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CHAPTER I 

TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

REFLECTIONS ON SOME HIGH-RISK PROBLEMS IN THE PROCESS OF 

ORGANIZING, GROWING AND DEVELOPING ROMANIAN RURAL 

TOURISM 
 

REFLECȚII ASUPRA UNOR PROBLEME CU UN NIVEL RIDICAT DE RISC ÎN 

PROCESUL DE ORGANIZARE, CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL 

ROMÂNESC 

 

Ion TALABĂ1 

 
Abstract 

The study aims to identify and analyze a series of major risks that currently lie on the extensive growth and 

development process of Romanian rural tourism.  

Solutions are suggested to fight certain negative effects. 

Key words: growth, development, risk, rural tourism 

 

1. Considerente de ordin teoretic 

În mod logic, atunci când se analizează apariția, practicarea, extinderea, consolidarea și 

expansiunea unei activități umane, cum este și cea de turism rural, trebuie neapărat avute în vedere 

definițiile ce stau la baza acestora. 

Astfel că noi trebuie să analizăm din punct de vedere teoretic activitatea de turism rural și 

agroturism prin prisma exigențelor incluse în definițiile acestora.  Deci trebuie să analizăm evoluția 

turismului rural prin luarea în considerare a acestor mențiuni. 

O astfel de abordare, ne conduce la concluzia prin care turismul rural reprezintă una dintre 

primele forme de practicare a acestei activități umane, deoarece ruralul a fost cel care a stat la baza 

apariției și dezvoltării urbanului, altfel spus, la început lumea a fost prin excelență rurală, iar pe o 

anumită treaptă istorică a apărut spațiul de tip urban. 

Turismul rural și agroturismul au trăsături proprii, definiții și legități după care activitățile se 

desfășoară. 

Reținem în acest context anul 1976, când renumitul specialist în turism Oscar Snak publică 

cunoscuta sa primă carte de turism de mare sinteză „Economia și organizarea turismului”2, în care 

capitolul al II-lea este consacrat „formelor de turism” ce pot fi practicate și criteriile ce stau la baza 

acestora. 

Astfel că autorul citat – după care în anii ulteriori au apărut multe alte clasificări, dar având 

pe cât se pare ca element de bază cartea nominalizată3 - evidențează 9 criterii, cum ar fi: locul de 

proveniență a turiștilor; gradul de mobilitate a turiștilor; sezonalitatea; mijlocul de transport utilizat; 

motivațiile deplasării; caracteristicile social-economice ale cererii; caracteristica prestației turistice 

principale alese de turist pentru sejur; vârsta participanților; momentul și modul de angajare al 

prestațiilor turistice. 

                                                 
1 Cercet. şt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi, 

ion.talaba@yahoo.com 
2 Oskar Snak (1976), Economia și organizarea turismului, Editura Sport-Turism, București, p. 75-125 
3 Pornind de la constatarea prin care turismul reprezintă un domeniu viu în continua expansiune fizică, economică și 

teoretică în cartea „Transporturile și turismul. Cunoaștere – Condiționare – Dezvoltare”, Editura Tehnopress, Iași, 

Ediția a II-a, p. 122-123, Ion Talabă propune un criteriu nou, respectiv al „locului în care se consumă produsul turistic” 

sau, altfel spus, „locul unde se petrec actele turistice”, sens în care pot fi distinse formele: turism terestru, turism pe apă, 

turism aerian și, mai nou, cosmic. 
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Oskar Snak, în criteriul 7, ce are în vedere „caracteristicile prestației turistice principale 

alese de turist în cadrul sejurului” încadrează și forma de turism rural „și de agroturism”, care însă 

trebuie neapărat completată cu locul în care se consumă produsul turistic, respectiv „cel rural”. 

Suntem astăzi în etapa în care, fără a se fi ajuns la o unanimitate de puncte de vedere în 

privința definirii turismului rural și a agroturismului, atât la nivel european, cât și național, totuși 

sunt bine jalonate condițiile, exigențele și criteriile pe care cele două activități turistice trebuie să le 

respecte 

O mențiune totuși trebuie făcută și anume faptul că clarificări și sublinieri științifice 

esențiale în domeniu au fost aduse de prof. univ. dr. Vasile Glăvan, în special în lucrarea sa Turism 

rural, agroturism, turism durabil, ecoturism4, în care prezintă cu determinarea necesară 

problematica largă a turismului rural și a agroturismului, cu elementele comune și singulare pe care 

fiecare le prezintă. 

Demne de a fi reținute sunt și contribuțiile unor consacrați autori de carte turistică, care au 

analizat din multiple puncte de vedere problematica largă, complexa și dinamica turismului rural, 

sub cele două componente ale sale. 

Reținem în primul rând contribuția prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, în special în lucrarea 

„Turismul rural – o afacere mică cu perspective mari”5, în care autorul cu spiritul critic și științific 

ce-l caracterizează, aduce lămuriri și dezvoltării extrem de interesante. 

Apreciem în mod deosebit, contribuția de ordin teoretic și practic a prof. univ. dr. Maria 

Stoian, a colectivului de cercetători de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism, a 

altor cadre didactice și cercetători științifici din cadrul universităților și ai Academiei Române, 

Filiala Iași. 

Prin luarea în considerare a dezvoltărilor științifice a domeniului „turismului rural” și a 

„agroturismului” de pe plan european și național, putem conchide faptul că din punct de vedere al 

abordărilor științifice și al concluziilor, există la ora actuală o solidă bază informațională. 

 

2. Considerente de ordin practic 

Turismul rural reprezintă o practică umană, activitate vie, dinamică și omniprezentă în 

peisajul geografic, economic, demografic., etc. al țării noastre. 

Acesta are o puternică bază de susținere, prin patrimoniul turistic variat pe care ruralul 

românesc îl posedă, iar în ultimii 45 de ani (1972-2017) a acumulat o bogată și interesantă 

experiență practică, dispunând de o interesantă rețea de unități de cazare și alimentație publică, de 

un personal care satisface nevoile momentului, de investiții private ce își așteaptă adevărata 

eficiență, etc. 

Așa cum aninteam mai sus, una dintre primele forme de turism practicate, inclusiv în spațiul 

românesc, a fost cea de turism rural, care pe măsura creșterii intensității cererii – deci a circulației 

turistice – a fost nevoit să se adapteze din mers și să se racordeze la exigențele turiștilor. 

Suntem astăzi în etapa în care, pe baza activității anterioare desfășurate, turismul rural se 

bucură de o bună imagine publică și de piață, dar care trebuie neapărat să facă pasul spre eficiența 

economică. 

Actualul turism rural românesc dispune de o legislație destul de largă, care se cere a fi 

sistematizată și îmbunătățită cu elemente mai clar exprimate, care să conțină jaloanele de bază după 

care să se ghideze cu o oarecare ușurință investitorii domeniului. 

 

 

 

 

                                                 
4 Vasile Glăvan (2003), Turismul rural – agroturism – turism durabil – ecoturism, Editura Economică, București 
5 Puiu Nistoreanu (1999), Turismul rural. O afacere mică cu perspective mari, Editura Didactică și Pedagogică, 

București. 
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3. Între mit și realitate 

Din considerente de ordin obiectiv și subiectiv, turismului rural îi sunt supralicitate calitățile 

pe care le posedă și îi sunt trecute sub o condamnabilă tăcere dificultățile, greutățile și nerealizările 

ce planează asupra lui. 

3.1. În primul rând aducem în atenție mitul „eficienței economice” ce se face tot mai mult 

auzit în literatura de specialitate, dar nu numai, cu situații concrete din domeniu, care de cele mai 

multe ori dovedesc tocmai contrariul. 

Așa cum se cunoaște, eficiența provine din modul mai mult sau mai puțin eficient cu care 

sunt utilizați factorii de producție antrenați în această activitate. 

Este adevărat faptul prin care orice investitor mare sau mic dorește să utilizeze în mod 

eficient – profitabil resursele pe care le poate antrena în procesul specific de producție al turismului. 

Numai că factorii de influență din exterior sunt destul de numeroși și în multe cazuri cu un 

rol determinant. 

Cu siguranță că și în acest domeniu de activitate, în care unele elemente de progres tehnic au 

o mai mică aplicabilitate și unde prezența lucrătorului în turism este omniprezentă și de neevitat – 

totuși judicioasă organizare a muncii pe toate palierele, spiritul inovator în procesul de 

implementare a unor interesante și originale forme de agrementare, primire și de asigurare a unei 

palete largi de servicii complementare, etc., pot contribui uneori chiar într-o formă majoră la succes. 

Nu numai numărul turiștilor primiți – a beneficiarilor serviciilor turistice – sunt cei care 

asigură eficiența, ci un set mult mai mare de indicatori de intrare, de transformare și în final de 

ieșire din sistem, dacă am privi turismul ca un sistem cibernetic.   

Indicatorii specifici ai turismului  rural (turiști cazați, coeficientul de utilizare a capacității, 

etc.) arată faptul că eficiența economică – cel puțin până în prezent – este extrem de redusă, motiv 

pentru care avântul din piața anilor 1995-2005 de investire și de deschidere de unități de profil s-a 

temperat substanțial. În calcul trebuie luat și faptul prin care costul utilităților a crescut continuu, iar 

a prețului cazării de pildă s-a menținut la un nivel rezonabil.  

3.2. Mitul duratei mici de recuperare a investițiilor – care este direct influențat de eficiența 

economică obținută – este departe de realitate. Desigur că aici trebuie făcută o diferență între 

activitatea din pensiunile turistice și cea de agroturism. 

3.3. Mitul originalității și al tradiționalismului în dotarea unitățilorde cazare, alimentație 

publică și în programele de agrementare, este iarăși destul de departe de ceea ce se susține în 

literatura de specialitate. În numeroase cazuri s-a ajuns la uniformizarea elementelor de susținere a 

turismului rural cu cele din turismul clasic, de odihnă, recreere sau de tip urban. 

3.4. Mitul „gulerelor albe” din turismul rural reprezintă doar un „slogan”, fără prea multă 

acoperire în practica curentă. Astfel că, multe din activitățile aferente procesului de producție din 

turismul rural, impun muncă brută, cu un consum mare de energie fizică, uneori degradantă, etc. 

3.5. Mitul succesului profesional trebuie analizat de asemenea cu mai multă obiectivitate, 

deoarece practica a scos la iveală multe aspecte ce impun o reconsiderare a lui. 

În plus, este cunoscut faptul că mare parte din lucrătorii din turism din hoteluri și alimentație 

publică sunt cel mai prost plătiți din economia României, aspecte reieșite și din analiza datelor 

statistice oferite de Institutul Național de Statistică. 

 

4. Riscurile majore actuale ce planează asupra turismului rural românesc 

Realitățile cu care se confruntă actualul turism rural românesc, dar mai cu seamă ceea ce se 

prefigurează a aduce viitorul, impune, pe de o parte tragerea unui serios semnal de alarmă, iar pe de 

alta, a unei riguroase analize a cauzelor și efectelor ce pot contribui la diminuarea accentuată a 

dezvoltării acestuia. 

Cu siguranță că o analiză a riscurilor ce planează asupra turismului rural trebuie să aibă în 

vedere modul de conservare și de păstrare într-o stare cât mai naturală a elementelor lui de 

susținere, deci materia lui primă fără de care nu ar exista. 
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Criteriile după care pot fi clasificate riscurile sunt dintre cele mai diverse, unele provenind 

din exteriorul țării, altele din interior, riscuri din interiorul activității sau din exteriorul ei, riscuri de 

ordin legislativ, administrativ și managerial, etc. 

Revenind la turism în general, deci și la cel rural în particular, acesta este influențat de un 

set major de riscuri din cele mai diverse domenii. 

În analiza noastră, vom lua în calcul doar o parte din riscurile care pentru etapa actuală, și 

mai ales viitoare, vor influența în mod major dimensiunea, volumul, direcțiile de acțiune etc., cu 

toate că în grade diferite vor influența și celelalte forme de turism. 

Dintre acestea, în funcție de efectele negative pe care le are asupra turismului vom reține 

următoarele: 

▪ riscurile rezultate din vinderea pământului României la străini; 

▪ riscul provenit din procesul îngrijorător al poluării prin dispariția/distrugerea elementelor 

susținătoare ce stau la baza dezvoltării lui; 

▪ depopularea ruralului, inclusiv prin dispariția unor sate; 

▪ criza apei potabile, care a devenit deja vizibilă; 

▪ modificarea climei – dispariția unor pârtii de ski, a unor forme de practicare a turismului; 

▪ începerea procesului de deșertificare a unor zone, care în viitor vor fi tot mai extinse; 

▪ riscuri administrative și de ordin legislativ; 

▪ riscul pierderii caracterului național în turismul rural, prin depersonalizare și prin 

abandonare. 

 

4.1. Riscurile majore rezultate din vinderea pământului la străini 

Procesul de legiferare6 a posibilităților de vindere a pământului României la străini a fost 

unul dintre cele mai negre pagini din istoria acestei țări și a poporului ei. 

▪ în primul rând, a fost și este un proces haotic, cu consecințe în timp extrem de grave pentru 

populația României, istoria, cultura, tradițiile și economia ei; 

▪ un sistem cu elemente de laxitate maximă, dar fără nicio condiție de niciun fel; 

▪ sistem aproape, în majoritate, singular în spațiul vest și est european prin condițiile 

scandalos de favorabile pentru străini și de ce nu limitative pentru autohtoni; 

▪ sistem extrem de puțin controlabil din toate punctele de vedere, de îndată ce nici măcar la 

nivel de guvern, minister de resort sau INS, nu se cunoaște la zi care este situația reală a 

suprafețelor vândute, respectiv peste 40% teren arabil, peste 60% teren agricol, așteptând de la 

forurile străine informații de specialitate, etc.7 

▪ un sistem ce scoate în prim plan lașitatea și trădarea clasei politice conducătoare, care s-a 

succedat la conducerea țării din 1995 și până în prezent, în care la zgomotul electoral extrem de 

vocal asupra problemei pământului, după alegeri se așterne o condamnabilă și criminală tăcere. 

Noi, românii, mai mult sau mai puțin legați de pământul, istoria, cultura, tradițiile, religia și 

resursele acestei țări, trebuie să înțelegem cu claritate un lucru, și anume prin vinderea unei părți din 

pământul țării, indiferent de mărimea ei – ca să nu vorbim de crima vânzării a cca. 60% din 

suprafața agricolă – ne vindem istoria, tradițiile, cultura, economia și resursele acestei țări – deci 

prezentul și viitorul nostru și al urmașilor noștri. Pentru acest pământ au luptat toate generațiile 

anterioare nouă, s-au pierdut și s-au câștigat lupte și războaie, oasele și sângele acestora sunt peste 

tot. 

Vânzând acest pământ, ne vindem istoria, memoria și credința înaintașilor, de îndată ce în 

faza următoare străinii vor face presiuni și vor câștiga, pe lângă pământ, și resursele interne ale 

acestuia. 

                                                 
6 Legea 17/2014 
7 Cercetarea realizată de Transnational Institute din Amsterdam pentru CE, respectiv Comisia de Agricultură, arată 

faptul că în România cca. 5,3 milioane ha din cele 13,3 mil. Ha cât are țara, deci 40%, este deținut de străini, din care 

între 20-30% aparțin cetățenilor din UE și 10% rezidenților din alte state (arabi, etc.). 
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Conducătorii noștri „trădători” de neam și țară nu înțeleg sau trec sub tăcere faptul că 

interesele străinilor coincid pe un segment extrem de mic cu cel al autohtonilor, deoarece investiția 

acestora în terenuri agricole nu se aseamănă și nu are aceleași efecte ca cele din industrie, servicii, 

etc., ci sunt cu efecte mult mai grave. Astfel că, în cele mai importante puncte, interesele sunt 

contrarii. În timp ce interesul străinilor pentru un anumit teren este centrat pe cel de „capital”, ce 

trebuie utilizat pentru maximizarea cu orice preț a profitului, fără nicio legătură cu moștenirea 

istorică, tradițiile, credința și cultura locului, autohtonii tocmai de aceste elemente sunt legați, 

deoarece ele fac parte din „pașaportul lor”, deci din pecetea și memoria colectivă a neamului. 

Efecte negative antrenate 

O analiză a efectelor negative rezultate din, vânzarea terenurilor la străini pune în evidență 

unele cu caracter general, altele specifice fiecărei activități în parte. 

Din categoria celor de ordin general, reținem doar câteva ca exemplu: 

▪ pauperizarea populației autohtone; 

▪ creșterea șomajului în rândul satelor; 

▪ creșterea cheltuielilor sociale ale statului; 

▪ afectarea serioasă a patrimoniului istoric, cultural, tradițional; 

▪ poluarea mediului, apei, aerului și a solului, prin utilizarea la culturi și animale cu 

agresivitate a produselor chimice, medicamentelor etc.; 

▪ diminuarea securității statului etc. 

Efectele negative asupra turismului, ca ramură economică, dar a celui de turism rural de care 

ne ocupăm, sunt extrem de numeroase și diversificate. 

Înainte de a prezenta aceste efecte, ținem să precizăm câteva din trăsăturile turismului rural 

și anume: 

▪ turismul rural reprezintă o activitate spațială, cu un anumit teritoriu de desfășurare și cu 

anumite libertăți de mișcare pe care le implică, deci spații deschise, neîncorsetate de restricții de 

mișcare; 

▪ dezvoltarea sa, implică elemente cu un nivel extrem de larg, în privința originalității 

serviciilor oferite, cu efecte comparative pozitive, ce rezultă dintr-un astfel de proces; 

▪ implicarea unei stări economice relevante pentru ofertanții de produs turistic rural pentru a 

putea asigura baza de susținere a acestuia, cu produse și elemente tradiționale de valoare; 

▪ starea economică, culturală, de păstrare și cultivare a tradițiilor  ruralului, trebuie să fie una 

lesnicioasă pentru dezvoltarea acestei activități etc. 

Și atunci, privind în oglindă, ce poate oferi acțiunea de vânzare a terenurilor agricole la 

străini, atunci când întreaga arie de concepere și desfășurare a activității de turism rural se 

îngustează extrem de mult, fiindu-i atacate tocmai elementele lui de bază. 

Implicațiile procesului de acaparare a terenurilor de către străini, afectează în mod direct și 

agresiv însă și baza de susținere a turismului rural, cum ar fi: 

▪ obstacolele ce vor fi puse în calea mișcării turistice din rural, prin ridicarea dreptului de 

proprietate  pe care noii proprietari îl vor reclama, lucru de altfel vizibil și astăzi și cu o tendință de 

creștere în intensitate, tot mai accentuată în viitor. 

▪ micșorarea puterii economice a localnicilor, de a investi în dezvoltarea diferitelor laturi ale 

turismului, din actori principali, nici măcar spectatori nu vor mai rămâne; 

▪ diluarea pronunțată – uneori până la dispariție – a originalității produselor locale și apelarea 

tot mai mult, la produse din exterior, de cele mai multe ori de o calitate îndoielnică.Astfel, oferta 

turistică, cu un nivel ridicat de originalitate și autenticitate se diminuează tot mai mult, prin 

constrângerile tot mai numeroase la care va fi supus turismul rural; 

▪ perturbarea condițiilor normale, de mediu ambiant prin natura activităților economice ale 

proprietarilor străini de terenuri agricole etc. 
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4.2. Riscurile ce provin din intensificarea proceselor de poluare a mediului sub toate 

componentele sale (sol, apă, aer) 

Astfel unul din factorii principali de atracție și de susținere a turismului rural, prin oferta 

unui mediu ambiant favorabil, nedenaturat, își diminuează cu mult forța de convingere. 

Oricâte încercări vor face autoritățile în domeniu, acestea se vor lovi de o puternică 

rezistență din partea proprietarilor străini de terenuri, deoarece ei au propriile lor interese și nu cele 

ale locului în care parțial activează. 

Cu siguranță că, atât elementul uman autohton românesc, cât și cel străin contribuie la 

deteriorarea mediului natural, dar în proporții diferite. Mai mult practica celor peste 25 de ani care 

au trecut de la evenimentele din 1989 a demonstrat faptul că, românii nu sunt egali în fața legii cu 

străinii, având mult mai multe obligații, iar instanțele de drept le oferă tot mai puțină egalitate, de 

șanse și de dreptate. 

 

4.3. Riscul reducerii drastice a spațiului verde, în special prin crima nemaîntâlnită pe 

pământul românesc de tăiere a pădurilor 

Deși sunt binecunoscute efectele benefice pe care pădurea le are asupra omului, totuși este 

condamnabilă lașitatea autorităților în fața dezastrului forestier la care asistă, ori pădurea cu tot 

spațiul ambiant adiacent reprezintă principalul factor de atracție al ruralului. 

 

4.4. Depopularea ruralului 

Depopularea ruralului și efectele perverse asupra turismului rural reprezintă deja un 

fenomen îngrijorător, pentru condițiile normale de creștere și dezvoltare a turismului rural. 

Este cunoscut faptul că, prezența spațială a oamenilor, asigură acestora o umanizare uneori 

cu efecte pozitive, alteori dimpotrivă, dar cu siguranță că oferă siguranța și bază de susținere pentru 

turism. 

După 1990, se asistă la creșterea în intensitate a unui proces, cu efecte negative pe cel puțin 

patru direcții: 

▪ depopularea majorității satelor; 

▪ îmbătrânirea populației rurale; 

▪ îmbolnăvirea crescândă a populației,ceea ce a condus de fapt ca întreaga țară să fie bolnavă; 

▪ dispariția unor sate, unele dintre ele cu interesanți factori de atracție turistică. 

Referindu-ne la ultimul aspect semnalat, numai în Județul Alba, peste 10 sate nemaiexistând 

în fapt, numele lor fiind  reținut, doar pe anumite hărți. Situații îngrijorătoare sunt și în județul 

Hunedoara și nu numai. 

Reținem în acest context faptul că: 

▪ fiecare comunitate umană și localitate rurală, este depozitarea unei civilizații și a unei 

memorii colective acumulate în timp. 

▪ omul prin activitatea lui, prin tradiții etc. oferă culoare locurilor sale de habitat, deci și 

atracții turistice. 

 

4.5. Criza apei potabile 

Criza apei potabile – care a devenit deja vizibilă, în anumite locuri – reprezintă pentru 

moment și mult mai mult pentru viitor o piedică în calea susținerii și dezvoltării activității de turism 

rural.  

Pe de o parte se va asista la un proces de creștere a consumului de apă, la creșterea prețului 

acestui produs indispensabil vieții umane, iar pe de alta la o reducere a posibilităților de asigurare a 

acesteia. 

Este posibil ca cititorul nostru să întrebe cum este posibilă o situație ca cea de mai sus 

prezentată, în condițiile în care, resurse importante de apă potabilă, inclusiv minerală se pierde 

astăzi prin neutilizare. 
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Da, este adevărat, dar nevoile viitoare de apă, ne vor determina la schimbări de politică și de 

atitudine în domeniu. 

 

4.6. Modificările climaterice 

Modificările climaterice își fac resimțite efectele asupra turismului rural prin elementele 

antrenate. 

Din categoria acestor efecte, reținem doar ca exemplu câteva, deși paleta este mult mai largă 

și anume: 

▪ înaintarea tot mai mult, la un an cu două anotimpuri, în loc de cele patru tradiționale a 

condus la dispariția unor forme de practicare a turismului rural, cum ar fi în mai multe locuri cele 

afectate sezonului hibernar; 

▪ dispariția unor pârtii de schi sau neutilizarea unora, ca și a unor activități conexe acestora. 

Identificarea semnelor de apariție a unor elemente de deșertificare a unor zone și locuri din 

rural, care, așa cum se prefigurează, se vor extinde tot mai mult în viitor. Ori dispariția sau 

restrângerea spațiului verde, cu toată podoaba pe care o posedă, reprezință o grea lovitură dată 

turismului rural. 

 

4.7. Riscurile de ordin administrativ și legislativ 

Riscurile de ordin administrativ și legislativ sunt o urmare firească a proceselor greoaie de 

conducere și legiferare a activităților turistice rurale. 

Practica celor 27 de ani de economie „liberă” a demonstrat faptul că, în locul unei 

simplificări și clarificări de ordin administrativ, mai mult s-a complicat, prin reglementările noi 

introduse în domeniu. Același fenomen petrecându-se și în plan legislativ unde în locul unor legi 

simple și clare, au fost aprobate legi stufoase cu multe formulări ambiguie. 

În mod concret, cei care doresc să-și legifereze activitatea în domeniul turismului rural 

trebuie să se înscrie într-o adevărată aventură, plină de surprize neplăcute. 

În primul rând, amintim de labirintul legislativ în domeniu, precum și extrem de desele 

modificări ale prevederilor deja aprobate , întârzierea cu care au fost elaborate normele 

metodologice de aplicare pentru majoritatea dintre ele. 

Amintim doar ca exemplu, câteva dintre acestea, pentru a înțelege la ce facem referire: 

▪ decenii de-a rândul, pasionați ai turismului și oameni patrioți au luptat pentru o Lege a 

Turismului care s-a împlinit în anul 1936, apoi a urmat momentul important din 1971 cu  înființarea 

Ministerului Turismului și cu rezultatele cunoscute deja în domeniu. 

După 1990, era de așteptat stabilitate și continuitate, dar în mod paradoxal s-a ajuns la o 

situație extrem de dificilă cu dese schimbări și desființări, în sensul ca s-a asistat de mai multe ori la 

transformarea Ministerului Turismului în Autoritate Națională de Turism și invers. 

Dacă prin OG58/1990 și prin Legea 755/2001 de aprobare a acesteia s-a stabilit faptul că 

„Turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naționale” atunci de ce nu s-a menținut 

modelul de organizare la nivel național prin Minister al Turismului. 

▪ modificări majore au fost făcute la Ordinul 207/1994 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acordarea licențelor și a brevetelor de turism, prin Ordinul nr. 87/1995; 

Ordinul 77/1996; Ordinul 92/1996; HG nr. 238/2001; Ordinul MT nr. 170/2001 și Ordinul MT Nr. 

691/2001; HG nr. 1267/2010, Ordinul Președintelui ANT nr. 65/2013; 

▪ în legătură directă cu turismul rural au fost făcute numeroase modificări, astfel că Ordinul 

nr. 20/1995 privind aprobarea Normelor Metodologice și a criteriilor minime privind clasificarea pe 

stele a pensiunilor turistice și a fermelor agroturistice a fost modificat prin,  Hotărârea 1328/2001; 

Ordin 56/1995, HG Nr. 601/1997, Ordinul MT 510/2002; 

▪ modificări au fost realizate și  la HG 1267/2010, privind eliberarea Certificatelor de 

clasificare, a licențelor și a brevetelor de turism, prin Ordinul MTDR Nr. 1267/2010 și ulterior prin 

Ordinul ANT Nr. 65/2013 etc. 
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Un aspect deosebit de dificil, care creează mari probleme în practică, este cel legat de 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o anumită locație pentru a fi clasificată/autorizată și 

pentru a funcționa într-un cadru legal așa cum este normal. 

Numai că în acest domeniu sunt obstacole majore - care în cele mai numeroase cazuri 

depășesc puterea de înțelegere și de realizare din partea unui locuitor din rural, aspect ce a condus și 

conduce la situația actuală din România, în care între numărul structurilor de primire turistică din 

rural înregistrate legal și cele care funcționează în realitate, există o diferență extrem de mare de 1 la 

2, chiar 3. 

Obținerea Certificatului de clasificare, necesită o muncă laborioasă , de cele mai multe ori 

realizată de specialiști, pe sume mari de bani, fără nicio siguranță de recuperare a acestora. 

Aprecierea noastră este aceea că, trebuie introdusă ordine în sistem, dar cu păstrarea unor 

măsuri echilibrate în funcție de dimensiunea economică a unităților, de cunoștințele medii ale 

solicitanților și de o perioadă de acomodare/testare a activității. 

Modificări legale au fost realizate în ceea ce privește numărul de camere și de locuri 

maxime pe care o pensiune rurală și agroturistică le poate avea. 

Astfel, conform prevederilor OMT nr. 510/2002, pensiunile puteau avea o capacitate 

maximă de 30 de locuri și de 10 camere, iar după Ordinul ANT nr. 65/2013 de până la 40 de locuri 

în 15 camere, iar la pensiunile agroturistice până la 8 camere. 

Criteriile de clasificare pe margarete de la 1 la 5 sunt structurate în două categorii: generale 

și suplimentare. 

Criteriile minime obligatorii sunt structurate pe 9 grupe, foarte greoaie și detaliate, după 

cum urmează: 

▪ starea generală a clădirii (exterior-interior), cu 9 condiții; 

▪ organizarea spațiilor, cu 8 condiții; 

▪ instalații, cu 8 condiții; 

▪ numărul maxim de locuri în cameră; 

▪ echipare sanitară, cu 3 condiții; 

▪ dotarea camerelor, cu 20 de condiții; 

▪ dotarea bucătăriilor cu 6 condiții; 

▪ telefon la dispoziția turiștilor; 

▪ alte criterii, cu 5 condiții. 

Referitor la criteriile suplimentare, acestea sunt împărțite în 5 grupe cu: 

▪ sisteme de management, cu 5 condiții; 

▪ construcții, aspect general și echipare exterioară, cu 6 condiții; 

▪ dotarea spațiilor și alte amenajări, cu 29 de condiții; 

▪ dotarea bucătăriilor, cu 4 condiții; 

▪ protecția turiștilor, cu o condiție. 

Acestea sunt condițiile ce trebuiesc îndeplinite, pentru ca o pensiune turistică rurală, să 

poată fi clasificată, cu mențiunea că, la pensiunile agroturistice sunt mai puține condiționări, dar 

față de ceea ce are trebuie normal să fie, cerințele sunt aberant de mari. 

În plus, dosarul de acreditare, este foarte greu de realizat, de îndată ce sunt cerute numeroase 

alte avize și aprobări, cum ar fi cele de la: Protecția mediului, ISU, Instituțile de Sănătate Publică 

etc. toate pe bază de dosare voluminoase și documentații, taxe plătite în avans pentru o activitate 

care este influențată de un număr așa de mare de factori. 

Situația actuală care apasă greu pe toți aceea ce vor să deschidă o activitate nouă în 

domeniul turismului rural este atât de alarmantă, încât ne mirăm cum de nu perturbă „surzenia” 

forurilor în drept de a interveni, pentru o clarificare și simplificare a documentațiilor și a taxelor 

pentru autorizare și clasificare. 
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4.8. Riscul diminuării și chiar al pierderii caracterului național în turismul rural 

Riscul diminuării și chiar al pierderii caracterului național în turismul rural prin 

depersonalizare, în sensul abandonării tocmai a acelor elemente care îl fac original, și cu avantaje 

comparative. 

Este binecunoscut faptul că fiecare popor, în decursul istoriei sale, în contextul social-

economic în care s-a dezvoltat,  și-a creat o anumită originalitate în port, alimentație, cântec, joc, 

arhitectură, dotări interioare, comportament prin diverse atitudini față de unele momente ale vieții. 

Problema originalității în turismul rural trebuie privită, sub cel puțin două aspecte și anume: 

▪ din punctul de vedere al populației autohtone, care poate obține avantaje comparative 

pozitive în raport cu alte populații; 

▪ din punctul de vedere al turiștilor străini, care au în vedere în alegerea locurilor de vacanță 

pe acelea care sunt cu un nivel ridicat de tradițional. În plus, practica turismului internațional a 

demonstrat faptul că turiștii străini, atunci când ajung într-un loc de vacanță, caută cu prioritate 

produse tradiționale autohtone. 

În turismul românesc, în general, dar și în cel rural, se asistă la o îngrijorătoare abandonare a 

ceea ce era și mai este încă tradițional în vestimentație (port), alimentație, agrement, arhitectură, 

dotări interioare etc. prin prelucrarea fără discenământul necesar a elementelor din exterior. 

Ar fi bine să fim curajoși și statornici, precum sunt grecii, turcii, sârbii, austriecii, ungurii, 

ciprioții, egiptenii, chinezii etc. care își apără cu strășnicie ce au tradițional în port, alimentație, 

cântec etc. De pildă, când călătorești în Grecia preponderent auzi numai muzică locală, iar la noi 

aproape majoritatea străină. Primii au de câștigat, iar la noi românii într-un an primim mai puțini 

străini decât merg într-o singură localitate din Franța, cum ar fi Lourdes. 

 

5. Concluzii 

Unele riscuri menționate mai sus, pot fi limitate sau chiar înlăturate prin determinare, 

hotărâre, clarviziune și înțelegere a interesului național și păstrarea lui cu orice preț. 

Din aceste motive, pentru a asigura turismului rural românesc o continuă dezvoltare, în 

armonie cu natura și cu oamenii locului se impun: 

▪ modificarea prevederilor Legii 17/2014 pentru protejarea pământului romănesc; 

▪ simplificarea condițiilor de clasificare și autorizare a pensiunilor turistice și agroturistice; 

▪ transferarea dreptului de clasificare și autorizare de la Ministerul turismului la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru pensiunile agroturistice; 

▪ stabilirea unor norme privind păstrarea caracterului național al turismului rural românesc; 

▪ păstrarea în agroturism a caracterului de activitate complementară a celei de bază agricole și 

nu de alternativă etc. 
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IS TOURISM AN ACTIVITY THAT REDUCES RURAL–URBAN 

DISPARITIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION IN THE 

ROMANIAN DEVELOPMENT REGIONS ? 
 

ESTE TURISMUL O ACTIVITATE PRIN CARE SE REDUC INEGALITĂȚILE 

RURAL-URBAN ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII ÎN REGIUNILE DE DEZVOLTARE 

ALE ROMÂNIEI ? 

 

Alina-Petronela HALLER1 

 
Abstract 

Between urban and rural environment occurs disparities that residing in turn, from unequal development. 

Inequality is an issue highly debated, particularly in relation with the case of law developing or emerging states. The 

factors that have the ability to reduce these inequalities are varied and specific to each country. Of all the growth 

factors, we refer to tourism as a possible income generating activity, that can improve the quality of life and hoisting on 

a higher degree of civilization. 

Key words: tourism, inqualities, growth, development, rural and urban environment 

 

1. Globalizarea şi mediul rural. Cauzele depopulării mediului rural 

Despre inegalităţi se vorbeşte mult într-o perioadă în care globalizarea este înţeleasă ca 

uniformizare, la nivel mondial şi regional, a tuturor proceselor şi fenomenelor economico- sociale. 

Aşteptările devin mai mari pe măsură ce oamenii se familiarizează cu terminologia caracteristică 

globalizării. Globalizarea este înţeleasă ca un proces ce va perpetua peste tot în lume tot ceea ce 

înseamnă progres, înclusiv o calitate ridicată a vieţii, acceptând doar o parte a unui proces cu efecte 

ambivalente, cea pozitivă.  

Globalizarea elimină graniţe, transferă tehnologii, procese de producţie, valori, bunuri 

materiale, servicii şi, de aici, ideea cum că bunăstarea se va transmite peste tot în lume, în ritm alert 

şi indisolubil. În realitate, globalizarea permite transmiterea și perpetuarea tuturor efectelor ei 

pozitive și negative deopotrivă. Aşteptările oamenilor, în special a celor din ţări mai puţin 

dezvoltate, sunt înşelate chiar dacă îşi pun speranţe în promisiunile globalizării. Acest lucru rezidă, 

înainte de toate, din incapacitatea de a înţelege corect globalizarea, din preluarea şi aplicarea unor 

modele de succes în anumite părţi ale lumii dar nepotrivite atunci când sunt utilizate în altele, din 

renunţarea cu uşurinţă la valori şi principii printr-un proces accentuat de despiritualizare. Trăim, de 

câteva decenii, într-o lume a extremelor. Grație globalizării, la nivel mondial, bogăţiile unei 

minorităţi au crescut în paralel cu sărăcirea majorităţii, de unde şi credinţa că procesul este gândint 

special pentru a exploata săracele fete bogate ale lumii în favoarea statelor dezvoltate. În prezent, 

inegalităţile între economii, între mediul urban şi cel rural, între centru şi periferie se accentuează în 

ciuda promisiunilor globalizării. 

În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm situaţia din mediul rural românesc pornind de 

la cea a regiunilor de dezvoltare. România este o ţară cu tradiţie agricolă. Mediul rural a constituit 

baza economiei până în anii 1990. Modificările structurale care au urmat au accentuat decalajele de 

dezvoltare între mediul urban şi cel rural cu implicaţii economice, sociale, politice, demografice, 

ecologice.  

Accentul pus pe sectoarele secundar şi terţiar, au determinat migraţia populaţiei dinspre 

rural spre urban, privită ca factor de echilibru într-o economie în curs de dezvoltare duală prin care 

se transferă forţă de muncă dinspre activităţile cu venituri reduse, cum sunt cele agricole, spre cele 

cu venituri ridicate, cum sunt cele industriale sau servicii2. Experienţa statelor în curs de dezvoltare 

a arătat că sectorul modern, cu accent pe tehnicile intensive în capital, nu este în măsură să absoarbă 

                                                 
1 Cercet. şt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi 
2 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/21584/11/11_chapter-5.pdf 
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creşterea naturală a forţei de muncă urbană. În aceste condiții, migraţia rural - urban nu generează 

creştere economică rapidă în regiunile urbane nici nu produce transformări fundamentale în zonele 

rurale3. Migraţia rural - urban se dovedeşte, în concepţia lui W. Swit, un factor care stimulează mai 

degrabă şomajul şi aglomerează infrastructura urbană de transport decăt creşterea economică. 

Luând în considerare această afirmaţie înţelegem, raportat la România, motivația inversării 

procesului migraţionist la care asistăm în ultimul timp, în unele situații sub impulsul dezvoltării 

activității turistice.  

De ce au ales oamenii să părăsească mediul rural? Răspunsul este complex deoarece la baza 

deciziei regăsim o diversitate de factori. Majoritatea sunt din categoria push şi pull. Factorii push 

sunt cei care forţează oamenii să îşi părăsească locurile natale cum ar fi sărăcia, lipsa locurilor de 

muncă, lipsa serviciilor de bază (de exemplu, medicale, educaţionale), calamităţile naturale care fac 

extrem de dificilă viaţa într-un mediu rural slab dezvoltat. Factorii pull trag oamenii spre alte zone 

cum ar fi oportunităţile de angajare, posibilităţile de creştere a veniturilor, accesul la servicii 

educaţionale şi medicale, infrastructura adecvată. Având în vedere că nu ne-am propus să analizăm 

factorii migraţionişti, ne limităm la precizarea că, în mare parte, migraţia rural - urban este 

determinată de factori economici, în special de lipsa locurilor de muncă şi a perspectivelor de 

dezvoltare personală.  

Tinerii sunt încurajaţi să se îndrepte spre urban pentru a se califica, iar oamenii care nu deţin 

în proprietate terenuri arabile şi capital tehnologic părăsesc mediul rural pentru a evita o viaţă de 

subzistenţă. Calitatea vieţii, în rural, depinde de suprafaţa şi calitatea pământului deoarece marea 

majoritate a oamenilor depind de agricultură4 astfel încât, cei care nu îl au sunt înclinaţi să migreze, 

mai ales că extinderea sectorului urban creează mai multe oportunităţi de angajare pentru persoane 

calificate şi necalificate deopotrivă. 

Mobilitatea urban-rural este accentuată de inegalităţile în distribuirea resurselor între regiuni 

şi grupuri sociale. Când resursele sunt concentrate în proprietatea unui număr mic de oameni, restul 

vor trăi greu în rural ceea ce îi va determina să caute alternative pentru a-şi îmbunătăţii calitatea 

vieţii. Introducerea noilor tehnologii în mediul rural reduce capacitatea de absorbţie a forţei de 

muncă în domeniul agricol. Tehnologiile intensive în capital utilizate în domeniul agricol substituie 

forţa de muncă de unde rezultă un excedent de populaţie activă neocupată.  

Mobilitatea rural-urban se produce şi în urma presiunii sociale, în special a discriminării 

unor grupuri culturale, rasiale sau etnice. Spre deosebire de rural, în mediul urban oamenii trăiesc 

într-un relativ anonimat ce măreşte starea de confort. Şi, tot în favoarea confortului şi siguranţei, un 

avantaj al urbanului constă în calitatea serviciilor. Educaţia, sănătatea, securitatea personală, 

infrastructura, serviciile financiare şi comunicaţionale sunt mai accesibile şi au o calitate superioară 

în urban ca urmare a numărului mare de agenţi economici care le oferă.  

Cei mai mulţi oameni care migrează din rural spre urban sunt tineri. După o anumită vârstă, 

oamenii îşi pierd din mobilitate, au tendinţa de a se stabiliza şi de a se ataşa de un anumit loc, cu 

predilecţie femeile. Cu cât familiile sunt mai mari, iar ocupaţiile celor care le compun sunt mai 

variate, cu atât riscurile sunt mai mici. 

Dacă în mediul rural rata naturală este pozitivă, demografia creşte probabilitatea 

migraţionistă. 

Educaţia joacă un rol important în stimularea migraţiei rural-urban, manifestându-se în două 

modalităţi: migraţie pentru educaţie şi educaţie pentru migraţie5. În mediul rural este asigurată 

educaţia primară şi secundară. Continuarea studiilor presupune disponibilitatea de deplasare spre 

                                                 
3 Swit W., 1998, The Rural Linkages of Urban Households in Durban, South Africa, Environment and Urbanization, 

vol. 10(1), pp. 77-87 
4 Stiglitz J.E., 1973, Alternative Theories of Wage Determination and Unemployment in LDCs', IDS Discussion Paper, 

No. 125 
5 shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/21584/11/11_chapter-5.pdf 
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urban. Odată ce procesul educaţional este definitivat se manifestă o mare probabilitate de a rămâne 

în mediul urban sau de a migra spre exterior.  

În contextul manifestării unui cumul de factori migraţionişti, mediul rural a rămas puţin 

populat. Migraţia este, prin definiţie, un proces selectiv deoarece se manifestă cu preponderenţă în 

rândul tinerilor şi bărbaţilor cu scopul creşterii veniturilor şi a bunăstării. În mediul rural, migraţia 

reprezintă principala cauză a îmbătrânirii acestora6. În România, există un număr considerabil de 

sate unde predomină populaţia vârstnică. Dacă ar fi să considerăm corecte concluziile unui studiu 

realizat în mediul rural al statelor asiatice, persoanele vârstnice rămase acasă suferă de depresie 

deoarece trăiesc în singurătate şi relativă sărăcie7. Situaţia mediului rural românesc accentuează 

vulnerabilitatea anumitor grupuri sociale, femei, copii şi vârstici. În unele regiuni de dezvoltare, 

cum ar fi Nord-Est, Sud şi Sud-Est, există un număr atât de mare de copii a căror părinţi sunt plecaţi 

încât a devenit un fenomen social8. Persoanele rămase beneficiază de remitenţe însă suferă ca 

urmare a lipsei celor dragi confirmând rezultatele studiului realizat în cazul statelor asiatice. 

Între mediul rural, depopulat, îmbătrânit, tradiţionalist şi cel urban, tânăr, aglomerat, 

dinamic şi cosmopolit se produc decalaje considerabile manifestate prin inegalităţi de venituri, 

mentalitate, educaţie și calitate a vieţii. Aceste inegalităţi pun pe o poziție superioară urbanul însă, 

orice dezavantaj îşi schimbă sensul cu condiţa ca oportunităţile să fie valorificate la timp şi eficient. 

Una dintre posibilitățile de a reduce aceste decalaje este dezvoltarea activității turistice.  

Conservarea ecosistemului, poluarea redusă, liniştea, apropierea de natură încep să atragă 

atenţia persoanelor din mediul urban pe măsură ce stresul, poluarea și aglomerarea urbană se 

accentuează. Pentru recreere, pentru iniţierea unor afaceri și chiar pentru habitat tot mai multe 

persoane din urban se orientează către rural. Asistăm, astfel, și la un proces invers, de migraţie 

urban-rural. Fluxul migraţionist urban - rural nu este întrutotul comparabil cu cel rural -urban. În 

mare parte, deocamdată, rămâne un flux pe termen scurt, favorizat de turism, activitate economică 

de natură să revigoreze ruralul prin efectele sale directe, indirecte şi induse. 

 

2. Inegalităţi de dezvoltare regională în România 

Migraţia rural-urban accentuează inegalităţile de dezvoltare între regiuni, între mediul urban 

şi rural, așa cum am arătat anterior. Cele mai expuse regiuni la fenomenul migraţiei sunt Regiunea 

Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud, predominant rurale, unde populaţia este ocupată, în 

mare ei majoritate, în agricultură şi suferă un proces relativ accentuat de îmbătrânire, infrastructura 

este precară, iar PIB/locuitor reprezintă 50-60% din media naţională9. Stimularea creșterii 

economice în aceste regiuni este un obiectiv principal al economiei regionale. Reducerea 

decalajelor față de restul regiunilor țării este posibilă prin activarea unei diversități de factori, 

inclusiv stimularea repopulării zonelor rurale și a activității turistice.  

Considerăm necesar, înainte de a analiza structurile de cazare existente pe teritoriul 

regiunilor românești de dezvoltare, să ne oprim atenția asupra PIB/loc., indicator relevant pentru a 

ilustra creșterea economică și inegalitățile de dezvoltare. Existența și intensitatea inegalităților se 

remarcă intra și extra teritorial. Situația economică a regiunilor de dezvoltare românești și decalajele 

față de UE28 sunt prezentate în tabelul nr. 1. 

                                                 
6 Alexe Iris, Horvath Istvan, Noica Ruxandra, Radu Marieta, 2012, Social Impact of Emigration and Rural-Urban 

Migration in Central and Eastern Europe Romania; European Commision DG Employment Social Affairs and 

Inclusion 
7 Abas A. Melanie et al, 2009, Rural-Urban Migration and Depression in Ageing Family Members Left Behind, 

BJBsych - The British Journal of Psychiatry, 195, pp. 54-60 
8 Alexe Iris, Horvath Istvan, Noica Ruxandra, Radu Marieta, 2012, Social Impact of Emigration and Rural-Urban 

Migration in Central and Eastern Europe Romania; European Commision DG Employment Social Affairs and 

Inclusion 
9 Alexe Iris, Horvath Istvan, Noica Ruxandra, Radu Marieta, 2012, Social Impact of Emigration and Rural-Urban 

Migration in Central and Eastern Europe Romania; European Commision DG Employment Social Affairs and 

Inclusion 
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Tabelul 1. PIB/loc. pentru principalele regiuni de dezvoltare ale României (% din media UE; 2015) 
Regiunea PIB/loc. (%) 

UE28 100 

Nord-Est 34,4 

Sud-Est 49,52 

Bucureşti-Ilfov 129,47 

Sud-Muntenia 43,39 

Sud-Vest Oltenia 40,77 

Vest 57,56 

Centru 51,59 

Nord-Vest 47,83 

Sursa: eurostat.eu 

Observăm că marea parte a regiunilor de dezvoltare ale României sunt situate mult sub 

nivelul UE din punct de vedere al ponderii PIB/loc. Doar Regiunea Bucureşti-Ilfov are un PIB/loc 

peste media UE28, fiind regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia este situată capitala. Inegalităţi 

din punct de vedere al PIB/loc se remarcă și între regiunile de dezvoltare ale României. Dacă în 

Regiunea Vest PIB/loc a fost de 57,56% din media UE28, în Regiunea Nord-Est indicatorul a avut o 

valoare de doar 34,4%. Dacă facem abstracţie de Regiunea Bucureşti-Ilfov, diferenţa între cea mai 

dezvoltată şi cea mai puţin dezvoltată regiune din România a fost de 23,16% din media UE28. 

Inegalităţile de dezvoltare pe teritoriul României sunt semnificative şi îngrijorătoare. Valoarea 

PIB/loc a UE28 în perioada 2006-2015 este conform tabelului nr. 2, iar corelarea celor două tabele 

susţine şi mai clar argumentele deja menţionate.  
Tabelul  2. PIB/loc al UE 28 în perioada 2006-2013 (euro/loc) 

Anul PIB/loc. 

2006 23100 

2007 23800 

2008 23700 

2009 22600 

2010 23000 

2011 23300 

2012 23200 

2013 23200 

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

În perioada 2006-2013, media PIB/loc la nivelul UE28 a fost de 23237,5 euro. În anul 2009, 

s-a înregistrat, pe fondul crizei economice, o scădere a PIB/loc de 900 euro, ca ulterior valoarea 

indicatorului să se redreseze. În anii 2012 şi 2013, valoarea PIB/loc pentru UE28 este uşor 

superioară celei din anul 2006. Dacă ne raportam la media PIB/loc pentru întreaga perioadă, 

Regiunea Nord-Est a României are o valoare a indicatorului de aproximariv 8000 euro, iar 

Regiunea Vest de 13375,5 euro, mult sub media europeană. 

PIB-ul regiunilor de dezvoltare a României pentru perioada 2006-2015 este prezentat în 

tabelul nr. 3. 
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Tabelul 3. PIB pe regiuni de dezvoltare (milioane euro, 2006-2015) 
Regiunea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 98419 125403 142396 120409 126746 133306 133511 144253 150357 159964 

Nord-

Vest 
11675 15143 16080 13876 14294 14541 15146 16232 17250 18267 

Centru 11335 14590 15779 13691 14224 14617 15152 15941 16454 17368 

Nord-Est 10787 13630 15030 12977 13332 13503 13746 14792 15107 15864 

Sud-Est 11051 13328 14698 12598 13492 14032 14523 16321 16923 17772 

Sud 

Muntenia 
12482 15472 17639 15575 15872 16509 15916 17612 19532 20404 

Bucureşti 

Ilfov 
22946 30440 37846 30118 32534 36278 35487 38652 40277 44154 

Sud-Vest 

Oltenia 
8138 10126 11074 9537 10080 10518 10384 10875 10891 11382 

Vest 9940 12562 14128 11934 12764 13789 13050 13712 13815 14655 

  Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

PIB-ul României a urmat o tendinţă ascendentă în perioada 2006-2015, cu un recul în anul 

2009. Pe aceeaşi tendinţă se înscriu şi regiunile de dezvoltare. Cea mai mare valoare a PIB-ului a 

înregistreat-a Regiunea Bucureşti-Ilfov, secondată, cu o diferenţă considerabilă de 23750 milioane 

euro, de Regiunea Sud-Muntenia. Dacă din punct de vedere al PIB/loc cea mai redusă valoare o 

înregistrează Regiunea Nord-Vest, din punct de vedere al PIB-ului, cea mai mică valoare îi este 

caracteristică Regiunii Sud-Vest Oltenia.  

Compilând și concluzionând informațiile din tabelele mai sus prezentate, putem afirma că 

între regiunile românești există inegalități de dezvoltare necesar a fi reduse și concomitent devine 

impetuos efortul de aliniere cel puțin la media europeană. Reducerea sărăciei și îmbunătățirea 

calității vieții depind de acest efort deoarece inegalitățile se manifestă între rural și urban, între 

regiuni și între economia națională și spațiul european. Acest deziderat este posibil de atins prin 

efectul agregat al unui cumul de factori printre care și turismul deoarece România este o țară cu 

potențial turistic ridicat.  

În cadrul regiunilor românești de dezvoltare, structurile de primire cu funcție de cazare 

turistică, în anii 2012 și 2013, au crescut în valoare absolută, cu excepția Regiuniilor Nord-Vest și 

Sud-Vest Oltenia, conform tabelului nr. 4. 
Tabelul 4. Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (număr) 

Regiunea 2012 2013 

Total 5821 6009 

Nord-Est 690 725 

Sud-Est 1079 1090 

Sud-Muntenia 581 638 

Sud-Vest Oltenia 448 421 

Vest 600 611 

Nord-Vest 730 709 

Centru 1526 1642 

București-Ilfov 167 173 

Sursa: Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, p. 35 

La nivelul întregii țări, numărul de structuri de primire turistică a crescut în perioada 2012 - 

2013 cu 188 de unități. În Regiunea Sud-Muntenia creșterea a fost de 57 de unități, în timp ce în 

Regiunea Nord-Vest numărul acestora s-a redus cu 27 de unități, iar în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

cu 21 de unități reflectând o scădere relativă a activității turistice. Cu toate că, din punct de vedere 

al numărului structurilor de cazare, per total, activitatea turistică s-a intensificat în perioada 2012-

2013, acest fenomen nu s-a realizat uniform pe teritoriul țării. Vorbim în termeni de scădere relativă 

deoarece reducerea structurilor de cazare poate fi un indicator al reducerii activității dar, la fel de 

bine, poate fi pus în legătură cu alți factori cum ar fi, de exemplu, optimizarea raportului preț-

calitate în cazul altor structuri turistice sau o promovare mai bună a acestora din urmă. 
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Capacitatea de cazare, la nivelul întregii țări, a crescut constant în perioada 2012-2013, mai 

accentuat la începutul acesteia. Luând drept referință anul 2010 - capacitatea turistică a fost 100%, 

în anul 2011, aceasta a fost de 107,2%, în anul 2012 a fost de 116,2%, iar în anul 2013 de 120,7%10 

de unde tragem concluzia că cererea pentru spații de cazare a crescut pe fondul intensificării 

activității turistice. 

Pe categorii de confort, 34,5% din capacitățile de cazare au fost, în anul 2013, catalogate ca 

fiind la standardul de 5 stele, 28,5% la cel de 4 stele, 23,9% la cel de 3 stele, 26% la cel de 2 stele, 

16,5% la cel de o stea, iar 15,3% au fost neclasificate11. Conform acestei distribuții, în România 

serviciile turistice oferite clienților, din punct de vedere al categoriilor de confort al unităților de 

cazare, sunt de calitate superioară pe o paletă variată de preferințe și categorii de venituri. 

Din punct de vedere al formelor de proprietate, în anul 2013, 245 de unități de cazare erau 

proprietate de stat, iar 5764 unități erau în proprietate privată. Din punct de vedere al destinațiilor, 

structurile de cazare turistică au fost distribuite după cum urmează: pe litoral 689 unități de cazare, 

în stațiunile balneare 499, în stațiunile montane 1497, în Delta Dunării 135, în București și orașele 

de reședință 135 și în alte localități 1852. Cele mai numeroase unități de cazare se găsesc în 

stațiunile montane și în alte localități de unde deducem că formele de turism cele mai căutate pe 

teritoriul României sunt cel montan, agroturismul și cel rural. 

Numărul de structuri de primire turistică după tipologie, au evoluat conform datelor 

prezentate în tabelul nr. 5. 
Tabelul 5. Structurile de primire turistică (număr), 2011-2013 

 2011 2012 2013 

Total 5003 5821 6009 

Hoteluri 1319 1400 1445 

Moteluri 184 206 215 

Hanuri 4 3 3 

Hosteluri 145 178 185 

Vile turistice 548 621 621 

Bungalouri 205 242 249 

Cabane 147 146 152 

Sate de vacanță 5 6 6 

Campinguri 44 48 48 

Tabere pentru copii 69 70 62 

Popasuri 41 39 35 

Pensiuni turistice 1050 1247 1335 

Pensiuni agroturistice 1210 1569 1598 

Căsuțe turistice 27 36 45 

Spații de cazare pe nave 5 10 10 

    Sursa: Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, p. 26 

Numărul structurilor de primire turistică, în perioada 2011-2013, a crescut, mai accentuat la 

începutul intervalului. Numărul de hanuri, vile turistice, bungalouri, sate de vacanță, pensiuni 

agroturistice și spații de cazare pe nave a rămas relativ constant în anii 2012 și 2013. Din punct de 

vedere al tipologiei, în anul 2013, cele mai numeroase structuri turistice sunt pensiunile 

agroturistice, în număr de aproximativ 1598. Acest aspect demonstrează faptul că turismul rural este 

una dintre formele preferate de turism practicate pe teritoriul României. Fiind structuri de cazare 

caracterizate printr-un raport optim preț-calitate, oferta acestora se adresează cu predilecție pieței 

interne, fără a exclude turiștii străini. Se remarcă o creștere a preferinței românilor pentru vacanțe 

scurte sau pentru petrecerea unui număr redus de zile, posibil final de săptămână sau sărbători 

oficiale, chiar concedii, în mediul rural, de unde și producerea unor fluxuri migraționiste pe termen 

scurt de tip urban-rural. Ar fi necesar să punctăm că numeroase pensiuni turistice, agroturistice și 

                                                 
10 Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, p. 18 
11 Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, 19 
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afaceri din mediul rural sunt în proprietatea unor antreprenori ce au renunțat la viața din urban 

pentru a beneficia de oportunitățile ruralului. 
Tabelul 6. Numărul de structuri turistice pe categorii de confort (2013) 

 Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate 

Total 6009 120 631 2800 1853 482 123 

Hoteluri 1445 29 252 703 391 65 5 

Moteluri 215 - - 95 95 22 3 

Hanuri 3 - - - - - 3 

Hosteluri 185 - - 85 74 22 4 

Vile turistice 621 61 84 257 175 41 3 

Bungalouri 249 - - 50 47 152 - 

Cabane 152 - 1 79 31 26 15 

Sate de vacanță 6 - 1 4 1 - - 

Campinguri 48 - 1 6 13 19 9 

Tabere pentru copii 62 - - - - - 62 

Popasuri 35 - - 4 21 10 - 

Pensiuni turistice 1332 14 131 737 394 58 1 

Pensiuni agroturistice 1598 15 159 769 597 58 - 

Căsuțe turistice 45 - - 7 13 9 16 

Spații de cazare pe 

nave 
10 1 2 4 1 - 2 

 Sursa: Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, p. 28 

Cele mai numeroase unități catalogate cu 5 stele sunt vilele turistice, pensiunile turistice și 

agroturistice. Structurile de cazare din categoria 3 și 2 stele sunt predominante, adresându-se 

persoanelor cu venituri medii spre reduse, ceea ce este firesc într-o țară a căror venituri pe cap de 

locuitor sunt mult sub media europeană, similar PIB-ului pe locuitor. 

Pe teritoriul țării sunt funcționabile pensiuni agroturistice catalogate de la 5 stele până la o 

stea, neexistănd, în anul 2013, nicio pensiune neclasificată. În anul 2013, numărul de pensiuni 

agroturistice clasificate cu 5 stele era de 15, cel al pensiunilor agroturistice clasificate cu 4 stele era 

de peste zece ori mai mare, cel al celor clasificate cu 3 stele de peste 51 de ori mai mare fiind și cele 

mai numeroase, cel al celor clasificate cu 2 stele de aproximativ 40 de ori mai mare, iar numărul 

pensiunilor agroturistice clasificate cu o stea era de aproape 6 ori mai mare decât numărul de 

pensiuni ce oferă confort maxim. Această clasificare a pensiunilor turistice în funcție de gradul de 

confort reflectă faptul că mediul rural românesc oferă servicii foarte variate, adaptate gusturilor și 

posibilităților financiare ale turiștilor. 
Tabelul 7. Structuri turistice pe destinații (2013) 

 Total Litoral 
Stațiuni 

balneare 

Stațiuni 

montane 

Delta 

Dunării 

București 

și orașe 

reședință 

Alte 

localități 

Total 6009 689 499 1497 135 1337 227 

Hoteluri 1445 263 143 176 17 619 147 

Moteluri 215 - 12 19 - 37 1 

Hanuri 3 - - - 1 1 51 

Hosteluri 185 41 7 14 - 72 45 

Vile turistice 621 193 69 162 80 72 35 

Bungalouri 249 143 26 13 1 32 48 

Cabane 152 1 5 95 1 2 1 

Sate de vacanță 6 - - 4 1 - 13 

Campinguri 48 10 12 5 1 7 23 

Tabere pentru copii 62 5 8 17 1 8 15 

Popasuri 35 2 8 9 1 - - 

Pensiuni turistice 1335 14 157 327 9 473 355 

Pensiuni agroturistice 1598 7 48 646 15 11 871 

Căsuțe turistice 45 10 4 9 1 1 20 

Spații de cazare pe nave 10 - - 1 7 2 - 

    Sursa: Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, p. 29 
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Cele mai numeroase structuri de cazare se găsesc în zonele montane ale României. De 

tragem concluzia că mediul montan este preferat de vizitatorii români și străini. Turismul montan 

este practicat pe parcursul întregului an spre deosebire de cel litoral care este sezonier. În zona 

montană existau, în anul 2013, 646 de pensiuni agroturistice în timp ce, în zona litoralului și Deltei 

Dunării existau doar 22. În același an, în orașele reședință funcționau 11 pensiuni agroturistice. Se 

pare că agroturismul se practică inclusiv în mediul urban, în ideea de a aduce oferta turistică cât mai 

aproape de clienți, pentru a familiariza persoanele din orașe cu mediul rural, cu activitățile sale 

specifice și pentru a aduce condițiile din rural cât mai aproape de clienți. 

În perioada 2011-2013, numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică a crescut, 

indiferent de originea lor. Raportat la anul 2010 (100%), creșterea numărului total de turiști a fost în 

anul 2011 de 115,8%, în anul 2012 de 126,6%, în anul 2013 de 130,8%; numărul turiștilor originari 

din România a fost de 116,7% în anul 2011, de 127,6% în anul 2012, de 131,7% de 2013, iar 

numărul celor străini a fost de 112,7% în 2011, de 123,0% în 2012 și de 127,6% în 2013. 
Tabelul 8. Turiști cazați în structurile de cazare turistică (2013) 

 
2011 2012 2013 

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini 

Total 7031606 5514907 1516699 7686489 6030053 1656436 7943153 6225798 1717355 

Hoteluri 5368225 3998454 1369771 5779858 4293263 1486595 5917889 4380429 1537460 

Moteluri 221139 204756 16383 230835 215615 15220 242522 226604 15918 

Hanuri 611 606 5 823 818 5 643 643 - 

Hosteluri 126877 112861 14016 153759 133886 19873 147848 128159 19689 

Vile turistice 212154 190670 21484 240961 219780 21181 242187 220903 21284 

Bungalouri 15412 14695 717 16780 15261 1519 16393 15439 954 

Cabane 80412 77271 3208 86322 80407 5915 94888 89497 5391 

Sate de vacanță 2071 1852 219 3547 3273 274 5810 5439 371 

Campinguri 73558 62018 11540 62516 51204 11312 42879 35032 7847 

Tabere pentru 

copii 
65995 65720 275 51539 51183 356 48117 

47822 295 

Popasuri 11118 10835 283 12113 11709 404 12987 12442 545 

Pensiuni 

turistice 
479590 433475 46115 586119 529236 56883 653464 

590069 63395 

Pensiuni 

agroturistice 
360696 336005 24691 447113 416939 30174 501746 

463563 38183 

Căsuțe turistice 4976 4867 109 6927 6801 126 9580 9179 401 

Spații de cazare 

pe nave 
8705 822 7883 7277 678 6599 6200 578 5622 

Sursa: Iagăr Elena Mihaela, 2015, Turismul României. Breviar Statistic, București: INS, p. 29 

Numărul turiștilor cazați în perioada 2011-2013 în pensiuni agroturistice au fost cazați un 

număr în creștere de turiști, atât români cât și străini, cel al autohtonilor fiind superior vizitatorilor 

originari din alte state. Pensiunile agroturistice au reprezentat a treia opțiune pentru cazare a 

străinilor care au vizitat România în anul 2013 după hoteluri și pensiunile turistice. În perioada 

analizată, turiștii români au preferat hotelurile ca primă variantă pentru cazare, pensiunile turistice 

și agroturistice, similar vizitatorilor străini. 

 

3. Dezvoltarea regiunilor românești prin turism 

Turismul este considerat unul dintre cei mai importanți factori de dezvoltare12 pentru o 

economie cu potential în acest sens. Regiunile de dezvoltare ale României pun accent pe turism 

deoarece este o activitate cu efecte pozitive pentru economie și populație. Turismul, pe de o parte, 

stimulează creșterea veniturilor, a investițiilor și creează locuri de muncă, pe de alta, oferă 

vizitatorilor confortul și relaxarea de care au nevoie.  

                                                 
12 Miandehi Pari Mosapour, Masrouri Morteza Yahyapour, 2013, Assessment of SWOT Model on Tourism Industry in 

Sustainable Development of Rural Areas: Case Study on Bandar-E Anzali, World Applied Sciences Journal, 21(3), pp. 

455-464 
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Informațiile oferite de INS prin datele prezentate în tabelele 1-8 ce caracterizează structurile 

de cazare din România, cele mai căutate forme de turism sunt cele ce pot fi practicate în zonele 

montane ale țării și în cele cu potential agroturistic, inclusiv în mediul rural, mai ales că, în aceste 

zone, activitatea turistică este de tip sustenabil. Turismul sustenabil reprezintă acea formă de turism 

cu impact negativ redus asupra mediului şi culturii locale, care generează venituri, locuri de muncă 

şi conservă fauna, flora şi ecosistemul zonal, corijându-se într-o formă responsabilă a activităţii 

economice13.  

Turismul sustenabil are patru componente principale14: responsabilitate faţă de mediu 

(sustenabilitatea ecologică – protejarea, conservarea şi îmbunătăţirea mediului ambiant, cu scopul 

de a susţine, pe termen lung, conservarea ecosistemului. Orice impact negativ asupra mediului 

reduce fluxul de turiști în zonă); vitalitatea economiei locale (sustenabilitatea economică – 

susţinerea activităţilor comunităţii locale pentru a asigura creşterea economică a comunităţii şi 

sustenabilitatea. Costurile sociale și de mediu nu vor depăși beneficiile economice); diversitatea 

culturală (sustenabilitatea socio-culturală – respectarea culturii locale, practicarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor în vederea informării turiştilor şi familiarizării acestora cu specificul cultural local. 

Activitățile care lezează identitatea culturală trebuie evitate); cumul de experienţe (acumulare de 

experienţe prin participare activă, personală, utilă care implică oameni, locuri şi culturi noi). 

Turismul sustenabil este o relaţie triunghiulară între destinaţiile turistice, industria turistică, 

locuitorii comunităţilor locale şi vizitatori15. Complexitatea acestei relații reflectă posibilitatea de 

manifestare a unor efecte propagate în economie și societate acolo unde se pune accent pe 

activitatea turistică sustenabilă. 

Efectele activității turistice sustenabile sunt susținute prin aplicarea principiilor acestora: 

păstrează nealterată moștenirea naturală (conservarea moștenirii naturale și biodiversității sunt 

premise ale turismului sustenabil. Activitatea turistică se desfășoară de așa manieră încât se respectă 

integritatea ecosistemului și habitatului, iar impactul asupra mediului este, în prealabil, evaluat prin 

planificare, măsuri de îmbunătățire sau construire a infrastructurii turistice și operațiunile turistice 

cu impact semnificativ asupra naturii și ecosistemului), păstrează nealterată moștenirea socio-

culturală (turismul ia în considerare impactul direct asupra moștenirii culturale și activităților 

tradiționale, se bazează în principal pe activitățile tradiționale a fiecărei comunități, pe identitatea 

zonală, pe cultură și preocupările locale, se desfășoară în asemenea manieră încât comunitățile 

locale obțin beneficii, stimulează economia locală, creează locuri de muncă, imprimă caracterul de 

sustenabilitate ecologică, utilizează resursele locale, inclusiv produsele alimentare locale și tehnici 

tradiționale de producție, respectă cultura tradițională a zonei și stilul de viață. Orice decizie luată 

cu scopul dezvoltării turismului sustenabil contribuie la îmbunătățirea calității vieții și influențează 

pozitiv identitatea culturală. Cooperarea comunități locale - autorități este necesară pentru a inova în 

domeniul cultural și profesional, pentru planificarea și utilizazrea instrumentelor de management 

potrivite, atâta timp cât respectă principiile managementului activităților productive (metodele de 

producție sunt de tip organic, se conservă infrastructura ecologică astfel încât să fie restabilite 

zonele degradate, iar elementele naturale reconstituite. O atenție deosebită se acordă agriculturii 

care va fi cu valoare naturală ridicată)16. 

Poluarea, ajunsă la un nivel mult peste cel acceptat ca normal în unele mari orașe ale 

globului, standardizarea, dinamica vieții, îi determină pe oameni să își caute originea și să își 

                                                 
13 Haller A., 2016, Sustainable Tourism Concept from the Perspective of Emerging Economies, Materialele Conferinței 

Internaționale ,,European Economic Integration”, Chișinău, 25-26 martie 2016, Chișinău: USEM, pp. 75-80 
14 Furqan Alhilat, Som Mat Puad Ahmad, Hussin Rosazman, 2010, Promoting Green Tourism for Future Sustainability, 

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, no. 8(17), November, pp. 64-75 
15 Lane Bernard, 2005, Sustainable Rural Tourism Strategies: A Tool for Development and Conservation, RIAT (Revista 

Interamericana de Ambiente y Turismo/Interamerican Journal of Environment and Tourism), vol. 1, no. 1, aug., pp. 12-

20 
16 Djekic Snezana, Vucic Sonja, 2007, Some Structures and Principles of Sustainable Rural Tourism, pp. 125-133; 

www.uni-svishtov.bg/dialog_old/2007/2.07.SD 
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însușească un mod sănătos de viață17. Turismul este inclus printre factorii de creștere și dezvoltare 

dar nu în categoria celor care protejează mediul ci în cea opusă, fiind considerat o activitate 

,,prădătoare a mediului”18.Turismul în mediul rural este forma pașnică a acestei activități deoarece 

teoretic respectă principiile sustenabilității. 

O mare parte a localnicilor care desfăşoară activităţi turistice, din dorinţa de a avea un 

număr cât mai mare de clienţi, sunt uneori dispuşi la compromisuri care presupun, printre altele, 

defrişări, construcţii în dezacord cu peisajul rural, gastronomie adaptată cerinţelor consumatorilor, 

modernă, universală și mai puțin tradițională, bazată pe produse neecologice, introducerea 

tehnologiilor la un nivel peste cel acceptabil, modificarea peisajului cu afectarea mediului, poluarea 

aerului etc. În astfel de situaţii, este necesar ca localnicii să se autoeduce în ideea desfăşurării unor 

activităţi turistice de tip ecologic, cerință valabilă și pentru turiști.  

Un alt aspect important este ca toţi localnicii să accepte ideea transformării comunităţii lor 

în regiune turistică. Nu întotdeauna persoanele străine sunt acceptate cu uşurinţă, mai ales cele a 

căror comportament nu este tocmai civilizat. Există situaţii în care persoanele străine perturbă 

activităţile cotidiene ale localnicilor, cei mai nemulţumiţi fiind aceia care nu sunt implicaţi în 

activităţile turistice19.  

Implicarea agenţiilor de turism în promovarea turistică a regiunilor de dezvoltare românești 

este extrem de importantă. Activităţile de promovare turistică, marketing și management sunt 

minimale. Proprietarii afacerilor turistice locale derulate în mediul rural al regiunillor de dezvoltare, 

în mare parte, nu au studii de specialitate şi/sau posibilităţi financiare pentru a-şi face cunoscute 

afacerile. Prin intermediul agenţiilor de turism și autorităților, afacerile locale sunt promovate în 

ţară şi străinătate, putând fi atrase, în mediul rural al regiunilor de dezvoltare, fluxuri în creștere de 

turiști și astfel mediul rural poate fi dinamizat. 

 

4. Concluzii 

În lucrarea de față am descris, pe scurt, conjunctura în care turismul devine factor de 

creștere economică în mediul rural al regiunilor de dezvoltare ale României și de reducere a 

inegalităților. În acest sens, am ales să derulăm analiza dinspre global spre local. Lumea în care 

trăim se globalizează, se uniformizează și, cu toate acestea, inegalitățile între țări, regiuni și medii 

se accentuează. România este o țară care are de recuperat decalaje de dezvoltare mari comparativ cu 

statele UE a cărei membră este. PIB/loc al regiunilor de dezvoltare din România este, potrivit 

datelor Eurostat, sub media europeană, iar acesta nu este singurul decalaj la care ne raportăm. Între 

regiunile de dezvoltare ale României se manifestă inegalități reale. Și, în interiorul regiunilor, găsim 

manifestarea altor inegalități, de exemplu între mediul urban și cel rural. Acestea din urmă sunt 

consecința, printre altele, accentuării sărăciei, a lipsurilor, infrastructurii deficitare. În România, 

aceste dezavantaje au stimulat migrația rural-urban (și pe cea spre exterior însă această formă a 

migrației nu a reprezentat parte a subiectului tratat) îmbătrănirea populației, regresul calității vieții 

în rural accentuând și mai mult inegalitățile. 

Deoarece România are potențial turistic, această activitate susține deja reducerea 

inegalităților în regiunile de dezvoltare și între rural și urban. Această afirmație este susținută de 

evoluția structurilor de cazare din regiunile de dezvoltare ale României în perioada 2011-2013, 

conform datelor INS. 

                                                 
17 Haller A., 2016, Rolul turismului sustenabil în revigorarea economică a mediului rural al statelor emergente, 

Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al 

Cercetării și Educației”, 7 iunie 2016, Cahul  
18 Vuković Predrag, Kljajić Nataša, Mijajlović Nada, 2009, Tourist Potentiality in the Rural Areas in Vojvodina-North 

Serbia, in Buletinul UniversitățiiPetrol-Gaze din Ploiești, Seria Economie, vol. LXI, no. 1, pp. 1-8 
19 Haller A., 2016, Rolul turismului sustenabil în revigorarea economică a mediului rural al statelor emergente, 

Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al 

Cercetării și Educației”, 7 iunie 2016, Cahul 



Is tourism an activity that reduces rural–urban disparities in conditions of globalization in the Romanian development regions ? 

 27 

Turismul ia amploare pe măsură ce industrializarea și urbanizarea ating niveluri din ce în ce 

mai ridicate; eficiența activității turistice în mediul rural crește ca urmare a îmbunătățirii educației 

localnicilor20. Din acest considerent, ar fi necesar ca autoritățile să încurajeze activitatea turistică 

prin măsuri de politică economică specifice ca formă de reducere a inegalităților de dezvoltare într-

o lume competitivă în curs de uniformizare economică și socială. În plus, turismul în forma sa 

sustenabilă este pașnic cu mediul și ecosistemul, aspect important dacă avem în vedere poluarea, 

distrugerea biodiversității și, în general, efectele nocive ale industrializării și progresului, nu numai 

asupra mediului ci și a speciei animale și umane. 
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SOME COMPARABLE DEMOGRAPHIC ELEMENTS OF THE ECONOMIC 

ENTITIES FROM ROMANIA IN THE E.U. AND ASPECTS OF THE 

COOPERATIVE SOCIETY USEFUL TO THE RURAL DEVELOPMENT 
 

ELEMENTE DE DEMOGRAFIE COMPARATĂ A FIRMELOR DIN ROMÂNIA ÎN U.E. 

ȘI UNELE ASPECTE JURIDICE ALE SOCIETĂȚII COOPERATIVE UTILE ÎN 

DEZVOLTAREA MEDIULUI RURAL 

 

Gheorghe SĂVOIU1 

Valeria PIRLICI2 

 
Abstract 

This paper identifies some demography features of the economic entities and certain legal aspects of 

cooperative societies, in Romania compared to other countries from European Union (EU). Cooperative societies are 

association structures which have their own juridical personality. They have common features with the other societies, 

but they react differently in their relationships with the other societies, whether trading ones or not. The juridical 

ground of cooperative societies is the contract, but yet they act in the quality of a trader. Finally, the contribution of 

cooperative societies in the future of the rural development is briefly investigated. 

Key words: cooperative societies, demography of the economic entities, juridical determining, juridical status 

JEL: N3, O18, P2, R5 

 

1. Introducere 

Demografia entităților economice reflectă dinamismul unei economii iar anumite categorii 

specifice unor areale geografice, cum ar fi mediul rural de exemplu, pot descrie elemente de 

tradiționalitate sau tendințe de modernizare. Acest articol se concentrează pe societatea cooperativă 

și formele ei specifice din mediul rural, adică pe cooperativele meșteșugărești și de consum, plecând 

de la dispariția aproape totală a cooperativelor agricole. Beneficiind de o tradiție de peste un secol și 

jumătate istoria cooperației și a cooperativelor din România începe în 1851 și se menține într-o 

continuă similaritate cu tendințele evoluțiilor europene până în perioada comunistă (postbelică), 

perioadă când are loc o dilatare în exces a numărului membrilor și a salariaților din cooperație. 

Tendința este inversată în aceeași manieră radicală după 1990, lipsa de continuitate și coerență 

definind domeniul cooperatist în România, salariații reprezentând în prezent mai puțin de 15% din 

cei de acum trei decenii. Structural, numărul membrilor cooperativelor meșteșugărești scade și el 

dramatic la circa 12%, iar în cazul membrilor în cooperativele de consum undeva între 1-2%, 

supraviețuind totuși fenomenului de dispariție totală, ce a caracterizat cooperația agricolă după 

1990.  

  

2. Elemente de demografie a entităților economice în România 

O tendinţă de valorificare multidisciplinară ca mod de gândire și structurare a informațiilor 

din economie subliniază necesitatea de a valorifica tot mai mult şi mai prompt sistemele de 

indicatori statistici conjuncturali şi pe termen scurt, pentru a putea majora ciclul de viaţă al 

întreprinderii economice și crește în paralele eficacitatea managementului la nivel microeconomic și 

a polticilor macroeconomice în paralel. În acest sens între informațiile de strictă necesitate apar 

unele bio-demo-economice (economice ca utilitate, demografice ca abordare dinamică și biologice 

prin gândirea de tip sistemic sau populaționistă) exprimate sintetic prin două categorii majore de 

indicatori sintetici cu caracter de informaţii de mare utilitate prin expresivitatea lor: 

1) structura populației entităților economice sau structura economiei pe clase de mărime în 

procente (%) reunește și descrie sistemic toate subpopulațiile disponibile într-un areal bine 

delimitat; conform datelor din figura 1 întreprinderile mari sau corporaţiile non-financiare cu 250 

                                                 
1 Prof. univ. dr. habil., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, gsavoiu@yahoo.com 
2 Lect. univ. dr., Universitatea din Pitești 
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sau mai mulţi salariaţi, care au înregistrat în România aproximativ o treime din ocuparea locurilor 

de muncă şi puțin sub două cincimi din valoarea adăugată, iar întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-

urile) au generat circa 66% sau majoritatea valorii adăugate simultan cu acoperirea majoritară și a 

locurilor de muncă în economie întreprinderilor nefinanciare (70%); întreprinderile micro (sub 10 

salariaţi) care constituie baza piramidei sistemului de întreprinderi și în România au oferit locuri de 

muncă similar cu întreprinderile mari.  
Figura 1. Distribuția locurilor de muncă pe clase de mărime (salariați) în UE 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Distribution_of_employment_by_size_ 

class_(persons_employed),_2013_new.png 

2) indicatori ai fenomenelor demografice ale entităților economice sau întreprinderilor, care 

se referă cu precădere la natalitatea, mortalitatea şi rata de supravieţuire în procente (%), detaliate 

în tabelul 1 pentru România, oferă informaţii care subliniază unele procese fie de involuţie, fie 

unele evoluții anormale, apărute deja după 2007 în dinamica întreprinderilor de pe teritoriul ţării 

noastre, cu o detaliere necesară pentru activitățile de tipul serviciilor prestate comparativ cu 

imaginea agregată [1, pp 1-6]:  
Tabelul 1. Elemente de demografie a întreprinderilor în România (%) 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rata de natalitate a întreprinderilor* 15,62 14,68 9,56 8,76 12,98 12,39 22,68 10,3 

-  din care, în servicii 14,60 13,6 9,53 8,79 13,01 12,33 23,04 10,15 

Rata de supravieţuire a întreprinderilor** 63,31 66,07 74,28 78,4 50,9 66,2 131,62^ 72,18 

- din care, în servicii 63,41 65.83 74,74 75,88 51,42 69,02 128,4 74,54 

Rata de deces a întreprinderilor* 8,74 10,28 17,95 14,32 16,07 3,16 19,77 - 

- din care, în servicii 8,74 10,09 17,14 14,08 7,94 3,28, 16,75 - 

Sursa: Demografia întreprinderilor din România în perioada 2010 – 2014, Informații statistice, (2016), București: Ed 

INS, pp. 1- 6 
* Notă: numărul de naşteri şi decese de întreprinderi în perioada de referinţă (t) se împarte la numărul întreprinderilor 

active (t);**Notă: rata de supravieţuire a întreprinderilor în perioada de referinţă (t) nou -apărute în t-2 şi care au 

supravieţuit dincolo de t se împarte la numărul de apariţii de noi întreprinderi în t-2.   

– Notă : lipsă date  ^ Notă: Cifra de 131,62% are mai multe  explicații: 1) începând cu anul 2013 datele aferente 

întreprinzătorilor privaṭi au fost estimate pe baza informaṭiilor furnizate de Oficiul Naṭional al Registrului Comerṭului 

(ONRC); 2) România a introdus din anul 2011 ṣi persoanele fizice autorizate în caculul indicatorilor privind demografia 

întreprinderilor, de aici rezultând diferenṭele întregistrate în anii 2011, 2012 ṣi 2013. 

Ca tendințe cu impact negativ pentru economia României se remarcă: i) tendințe de deces 

(desființare) a întreprinderilor fie inexplicabil de scăzute în UE (2012) fie cu oscilații mari sau pe 

paliere foarte ridicate (2013); ii) tendințe de plasament a natalității (creării) de întreprinderi pe 

paliere relativ mici și urmate de oscilații mari (2012-2014). Se remarcă și o anormalitate evolutivă 

în 2013, când economia națională generează atât cea mai mare rată de deces (desființare) a 

întreprinderilor din UE (19,77%) cât și o controversată rată de supraviețuire de 131,62% (inclusiv 

detaliat cu 112,7 % în activități industriale și 128,4% în cele de servicii), mai ales din motive 

metodologice de calcul.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Distribution_of_employment_by_
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Totodată se pot evalua unele legi cu potențial de analiză în demografia întreprinderilor 

legate de rata de natalitate (creare de întreprinderi) care tinde să fie invers proporţională cu rata de 

supravieţuire care induc unele anormalități evolutive atunci când nu se respectă (cazul anului 2013) 

pentru România. 

Într-un context delicat, demografia societăților cooperative în România s-a contractat 

dramatic și, deși cooperația a fost redefinită drept un actor important al economiei sociale moderne 

oferind câteva atuuri care dovedesc adecvarea ei la economia de piață și în structuri democratice [2, 

p. 413]: a) voluntariat şi libertate de afiliere; b) control democratic exercitat de membri; c) 

participarea economică a membrilor; d) autonomie şi independenţă; e) educaţie, formare şi 

informare; f) cooperare între cooperative; g) interes faţă de comunitate etc. Numărul societăților 

cooperative în România în ultimii zece ani oscilează în cazul celor meșteșugărești între 780 și 820 

(dintre care în mediul rural au mai rămas doar între 4 și 8) și pentru cele de consum între 870 și 950 

(dintre care cele din mediul rural sunt între 660 - 710). 

În ceea ce priveşte evoluţia post criză sau recesiune globalizată din 2008-2010, integrarea 

întreprinderilor sau entităților din sectoarelor industriale, financiare şi expansiunea serviciilor în 

economia României au metamorfozat realitatea economică, aşa cum era de aşteptat, şi au produs 

multiplicarea IMM-urilor la noi, fenomen similar cu tendința generală din Uniunea Europeană. 

 

3. Prezentarea juridică succintă  a societății cooperative 

3.1. Noţiunea de societate cooperativă 

Norma juridică privind societatea cooperativă este conturată de două categorii de dispoziţii 

şi anume: a) dispoziţii comune; b) dispoziţii auxiliare. Normele generale privind societatea 

cooperativă sunt cuprinse în Legea nr. 1/2005 [3], privind organizarea şi funcţionarea acesteia, se 

referă la: a) formele societăţii cooperative (art. 4) ; b) constituirea societăţii cooperative (art. 7-33); 

c) organizarea şi funcţionarea societăţii cooperative (art. 34-81); d) încetarea existenţei societăţii 

cooperative (art. 82-88). Normele generale privind societatea cooperativă reprezintă dreptul comun 

în această materie, fiind aplicabile tuturor formelor de societate cooperativă indiferent de domeniul 

acestora. Normele auxiliare privind societatea cooperativă sunt dispoziţii de sprijin sau în 

completarea normelor generale atunci când acestea sunt insuficiente şi când legea generală în 

materie face trimitere la asemenea dispoziţii în completare.  

În Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei întâlnim dispoziţii care 

trimit în completare la alte prevederii şi anume: a) în art. 20 cuprins în capitolul I denumit 

„Constituirea societăţii cooperative” se menţionează că prevederile art. 46-59 şi ale art. 60, 63, 64 

din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale se aplică în mod corespunzător şi societăţilor 

cooperative; b) în art. 88, cuprins în Capitolul X denumit „Lichidarea societăţii cooperative” se 

dispune că sunt aplicabile lichidării societăţilor cooperative şi cele din art. 253-255 şi ale art. 257-

260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; c) în art. 33 se dispune că: 1) între 

societatea cooperativă şi membrul operator pot exista următoarele categorii de raporturi: 

patrimoniale concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau 

aporturi în natură; de muncă în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital în temeiul 

contractului individual de muncă încheiat sau al convenţiei individuale de muncă încheiată cu 

societatea cooperativă, comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii 

efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativă în calitate de agent economic 

independent; 2) veniturile din activităţile independente ale membrului cooperator se impozitează pe 

baza dispoziţiilor fiscale stabilite pentru impozitul pe venit; 3) pentru societăţile cooperative 

raporturile de muncă ale membrilor cooperatori pot fi reglemente prin lege specială. Dispoziţii 

subsidiare aplicabile  sunt cele din: a) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale [4, p.11]; b) 

Codul comercial; c) Codul Civil; d) Codul muncii.  

Legea nr. 1/2005 în art. 7, prevede că „societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de 

persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de 
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acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale, culturale ale membrilor cooperatori 

fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi în conformitate cu principiile 

cooperatiste”, enumerate la alin.(1): principiul asocierii voluntare şi deschise; principiul controlului 

democratic al membrilor cooperatori; principiul participării economice a membrilor cooperatori; 

principiul autonomiei şi independenţei societăţilor cooperative; principiul educării, instruirii şi 

informării membrilor cooperatori; principiul cooperării între societăţile cooperative; principiul 

preocupării pentru comunitate. 

Pentru definirea societăţii cooperative trebuie  analizate toate prevederile din lege care pot 

sta la baza acestui concept şi anume: 1) societatea cooperativă este o asociaţie depersoane fizice 

şi/sau juridice după caz constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul 

promovării intereselor economice, sociale, culturale ale membrilor cooperatori fiind deţinută în 

comun şi controlată democratic de către membrii săi în conformitate cu principiile cooperatiste (art. 

7(1)); 2) societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat (art. 7(2)); 3) în vederea 

realizării scopului pentru care s-a constituit societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi 

permise de lege (art. 8(1)); 4) capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai 

mic de 500 lei (art. 9(1)); 5) capitalul social al societăţii cooperativă se divide în părţi sociale egale 

a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv şi care nu poate fi mai mică de 10 lei 

(art. 9(3)); 6) un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de 

actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social (art. 11); 7) numărul minim demembrii 

cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu poate fi mai mic de 5 (art. 

12); 8) aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative, iar aporturile în 

natură sunt admise la societăţile cooperative, nefiind admise aporturile în creanţe (art. 13); 9) 

societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română de la data înmatriculării 

în registrul comerţului (art. 14(9), (art. 17); 10) obligaţiile societăţii cooperative sunt garantate cu 

patrimoniul acesteia (art. 25(1)); 11) membrii cooperatori sunt ţinuţi pentru obligaţiile societăţii 

cooperative în limita aportului subscris de fiecare (art. 25(2)); 12) membrii cooperatori au dreptul să 

beneficieze de facilităţile şi serviciile oferite de societatea cooperativă şi să primească dividende din 

profitul anual, proporţional cu participarea la capitalul social (art. 31 lit. c-d.); 13) între membrii 

cooperatori şi societatea cooperativă pot exista următoarele categorii de raporturi: a) patrimoniale 

concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau aporturile în 

natură (art. 33(1) lit. a); b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital 

(art. 33(1) lit. b); c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii 

efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativă în calitate de agent economic 

independent (art. 33(1) lit. c).  

Astfel, elementele care pot sta la baza elaborării unei definiţii a societăţii cooperative sunt: 

societatea cooperativă este o persoană juridică înfiinţată prin act constitutiv adoptat de către 

fondatorii persoane fizice şi/sau juridice în număr minim de 5; societatea cooperativă are ca suport 

patrimonial, la constituire capitalul social format prin aporturile în numerar sau în natură aduse de 

către fondatori, capital social care trebuie să aibă o valoare minimă de 500 lei şi care trebuie să fie 

divizat în părţi sociale egale cu valoare nominală minimă de 10 lei; societatea cooperativă are ca 

obiect desfăşurarea oricăror activităţi economice permise de lege, adică fapte de comerţ; societatea 

cooperativă are ca scop promovarea intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor 

cooperatori (obţinerea de profituri; distribuirea de dividende către membrii cooperatori; acordarea 

de facilităţi membrilor cooperatori; oferirea de servicii membrilor cooperatori); răspunderea pentru 

obligaţiile societăţii cooperative este asigurată în principal cu patrimoniul cooperativei şi în 

subsidiar cu aporturile aduse de către cooperatori. Astfel, societatea cooperativă este o persoană 

juridică înfiinţată prin acordul de voinţă a cel puţin cinci persoane fizice şi/sau juridice în raport de 

gradul cooperativei, stabilit în actul constitutiv, în baza căruia fondatorii se înţeleg să pună în 

comun aporturi în numerar şi/-sau în natură, după caz, pentru constituirea unui capital social cu o 

valoare totală minimă de 500 lei, divizat în părţi sociale egale, cu o valoare minimă de 10 lei, pentru 



Some comparable demographic elements of the economic entities from Romania in the E.U. and aspects of the cooperative society… 

 32 

efectuarea de operaţiuni economice (fapte de comerţ) specifice obiectului de activitate stabilit prin 

actul constitutiv, cu scopul de a realiza şi împărţi profituri şi de a beneficia de facilităţi şi servicii şi 

răspunderea pentru obligaţiile sociale este garantată în principal cu patrimoniul social şi în subsidiar 

cu răspunderea membrilor cooperatori în limitele aportului subscris de fiecare.  

 

3.2. Caracterele juridice ale societăţii cooperative 

Caracterele juridice ale unei societăți cooperative sunt următoarele: a) este persoană juridică 

înfiinţată prin asocierea a cel puţin cinci persoane fizice şi/sau juridice, stabilite în actul constitutiv; 

b) capitalul social al societăţii are o limită minimă de 500 lei şi este structurat în fracţiuni denumite 

păţi sociale egale cu valoare minimă de 10 lei; c) obiectul de activitate al societăţii constă în 

efectuarea de operaţiuni economice (fapte de comerţ) permise de lege şi supuse cerinţelor de 

autorizare prevăzute de legislaţia în domeniu; d) scopul urmărit de către membrii societăţii 

cooperative este promovarea intereselor economice, sociale şi culturale; e) garantarea obligaţiilor 

sociale este asigurată în principal cu patrimoniul social şi în subsidiar cu răspunderea în limitele 

aportului subscris de către fiecare membru cooperator.  

Calitatea de persoană juridică a societăţii cooperative este stabilită prin lege şi se 

dobândeşte de la data înmatriculării în registrul comerţului (art. 14(9) şi (art. 17). Este persoană 

juridică, deoarece la înfiinţarea sa trebuie să facă dovada următoarelor cerinţe: a) existenţa 

patrimoniului propriu (art.16 lit f-g.); b) existenţa organizării de sine stătătoare (art. 16 lit.i, j, m şi 

art. 34 – 58); c) existenţa scopului propriu (art.16 lit. e). Numărul minim de membrii cooperatori ai 

unei societăţi cooperative se prevăd în statut, dar nu poate fi mai mic de 5 (art. 12). Membrii 

fondatori ai societăţii cooperative sunt persoanele fizice sau juridice care semnează actul constitutiv 

al societăţii. Astfel, societatea cooperativă de gradul 1 este persoana juridică constituită de persoane 

fizice, iar societatea cooperativă de gradul 2 este persoana juridică constituită din societăţi 

cooperative de gradul 1, în majoritate şi alte persoane fizice sau juridice (art. 6 lit. l – m ).  

Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate şi statut care pot fi încheiate 

sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv (art. 14 ).  

Capitalul social minim. Societatea cooperativă la constituire trebuie să deţină un capital 

social minim de 500 lei, divizat în părţi sociale egale cu valoare nominală minimă de 10 lei. 

Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral de la data înfiinţării societăţii 

cooperative(art. 9 ).  

Obiectul de activitate. Pentru realizarea scopului pentru care s-a constituit societatea 

cooperativă poate desfăşura orice activităţii permise de lege. Societatea cooperativă fiind un agent 

economic cu capital privat domeniul şi activitatea principală a societăţii cooperative sunt de natură 

economică şi se încadrează în sfera faptelor de comerţ(art. 7(2).  

Scopul asocierii membrilor în societatea cooperativă. Asocierea membrilor în societatea 

cooperativă are ca scop promovarea intereselor economice, sociale şi culturale ale acestora. 

Membrii pot beneficia de facilităţile şi serviciile oferite de societatea cooperativă şi să primească 

dividende din profitul anual proporţional cu participarea la capitalul social(art. 31 lit. b – c).  

Garantarea obligaţiilor sociale. Obligaţiile societăţii cooperative sunt garantate în principal 

cu patrimoniul social. Membrii cooperatori răspund subsidiar pentru obligaţiile societăţii 

cooperative în limita aportului subscris de fiecare dintre ei  cf. art. 25 (1)(2).  

 

3.3. Asemănări şi deosebiri între societatea cooperativă şi societatea civilă   

În noul Cod civil în art. 1881 se prevede că: „Societatea este un contract prin care două sau 

mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfăşurarea unei activităţii şi să 

contribuie la aceasta prin aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul 

de a împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta”. În doctrină au fost date 

definiţii precum:„societatea civilă este o entitate patrimonială indiviză constituită în mod voluntar, 

prin asocierea a două sau mai multe persoane fizice şi sau juridice şi afectată realizării scopului 
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lucrativ comun prevăzut în contractul de societate” [5, pp. 73-74]; „societatea civilă este un 

contract prin care două sau mai multe persoane se obligă fiecare faţă de celelalte să pună în 

comun şi material şi/sau de muncă spre a constitui un fond şi să desfăşoare împreunăo activitate în 

vederea atingerii unui scop patrimonial comun, foloasele sau pierderile fiind împărţite între ele” [6, 

p. 356].  

Conform primei definiţii s-a afirmat că societatea civilă ar avea urmoarele caractere: a) este 

o uniune de persoane şi valori patrimoniale; b) este o entitate patrimonială indiviză nefiind persoană 

juridică; c) este o entitate indiviză autonomă; d) este o entitate cu scop lucrativ. În cea de-a doua 

definiţie societatea civilă este limitată şi determinată la actul ei constitutiv care este contractul de 

societate, atribuindu-i-se caracterele acestuia: caracterul plurilateral; caracterul oneros; caracterul 

comutativ; caracterul consensual. Evaluarea corectă a societăţii civile nu trebuie făcută prin 

limitarea acesteia la nivelul actului ei constitutiv, ci prin determinarea ei ca entitate juridică având 

valenţe patrimoniale indivize autonome şi scop lucrativ, nefiind însă persoană juridică. Societatea 

cooperativă şi societatea civilă se asemănă prin: ambele societăţi au aceeaşi esenţă, deoarece sunt 

entităţi juridice care grupează bunuri şi persoane în scop economic; ambele societăţi se constituie 

prin act constitutiv care materializează voinţa celor care le constituie; ambele societăţi au scop 

lucrativ deoarece se urmăreşte de către asociat obţinerea şi împărţirea de beneficii.  

Între societatea cooperativă şi societatea civilă există următoarele deosebirii: de obiect, în 

sensul că natura operaţiunilor pe care le realizează este diferită adică: 1) societatea civilă exercită 

preponderent operaţiuni de natură civilă; 2) societatea cooperativă exercită preponderent operaţiuni 

de natură comercială; de personalitate juridică, în sensul că: 1) societatea civilă este fără 

personalitate juridică; 2) societatea cooperativă este cu personalitate juridică; de condiţii de 

constituire şi funcţionare în sensul că: 1)societatea civilă poate avea numai formă de contract; 2) 

societatea cooperativă poate avea forma juridică stabilită de lege (soc. cooperativă de gradul 1; soc. 

cooperativă de gradul 2.  

 

3.4. Asemănări şi deosebiri între societatea cooperativă şi societatea comercială  

Legea nr. 31/1990 privind societăţile nu defineşte societatea comercială, dar precizează că 

persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi în vederea efectuării 

de acte de comerţ (art. 1). Legea societăţilor conţine dispoziţii privind: a) constituirea societăţii (art. 

5 – 64); b) funcţionarea societăţii (art. 65 – 74); c) modificarea actului constitutiv al societăţii (art. 

199 – 216); d) reorganizarea prin fuziune sau divizare (art. 232 – 245); e) dizolvarea societăţii (art. 

222 – 232); f) lichidarea societăţii (art. 246 – 255). Societatea comercială este persoană juridică de 

la data înmatriculării în registrul comerţului(art. 40). 

Actul constitutiv (art.5) al societăţii poate fi: a) contractul de societate (ex. societatea în 

nume colectiv; societatea în comandită simplă); b) statutul (ex.societatea cu răspundere limitată cu 

unic asociat); c) contractul şi statutul (ex. societatea pe acţiuni; societatea în comandită pe acţiuni; 

societatea cu răspundere limitată). Actul constitutiv al societăţii trebuie să prevadă: a) clauze 

privind capitalul social, adică aporturile asociaţilor în cuantumul total, forma subscrisă, forma 

vărsată, modul de divizare, numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale (art.7 lit. d 

şi art. 8 lit. f din Legea nr. 31/1990); b) clauze privind obiectul de activitate cu precizarea 

domeniului şi a activităţii principale, adică faptele de comerţ pe care societatea le va desfăşura (art. 

7 – 8 lit. c) din Legea nr. 31/1990); c) clauze privind participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi 

(art. 7 lit. f) şi art. 8 lit. g) din Legea nr. 31/1990). În raport cu Legea nr. 31/1990 în literatura 

juridică au fost elaborate definiţii care au conturat fizionomia juridică a societăţii, în sensul că: 

„societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract 

de societate şi beneficiind de personalitate juridică în care asociaţii se înţeleg să pună în comun 

anumite bunuri pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor 

rezultate” [7, p. 144]; „societatea comercială reglementată de Legea nr. 31/1990, poate fi definită ca 

o persoană juridică [8, p. 85]; un subiect colectiv titular de drepturi si obligaţii [9, p. 437; 10, p. 
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515]; înfiinţată într-una din formele prevăzute de lege prin manifestarea de voinţă a uneia sau mai 

multor persoane fizice sau/şi juridice stabilită în actul constitutiv în temeiul căruia participanţii 

înţeleg să pună în comun anumite aporturi pentru a efectua fapte de comerţ corespunzătoare 

obiectului de activitate, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor care vor rezulta” [11, p. 347]. 

Putem constata diferenţieri terminologice, societatea având următoarele trăsături: a) este 

persoană juridică; b) are la bază actul constitutiv de natură contractuală; c) are ca obiect efectuarea 

de fapte de comerţ; d) are ca suport patrimonial aporturile puse în comun de către asociaţi; e) are ca 

scop realizarea şi împărţirea de beneficii.  

Între societatea cooperativă  şi societatea comercială există următoarele asemănări: a) 

ambele societăţi sunt persoane juridice cu statut de comerciant înfiinţate în forma prevăzută de lege; 

b) ambele societăţi se constituie prin act constitutiv care materializează voinţa celor care le 

constituie; c) ambele societăţi au ca obiect efectuarea de fapte de comerţ; d) ambele societăţi au 

scop lucrativ, iar asociaţii urmăresc obţinerea şi împărţirea de beneficii.  

Societatea cooperativă şi societatea comercială se deosebeşte prin: formă juridică în sensul 

că: 1) societatea cooperativă se poate constitui doar în două forme (societatea cooperativă de gradul 

1; societatea cooperativă de gradul 2); 2) societatea comercială se poate constitui în cinci forme 

(societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în 

comandită pe acţiuni; societate cu răspundere limitată); scopul asocierii în sensul că: 1) asociaţii din 

societatea cooperativă urmăresc promovarea intereselor lor economice, sociale, culturale (obţinerea 

de dividende; facilităţi; şi servicii); 2) asociaţii din societatea comercială urmăresc realizarea şi 

împărţirea  beneficiilor.  

Motivul existenţei societăţii comerciale îl reprezintă insuficienţa economică si financiară a 

persoanei fizice, în mod individual, de a face faţă dezideratelor comerţului [12, p. 7; 13, p. 161; 14, 

p.89; 15, p. 3; 16, p. 129]. 

 

3.5. Asemănări şi deosebiri faţă de societatea agricolă civilă cu personalitate juridică 

reglementată de Legea nr. 566/2004  

Potrivit noii legi [17], cooperativele agricole vor fi de doua tipuri: cooperative agricole de 

gradul I si de gradul II.Cooperativele agricole de gradul I sunt persoane juridice constituite, dupa 

caz, din persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale definite 

potrivit Ordonantei nr. 44/2008.Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite 

din persoane juridice şi persoane fizice, de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi 

întreprinderi familiale potrivit Ordonantei nr. 44/2008. 

Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după 

caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, 

în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, 

care se organizează și funcționează potrivit prevederilor legi. 

Caracterele juridice ale societăţii agricole civile cu personalitate juridică sunt: 1) este o 

asociere civilă cu personalitate juridică; 2) obiectul asocierii constă în efectuarea de operaţiuni 

agricole civile; 3) scopul asocierii este obţinerea şi împărţirea de profituri; 4) capitalul social nu are 

o valoare minimă determinată; 5) obligaţiile societăţii sunt garantate în principal cu patrimoniul 

social şi în limita părţilor cu răspunderea solidară a asociaţilor; 6) numărul minim de asociaţi este de 

5 persoane fizice.  Între societatea cooperativă şi societatea agricolă civilă cu personalitate juridică 

există următoarele asemănări: ambele tipuri de societăţi sunt forme asociative cu personalitate 

juridică; ambele tipuri de societăţi sunt lucrative, iar asociaţii urmăresc obţinerea şi împărţirea de 

profituri; în ambele tipuri de societăţi asociaţii pot fi persoane fizice; în ambele tipuri de societăţi 

răspunderea pentru obligaţiile sociale este garantată în principal cu patrimoniul social şi în subsidiar 

cu răspunderea în limita aportului asociaţilor; în ambele tipuri de societăţi trebuie să existe un 

număr minim de asociaţi. De asemenea, între societatea cooperativă şi societatea agricolă civilă cu 

personalitate juridică există următoarele deosebiri: obiectul exclusiv civil al societăţii agricole cu 
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personalitate juridică faţă de obiectul comercial al societăţii cooperative; scopul asocierii în sensul 

că: a.) asociaţii din societatea cooperativă urmăresc promovarea intereselor lor economice, sociale 

şi culturale; b.) asociaţii din societatea agricolă civilă cu personalitate juridică urmesc numai 

realizarea şi împărţirea beneficiilor; calitatea de persoane fizice sau juridice a asociaţilor în sensul 

că în societatea agricolă civilă cu personalitate juridică pot fi asociaţi numai persoane fizice, în timp 

ce în societatea cooperativă de gradul 2 pot fi asociaţi şi persoane juridice; limitarea aducerii ca 

aport a terenurilor doar în folosinţă în societatea agricolă civilă cu persoanlitate juridică, în timp ce 

în societatea cooperativă acestea pot fi aduse şi în proprietate.   

Societatea cooperativă se poate constitui în două forme: a) societate cooperativă de gradul 1; 

b) societate cooperativă de gradul 2. Societatea cooperativă de gradul 1 este persoană juridică 

constituită de persoane fizice (art.6 lit. l din Legea nr. 1/2005).  

Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social 

al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67%, în baza, art. 10 din Legea nr. 

1/2005). În cazul societăţii cooperative de gradul 1, în art. 4 din Legea nr. 1/2005 se prevede că 

societatea se poate constitui în una din următoarele „forme”: a) societate cooperativă 

meşteşugărească; b) societate cooperativă de consum; c) societate cooperativa de valorificare; d) 

societate cooperativa agricolă; e) societate cooperativa de locuiţe; f) societate cooperativa 

pescărească; g) societate cooperativa de transporturi; h) societate cooperativa forestieră; i) societate 

cooperativa de altă formă. Se poate observa că suntem în prezenţa aceloraşi forme juridice de 

societate cooperativă, adică de gradul 1, singura diferenţiere între varietăţile de societăţi cooperative 

de gradul 1 fiind doar cu privire la obiectul de activitate al acestor varietăţi.  

Cele două forme juridice de societăţi cooperative se diferenţiază prin calitatea membrilor 

care le compun, adică societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui numai de persoane fizice, 

în timp ce societăţile cooperative de gradul 2 pot fi constituite în majoritate din societăţi cooperative 

de gradul 1 şi alte persoane fizice şi/sau juridice. Evidenţierea formelor juridice de constituire a 

societăţilor cooperative este limitativă. Nu se pot constitui societăţi cooperative prin combinarea de 

elemente de la societatea cooperativă de gradul 1 şi societatea cooperativă de gradul 2. Forma 

societăţii cooperative trebuie precizată în actul constitutiv (art. 16 lit. e.)Legea nr. 1/2005).  

Societăţile cooperative pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: a) gradul de 

organizare; b) obiectul de activitate; c) calitatea membrilor cooperatori.  De asemenea, societăţile 

cooperative pot fi clasificate şi în raport de alte criterii, cum ar fi : după criteriul gradului de 

organizare, societăţile cooperative pot fi: 1) societăţi cooperative de gradul 1; 2) societăţi 

cooperative de gradul 2; după obiectul de activitate societăţile cooperative de gradul1 pot fi: 1) 

societăţi cooperative meşteşugăreşti; 2) societăţi cooperative de consum; 3) societăţi cooperative de 

valorificare; 4) societăţi cooperative agricole; 5) societăţi cooperative de locuinţe; 6) societăţi 

cooperative pescăreşti; 7) societăţi cooperative de trensporturi; 8) societăţi cooperative forestiere; 9) 

societăţi cooperative cu oricare alt obiect de activitate; după calitatea de persoană fizică sau 

juridică a membrilor coopratori, societăţile cooperative pot fi: 1) societăţi cooperative constituite 

numai din persoane fizice ( soc. cooperativă de gradul 1); 2) societăţi cooperative constituite din 

persoane fizice şi juridice ( soc. cooperative de gradul 2).  

Natura juridică a societăţii cooperative trebuie argumentată pe cerinţele care exprimă 

caracteristicile juridice ale societăţii cooperative, astfel: a) constituirea sa pe bază de contract de 

societate; b) statutul de persoană juridică; c) obiectul de activitate constând în efectuarea de 

operaţiuni economice; d) scopul urmărit de către membrii cooperatori prin asociere constând în 

promovarea intereselor lor economice, sociale şi culturale. La baza constituirii societăţii cooperative 

este actul constitutiv care se compune din contract şi statut şi care sunt de natură contractuală. Prin 

actul constitutiv se realizează voinţa membrilor cooperatori de a constitui societatea cooperativă şi 

se determină drepturile şi obligaţiile părţilor care se asociază, organizarea şi funcţionarea persoanei 

juridice care este societatea cooperativă. Obiectul şi scopul asocierii în societatea cooperativă sunt 

cerinţele pe baza cărora se determină natura comercială a asocierii, cât şi statutul de comerciant al 
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societăţii cooperative. Având în vedere natura activităţilor pe care le desfăşoară, societatea 

cooperativă are calitatea de profesionist comerciant [18, p. 50]. 

Societatea cooperativă este de natură contractuală deoarece la baza constituirii este voinţa 

asociaţilor. Ei sunt cei care hotărăsc forma juridică a societăţii cooperative şi care hotărăsc în 

limitele legii condiţiile cu privire la organizarea şi funcţionarea acesteia. Reţinem că, după 

dobândirea persoanlităţii juridice rolul voinţei membrilor cooperatori se diminuează deoarece 

societatea cooperativă acţionează ca subiect de drept diferit de membrii cooperatori. Dar, membrii 

cooperatori sunt cei care după constituirea societăţii cooperative au dreptul de a delibera şi decide, 

de a modifica sau chiar hotărî încetarea existenţei acesteia prin dizolvare şi lichidare. Apreciem, că 

societatea cooperativă este de natură contractuală, deşi este persoană juridică contractul nu 

interesează doar la baza constituirii ei, ci şi în privinţa organizării şi funcţionării acesteia.  

Din expunerea de mai sus  şi spre deosebire de asociaţii şi fundaţii, în care membrii 

urmăresc realizarea unui scop moral, ideal etc., asociaţii societăţii comerciale şi cei ai societăţii 

civile urmăresc realizarea şi împărţirea unor profituri, rezultă că societăţile cooperative sunt 

comercianţi persoane juridice. Argumente pot fi: societăţile cooperative sunt calificate de lege ca 

„agenţi economici cu capital privat”, conceptul de agent economic fiind întrebuinţat de legea nr. 

1/2005, în sensul de comerciant (art. 7 (2)); societăţile cooperative sunt obligate să se înmatriculeze 

în registrul comerţului ca sistem de evidenţă şi publicitate a comercianţilor, deci, instituirea acestei 

obligaţii profesionale specifică comercianţilor, pentru societăţile cooperative conduc la 

determinarea statutului de comerciant în baza art. 12 din Legea nr. 26/1990; art. 14(9) din Legea nr. 

1/2005); obiectul de activitate al societăţii cooperative este în principal exercitarea de activităţi 

economice, care priveşte producerea unor bunuri şi servicii în agricultură(art. 8(1) din Legea nr. 

1/2005); scopul constituirii societăţii cooperative este în principal promovarea intereselor 

economice ale membrilor cooperatori, iar cooperaţia este un sector specific economiei (art. 2 şi art. 

7 din Legea nr. 1/2005); competenţa de soluţionare a cererilor prin care se solicită anularea 

hotărârilor adunării generale a membrilor cooperatori care sunt contrare legii sau actului constitutiv 

aparţine secţiilor comerciale ale tribunalelor, asemenea litigii fiind calificate de natură comercială 

datorită calităţii de comerciant a societăţii cooperative (art. 44(5) din Legea nr. 1/2005). Activitatea 

comercială economică predominantă a obiectului şi scopului societăţii cooperative precum şi 

calificarea de „agent economic” dată de lege acesteia, înregistrarea în registrul comerţului sunt 

argumente care pot fi determinante în stabilirea statutului potrivit căruia cooperativa agricolă are 

calitatea de profesionist comerciant persoană juridică.  

 

4. Contribuția societăților cooperative la dezvoltarea viitoare a mediului rural 

Locul societăților cooperative în economie este unul relativ controversat iar pentru o 

perioadă care a coincis chiar cu o nouă generație, amintirea vechi modalități de existență a 

cooperativei agricole forțate a dominat memoria colectivă a ruralului cu precădere. Imediat după 

1990, cooperaţia a cunoscut fie o dispariție totală în sectorul rural agricol, fie o contractare sau un 

declin semnificativ la nivelul tuturor indicatorilor, de la venituri la numărul membrilor cooperatori, 

de la profituri la numărul salariaţilor etc. Coexistă o dualitate existențială a societăților cooperative 

și probabil va mai persista un timp. Legea 1/2005 a dus la o diminuare a capacităţii de managment 

şi de control social în sistemul cooperatist şi a permis realizarea unei concentrări patrimoniale 

avantajând un număr redus de membri sau discriminând o majoritate a votanților...  

Societățile cooperative odată rămase cu o orientarea puternică spre economic, a devenit 

destul de dificil ca acestea să fie incluse în cadrul sectorului nonprofit şi marea lor majoritate a 

început să dovedească pe de altă parte o tendință prea socială pentru a putea fi acceptate fără 

discuții în economia de piață, drept organizaţii economice care urmăresc clar și ferm obţinerea de 

profituri. Societățile cooperative sunt practic expuse unei ambiguități existențiale economice sau 

sociale, dar acest model ușor discontinuu poate constitui totuși un avantaj în viitor în raport cu 

cerințele sociale și economice ale comunităților rurale. 
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Societățile cooperative sunt și vor rămâne actori ai economiei de piață fără nicio îndoială, 

însă vor continua să utilizeze inițiative axate pe principii și pe o guvernare de tip democratic, sunt și 

vor rămâne destul de independente de stat, dar vor funcționa evident și ca agenți economici 

privați.Societățile cooperative vor supraviețui și se vor dezvolta în continuare tot ca întreprinderi 

economice și sociale, iar o nouă demografie a acestor entități urmează să se manifeste în același 

timp și tot mai clar în România, în rural cu precădere cele de consum, dar în proporții în creștere și 

cele meșteșugărești, prin natalitatea lor sporită, prin supraviețuirea lor de lungă durată și mai ales 

prin reducerea deceselor la cote minime...  
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Abstract 

 In the conditions of the existence of real attractiveness and quality tourism services - which allow for the 

performance of the activity with good results in the rural area, it is normal to register higher and higher rates of the 

tourist traffic. The tourist transport activity is of great importance along with the diversification of forms of tourism. 

Practicing sustainable rural tourism should seek to address the issues arising from direct factors such as transport. 

The choice of alternative marketing channels by tour operators can lead to favorable results for both them and 

the environment. Carpooling is currently a viable solution for ensuring a tourist transport that reduces both carbon 

emissions and the level of travel expenses for tourists. 

Key words: tourism  rural, carpooling,  transportation, emissions, ecological footprint 
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1. Introducere 

Dezvoltarea activităţilor sociale şi economice din orice ţară depinde în mod categoric de 

eficienţa reţelei necesare deplasării mărfurilor şi oamenilor. Orice nesincronizare poate produce 

probleme în activităţile productive, în schimburi sau consum. Industria producătoare, comerţul şi 

sectorul de mărfuri, vânzarea produselor şi mobilitatea populaţiei, toate acestea depind de eficienţa 

sectorului de transporturi. Transportul este un element esenţial al produsului turistic cel puţin din 

două motive: reprezintă modalitatea de atingere a destinaţiei de călătorie şi este necesar ca mijloc de 

mişcare la destinaţie. 

Alegerea modului de transport este influenţată, în bună parte, şi de următorii factori: 

disponibilitatea, frecvenţa şi flexibilitatea fiecărui tip de transport, timpul necesar spre a ajunge la 

destinaţie, utilizând tipuri diferite de transport,  confortul sau luxul unui tip de transport faţă de 

altul, serviciile terestre sau facilităţile terminale, disponibile pentru fiecare tip de transport în parte 

și statutul sau prestigiul dorit [1]. 

Este e la sine înţeles, în aceste condiţii, că timpul total de vacanţă se divide în timp de 

transport (călătorie) şi timp de sejur. 

În această ecuaţie aparent simplă, managerii activităţilor de turism trebuie să găsească soluţii 

pentru scurtarea timpului de călătorie, prin deplasări cât mai rapide, în condiţii de confort şi 

siguranţă maxime, toate în cadrul unui program cât mai apropiat de aşteptările turistului. Factorii 

enumeraţi trebuie să fie astfel orchestraţi încât, în cele din urmă, să poată fi atins complexul ideal al 

aspiraţiei turistului despre mijlocul de transport turistic: rapid, confortabil, economic [2]. 

La nivelul actual de dezvoltare economică, ce se manifestă la nivel global, trebuie să avem 

în vedere și riscul ecologic. Acesta de fapt este o reflectare a gradului de nesiguranţă şi incertitudine 

al unor acţiuni de valorificare, folosinţă şi protecţie a resurselor de mediu şi costurile derivate ale 

acestora. Acţiunile respective se pot răsfrânge, pozitiv sau negativ, asupra proceselor, fenomenelor 
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şi componentelor naturale, asupra integrităţii şi durabilităţii ecosistemelor, precum şi asupra omului 

[3]. 

Preocupările specialiștilor la nivel planetar au demonstrat diferențe majore între 

ecosistemele urbane și cele naturale cocretizate în biodiversitate, eterogenitate și omogenitate în 

procesele de antropizare a teritoriului. Un ecosistem este o unitate de funcționare și organizare a 

ecosferei alcătuită din biotope și biocenoză, fără a avea granițe definite[3]. 

 În ultima perioada preocupările diferitelor organisme la nivel internațional, precum și a 

guvernelor statelor, îndeosebi a celor dezvoltate, se îndreaptă către diminuarea efectelor poluarii la 

nivelul ecosistemelor.  Referindu-ne la ecosistemele terestre Protocolul de la Kyoto, semnat în 

1997, fixează sarcini pentru diminuarea emanațiilor de gaze în atmosferă, semnatarii obligându-se 

să nu depășească anumite nivele. Calea efectivă de reducere a cantităţilor de gaze, în special de 

CO2, este reducerea emisiilor acestora, majorând în același timp absorbția lor. 

Transporturile turistice, la rândul lor constituie surse de poluare a ecosistemelor. În baza 

acestor elemente  am delimitat scopul acestei lucrări în   încercarea de a demonstra  importanţa  

adoptării unor tehnici de marketing privind promovarea  și diversificarea serviciilor de transport în 

turismul rural, ca mijloc de asigurare a sustenabilității destinațiilor turistice.  

În acest scop, această cercetare prezintă  un canal alternativ de asigurare a unui transport 

turistic durabil, în care sunt cooptați atât managerii unităților turistice din spațiul rural cât și centrele 

de informare turistică. Pentru a atinge acest obiectiv, lucrarea este structurată pe mai multe sectiuni. 

Introducerea face referire la importanta transporturilor în derularea activității turistice, a doua 

sectiune prezintă o revizuire a literaturii de specialitate iar a treia prezintă rezultatele acestei 

cercetări. Lucrarea se încheie cu concluziile și referințele utilizate. 

 

2. Fundamente teoretice 

Serviciul de transport din industria vacanţelor şi călătoriilor vizează, pe lângă o serie de 

activităţi de facilitare a realizării celorlalte prestaţii turistice (ne referim la transporturile tehnologice 

necesare activităţii de cazare, celei de alimentaţie şi nu în ultimă instanţă celor de agrement), 

ansamblul operaţiunilor, condiţiilor şi facilităţilor legate de organizarea deplasării fizice a turiştilor, 

a bagajelor şi a mărfurilor destinate consumului acestora[4]. Luând în calcul doar elementele 

precizate este evidentă interdependenţa existentă între turism şi transporturi. Această 

interdependenţă este evidenţiată de o serie de elemente din rândul cărora amintim: 

▪ transportul reprezintă prima manifestare a consumului turistic, asigurând deplasarea de la 

reşedinţa permanentă la locul de petrecere a vacanţei (turismul de sejur) sau pe toată durata 

călătoriei (turismul itinerant); 

▪ de nivelul dezvoltării şi organizării transporturilor depinde în bună parte durata şi calitatea 

vacanţei (facem trimitere la rapiditate, respectiv durata călătoriei, legată de alegerea unei anumite 

destinaţii); 

▪ perfecţionarea mijloacelor de transport a stimulat evoluţia turismului, conducând la 

extinderea sa în spaţiu, ca şi la apariţia unor noi forme de manifestare a actului şi consumului 

turistic. 

În condiţiile existenţei unei atractivităţi reale şi a unor prestaţii turistice de calitate – ce 

permit desfăşurarea activităţii cu bune rezultate, în mod normal se înregistrează cote – din ce în ce 

mai – ridicate ale circulaţiei turistice. Managerii activităţilor turistice trebuie să găsească, în aceste 

condiţii, posibilităţi pentru satisfacerea calitativ superioară a nevoii de călătorie pentru un număr din 

ce în ce mai mare de turişti. Pe de altă parte mijloacele de transport utilizate trebuie utilizate eficient 

şi raţional. 

Concretizând particularităţile generale ale transporturilor la activitatea de transporturi 

turistice trebuie să reţinem următoarele aspecte: 

▪ mijloacele de transport utilizate sunt fie proprietatea firmei turistice care organizează 

prestaţia (sau realizează montajul mai multor prestaţii în cadrul unui pachet de servicii), fie 
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proprietatea unei firme specializate în transport turistic (automobile, autocare, avioane, vase de 

croazieră, ambarcaţiuni şi pontoane plutitoare etc.) sau pur şi simplu în transportul de persoane 

(avioane, autovehicule de diverse capacităţi, dotări ale căii ferate, nave etc. – ce realizează curse 

regulate de persoane); 

▪ forţa de muncă (personalul de bord, angajaţii din terminale, ei de la birourile de informaţii 

etc.) – fie că este sau nu dedicată special prestaţiilor cu caracter turistic, trebuie să fie bine pregătită 

din punct de vedere profesional şi să manifeste interes faţă de solicitările turiştilor; 

▪ transporturile interioare prezintă doar interes operativ şi numai pentru personalul implicat în 

realizarea prestaţiilor, în nici un caz pentru turistul aflat în vacanţă. Tocmai de aceea este bine ca 

aceste fluxuri să nu se intersecteze cu cele ale beneficiarilor serviciilor turistice; 

▪ transporturile comerciale trebuie să fie asigurate cu mijloace de transport adecvate: 

transporturilor tehnologice (mai ales legat de transportul produselor perisabile, a celor fragile sau a 

celor cu ridicat grad de tehnicitate) şi mai ales transporturilor de persoane (sisteme de siguranţă, 

curăţenie, rapiditate, instalaţii de climă, grupuri sanitare etc.); 

▪ efecte utile realizate în cadrul activităţilor de transport din sectorul turistic sunt pe de o parte 

asigurarea cu cele necesare bunei desfăşurări a activităţilor de prestaţii turistice, iar pe de altă parte 

consumarea călătoriei ca şi componentă a produsului turistic (în special în cadrul produselor 

turistice de tip itinerant, raliuri, croaziere etc.) de către turistul dornic de admirarea şi prelevarea 

(foto sau video) a peisajului sau atmosferei; 

▪ valoarea de schimb a călătoriei este reprezentată în unele cazuri de preţul călătoriei, iar în 

alte cazuri este inclusă în preţul forfetar (global) al pachetului de servicii turistice achiziţionat de 

către turist. 

Datorită cerinţelor organizării unei vacanţe de succes, activitatea de transport a firmelor de 

turism este chemată să realizeze aceste prestaţii în condiţii speciale care să pună accent pe: 

rapiditate, ritmicitate, capacitatea de transport, eficienţă, calitate şi silenţionizate (atât pentru 

transporturile tehnologice cât şi pentru cele de persoane). În plus starea lor tehnică trebuie să fie 

bună, iar o serie de activităţi privind exploatarea sau întreţinerea care pot conduce la acţiuni 

poluante trebuie monitorizate şi ţinute strict sub control. 

Având în vedere faptul că transportul rutier reprezintă cea mai utilizată formă de a călători 

către destinațiile de vacanță,  trebuie să aducem în discuție evident și efectele pe care această formă 

de transport o generează asupra ecosistemelor. 

Este cunoscut faptul că autovehiculele emit un număr mare de poluanţi, iar studiile efectuate 

la nivel internaţional permit cuantificarea poluanţilor emişi de traficul rutier. Dintre toţi poluanţii 

primari produşi de motoarele cu ardere internă, se disting şapte poluanţi atmosferici semnificativi, 

reglementaţi în Europa: dioxidul de sulf (SO2), particulele în suspensie PM10 (cu diametrul <10 

μm), plumbul (Pb), oxizii de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile nearse (HnCm) 

(benzenul C6H6 și  ozonul (O3) din stratosferă, prezent în concentraţii de 0,5-10 [ppm]). 

Transporturile rutiere realizate cu autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă au o 

contribuţie însemnată asupra poluării mediului înconjurător, afectând practic toate ecosistemele 

(Tabelul 1). 
Tabelul 1. Emisiile anuale ale  poluanților 

Poluantul Cantitatea( M tone/an) 

CO2 8070 

CH4 55 

CFC 0,5 

NOx 22 

CO 125 

VOC 25 

SO2 39 

                             Sursa: [3] 
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Concluzionând putem afirma că activitatea de transport constituie axa centrală a întregului 

sistem turistic dintr-o zonă sau ţară[5]. Iar încercând a fi pentru câteva secunde mai aproape de 

vacanţă, putem afirma cu lejeritate şi plasticitate în acelaşi timp, că relaţiile dintre dezvoltarea 

turismului şi transporturilor pot fi privite la fel ca şi legătura existentă dintre „ou şi pui” [6]. 

 

3. Rezultate și discuții 

Tendințele crescânde de alegere a vacanțelor în spațiul rural  au condus, în ultimii ani, la o 

creștere vizibilă a circulației turistice către aceste destinații. Multe dintre călătorii se realizează cu 

autoturismele proprii, ceea ce conduce la un număr crescând de autovehicule pe anumite zone, 

altele se realizează cu autocare și prea puține cu mijloace de transport nepoluante.  Într-o formă sau 

alta, efectele  directe se concretizează în creșterea poluării acelor zone, ceea ce în timp va duce la 

degradarea spațiilor respective. Apare necesitatea unui management al transporturilor turistice, care 

să contribuie la o diminuare a efectelor devastatoare produse de emisiile poluante, rezultate din 

utilizare formelor tradiționale de transport turistic. 

În contextul actual al slabei dezvoltări a transportului şi infrastructurii din România, dar şi 

pentru conservarea cât mai bună a zonelor turistice rurale (inclusiv din punct de vedere al 

infrastructurii şi al poluării de orice tip), se considera că varianta cea mai eficienta este promovarea 

serviciului de carpooling, care poate fi realizată ca un canal alternativ de către operatorii implicați în 

activitatea turistică. 

„Carpooling-ul este o călătorie făcută împreună cu alţi călători, apărută după 1975 în Franța, 

şi presupune folosirea automobilului personal de către persoane care lucrează sau călătoresc în 

acelaşi loc (sau într-o zonă restrânsă) şi locuiesc în apropiere una faţă de alta, pe baza unui 

angajament neoficial” [5]. Motivaţia este în primul rând economică, fiecare persoană reducându-şi 

considerabil cheltuielile cu deplasarea, deoarece cheltuielile se acoperă în comun, dar sunt şi alte 

avantaje majore precum reducerea poluării sau fluidizarea traficului. 

Ideea constă într-o platformă publică, accesibilă pe internet, dedicată turismului în care 

turiştii din diferite zone ale ţării îşi pot planifica plecările spre diferite zone turistice cu un anumit 

timp înainte, găsind totodată şi „parteneri de drum” ce aleg aceleaşi destinaţii, reducând astfel 

costurile deplasării, dar şi ajutând pe cineva să ajungă în zone rurale unde infrastructura şi serviciile 

de transport nu sunt prietenoase cu turiştii. 

Un exemplu de astfel de site este platforma internationala BlaBlaCar (www.blablacar.com), 

care are o sucursala și în România (www.blablacar.ro). Aceasta platformă este destinată publicului 

larg, iar datorită avantajelor economice (împărțirea costurilor la mai mulți ocupanți) a început să fie 

intens utilizată și în țara noastră. 

Utilizatorii acestei platforme sunt de două tipuri: 

▪ deținătorii autovehiculelor (șoferii). 

▪ pasagerii ce caută o anumită cursă. 

Prima categorie, cea a șoferilor, este cea care stabilește elementul principal al acestei 

practici – decide data, ora și ruta cursei efectuate, bineînțeles ținând cont de interesele personale, 

dar le poate modifica în funcție de disponibilitatea sa și de dorințele pasagerilor. 

Utilizatorii noi ai acestei platforme sunt trebuie să își creeze un cont unde sunt specificate 

detalii de interes pentru pasageri, cum ar fi: vârsta, preferințele în materie muzicală, marca și 

culoarea autovehiculului folosit. Pentru a face acest lucru, șoferul trebuie să acceseze site-ul 

www.blablacar.ro și să acceseze butonul “Oferă o cursă”. 

Al doilea pas este definirea cursei ce va avea loc, am luat ca exemplu o plecare din 

București (zona Gara de Nord) cu destinația Cluj-Napoca (zona Parcul Iulius) cu destinație turistică 

(în interes personal) în mini-vacanță de 1 mai. De asemenea, se poate specifica dacă șoferul va 

utiliza autostrăzile (de multe ori, acestea pot genera costuri suplimentare) și se pot preciza chiar și 

escale în diferite orașe. 

 

http://www.blablacar.com/
http://www.blablacar.ro/
http://www.blablacar.ro/
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Figura 1. Interfața definirii destinației turistice 

 
Următorul pas presupune stabilirea unei contribuții per pasager în funcție de traseul pe care 

urmează să se deplaseze, a numărului de locuri disponibile, dar și a asigurarii confortului 

pasagerilor din spate prin bifarea opțiunii de “maxim 2 pasageri pe bancheta din spate”. 
Figura 2. Etapa a II a- contribuția/pasager 

 
Tot in cadrul acestui pas se pot preciza detaliile suplimentare ale cursei (dacă există), detalii 

despre dimensiunea bagajului maxim admis (cu opțiunile “mic/mediu/mare), despre flexibilitatea la 

plecare (cu opțiunile “Exact la timp” și +/- 15, 30 minute, 1 sau 2 ore), dar și despre posibilitatea 

unei abateri de la traseul prestabilit (cu opțiunile “Niciun ocol”, “Ocol de maxim 15/30 minute” sau 

“indiferent”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



George Florian ION, Mirela STOICAN, Adina Liana CAMARDA 

 43 

Figura 3. Etapa a III-a – detaliile cursei 

 
După parcurgerea tuturor acestor pași, cursa poate fi publicată în vederea accesării ei de 

către posibilii pasageri. 

Cea de-a doua categorie de utilizatori, reprezentată de către pasageri, este cea care caută 

cursele disponibile pentru ruta și data dorită și poate alege oferta convenabilă. 

Primul pas pe care un pasager trebuie să îl urmeze este să intre pe site-ul www.blablacar.ro 

și să caute ruta și data dorită. 
Figura 4. Accesarea de către turist 

 

          
După procesarea informațiilor, platforma afișează cursele disponibile pentru acea ruta, iar 

pasagerul selectează o rută în vederea aflării detaliilor cursei. 

 

 

 

 

 

 

http://www.blablacar.ro/
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Figura 5. Informațiile pentru turiști pentru destinația dorită 

 
După aflarea tuturor detaliilor, pasagerul alege cursa cea mai avantajoasă din propriul punct 

de vedere și din acest moment cei doi utilizatori sunt puși în contact prin intermediul numerelor de 

telefon. 

De asemenea, după efectuarea cursei, pasagerul poate oferi un calificativ și o descriere  a 

șoferului auto pentru a încuraja sau descuraja pe viitor ceilalți posibili pasageri ai acelui conducător. 

În prezent, o mare problemă în utilizarea acestei platforme în scop turistic este faptul că 

sistemul nu oferă posibilitatea unei escale de lungă durată într-un anumită destinație turistică, de 

aceea aceasta platforma este utilizată în prezent doar pentru curse fixe. 

Ca funcție suplimentară, algoritmii din spatele platformei calculează și detalii cum ar fi: 

distanța, timpul estimat și cel mai important pentru noi, emisiile de CO2 (folosindu-se de numărul 

de km parcurși și de detaliile autovehiculului, introduse la crearea contului). 
Figura 6. Informațiile tehnice privind călătoria 

 
O mare problemă la nivel mondial este media mică de utilizatori ai unui autovehicul, care 

este de aproximativ 1,6 pasageri[7]. Această platformă a reușit să crească această medie în rândul 

utilizatorilor până la 2,8 pasageri/autovehicul. Din  datele prezentate de deținătorii platformei, 

aceast mijloc de comunicare a codus la evitarea degajarii a unui milion de tone de emisii de CO2/an 

și a aproximativ 1,5 miliarde de lei economisiți de către conducătorii utilizatori ai tuturor 

platformelor BlaBlaCar. 

Existența acestei platform, în opinia noastră reprezintă o modalitate eficientă de a realize 

puntea de legătură între turiștii iubitori de călătoriile în spațiul rural și administratorii pensiunilor 

rurale. 

Soluția  ce se întrevede este aceea de cooptare a tuturor managerilor din turismul rural, și nu 

numai, în vederea cooperări cu acest serviciu, ca un mijloc de marketing de succes. Mai mult  
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colaborarea o vedem din prisma îmbunătățirii platformei cu destinații turistice din spațiul rural, 

astfel încât să se asigure un flux cât mai mare de turiști, exact către destinațiile dorite. 

De asemenea asigurarea prin Centrele de Informare turistică, a posibilității accesării acestei 

platforme, cu siguranță ar fi de bun augur. 

 

4. Concluzii 

Astăzi transportul de pasageri a atins probabil cel mai înalt nivel competitiv de la apariţia sa. 

Formele şi modurile diferite de călătorie, diversitatea afacerilor din transporturile de persoane, ca şi 

multitudinea firmelor implicate în aceste activităţi sunt implicate în dezvoltarea unor puternice 

avantaje competitive, unele în favoarea altora dintre actorii imensei pieţe a transporturilor de 

vacanţieri. 

Fiecare tip de transport are caracteristici şi atribute distincte, puncte forte şi slabe, ce-i fac 

competitivi pentru un segment sau altul de piaţă.  

Utilizarea întru-un număr tot mai mare de  mijloace de transport până în destinațiile 

turistice, am constat că generează efecte dintre cele mai nefaste asupra mediului ambient, ccea ce 

conduce inevitabil la un deficit al amprentei ecologice. 

Utilizarea canalelor alternative de marketing, constituie în prezent o soluție  la problemele 

cu care se confruntă în genere industria turistică și efectele pe care le generează aceasta. 
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Abstract 

Transport management is constantly linked to the development and sustainability of tourism. Transport 

infrastructure is an important factor in tourism and can generate an expansion or a narrowing of the activities in the 

area. In the current context, the development of transport must comply with EU environmental policies and standards.  
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1. Introducere 

Este un adevăr recunoscut în general că dezvoltarea turismului într-o anumită zonă este 

condiţionată implicit și de o cât mai bună accesibilitate a acesteia. Accesibilitatea geografică 

reprezintă, într-o definire comună și general acceptată, uşurinţa deplasării de la o locaţie către altele. 

Aceastapoate fi evaluată prin distanţa, costul sau timpul călătoriei. Noţiunea de accesibilitate se 

bazează pe poziţia spaţială relativă şi este evaluată prin poziţia unei zone în raport cu infrastructura 

de transport, aceasta fiind considerată suportul deplasărilor. Ca urmare, configuraţia şi capacitatea 

infrastructurii de transport este un element cheie în determinarea accesibilităţii.  

Considerând reţeaua de transport sub forma unui graf (cu noduri şi arce), accesibilitatea 

geografică a unui nod este dată de suma tuturor distanţelor minime (sau a timpilor) de transport care 

îl separă de alte noduri [1]. Cu cât este mai mică valoarea acestor indicatori, cu atât nodul este mai 

accesibil. 


=

=
n

j

iji dA
1

;

 

=

=
n

j

iji tA
1                       (1) 

unde: 

▪ Ai = accesibilitatea geografică a nodului i; 

▪ dij – distanţa dintre nodurile i şi j, urmând drumul cel mai scurt; 

▪ tij – timpul de parcurgere a distanţei dintre nodurile i şi j, urmând arcul dij; 

▪ n – numărul de noduri. 

Dacă se au în vedere şi caracteristici ale zonei turistice ce sunt determinante pentru 

mobilitate (atractivitatea turistică), se utilizează accesibilitatea potenţială [2], care este o mărime 

mai complexă decât accesibilitatea geografică simplă. 

Astfel, o măsură care este des utilizată pentru a măsura accesibilitatea (Ai) în analiza 

transporturilor [3] pentru zona turistică i este: 
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unde: 

▪ Oij = numărul oportunităţilor turistice în zona i (spaţii de cazare, în principal) pentru 

locuitorii din  zona j; 

▪ f(Cij) = funcţia costului de transport generalizat (ce include, ponderat, mai multe 

componente, cea mai importantă fiind, de regulă, timpul de transport). 

 

2. Formularea problemei 

Utilizând datele oferite de diversele programe de calcul dedicate tematic [7], s-a formalizat 

reţeaua rutieră naţională sub formă de graf, având cele 41 de reşedinte de judeţ drept noduri (figura 

1) şi s-a realizat matricea asociată în care sunt precizate distanţele dintre noduri şi timpii de 

parcurgere ai acestor distanţe [8]  conform tabelului 1. 
Figura 1. Formalizarea reţelei rutiere naţionale sub formă de graf 

 
Sursa: Realizată de autori 

 
Tabelul 1.  Distanţele şi timpii de parcurgere dintre cele 41 de noduri ale reţelei rutiere (extras) 

Reş. judeţ 

Bucureşti …  Constanța …  Tulcea …  

Di [km] 
Ti 

[min 
… Di [km] Ti [min … 

Di 

[km] 

Ti 

[min 
… 

Bucureşti 0 0   223 125   281 201   

Alba Iulia 351 270   583 388   641 465   

Alexandria 89 95   313 203   371 279   

Arad 556 435   787 553   845 630   

Bacău 290 235   391 290   266 254   

Baia Mare 596 465   773 582   686 594   

Bistrița 434 390   659 485   576 516   

Botoșani 446 365   547 420   421 384   

Brăila 217 152   199 143   100 120   

Brașov 169 153   394 250   452 327   

Buzău 109 93   229 156   205 207   

Călărași 130 144   142 83   199 157   
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Cluj - Napoca   347   682 472   616 551   

Constanța 223 127   0 0   125 101   

Craiova 228 173   460 291   517 368   

Deva 398 310   629 428   687 505   

Drobet-TS 341 258   572 377   630 453   

Focşani 185 153   287 210   167 176   

Galaţi 238 175   181 179   82 102   

Giurgiu 64 62   280 169   338 245   

Iaşi 417 340   429 385   320 307   

MiercureaCiuc 264 244   489 333   373 365   

Oradea 596 451   827 570   885 646   

Piatra Neamt 349 299   450 355   325 318   

Piteşti 118 75   349 193   407 270   

Ploieşti 61 60   288 159   284 234   

RâmnicuValcea 177 128   408 246   466 323   

Reșița 504 388   736 506   793 583   

Satu Mare 638 492   869 610   722 648   

Sfântu Gheorghe 197 178   422 275   352 349   

Sibiu 275 216   507 334   564 411   

Slatina 178 126   410 244   468 320   

Slobozia 126 84   137 82   159 130   

Suceava 437 360   538 415   412 378   

Târgoviște 80 80   308 194   366 270   

TârguJiu 291 240   522 358   580 434   

TârguMures 343 283   569 491   521 471   

Timişoara 563 423   794 541   852 618   

Tulcea 280 203   131 100   0 0   

Vaslui 325 287   349 326   240 219   

Zalău 548 413   780 532   678 613   

TOTAL 

1
1
8
3
1
 

9
7
7
2
 

 

1
8
6
4
3
 

1
3
0
5
3
 

 1
7
9
7
2
 

1
4
5
4
2
 

  

 Observație: Datele pe fond galben pentru T includ încă 30 minute pentru trecere cu bacul la Galaţi. 

Utilizând datele existente cu privire la reţeaua rutieră naţională [4] şi prelucrând statistic 

datele obţionute în tabelul 1, rezultă următoarele observaţii: 

▪ reţeaua rutieră naţională (autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale principale sau 

secundare) are o lungime de 16500 km (din care 682,6 km de autostrazi). 

▪ densitatea reţelei naţionale de transport: 16500 km / 238391 km2 = 69,2 km / 1000 km2 

(valoarea este destul de ridicată, în concordanţă cu faptul că practic întreg teritoriul României este 

populat). 

▪ densitatea reţelei de autostrazi: 682,6 km / 238391 km2 = 2,86 km/1000 km2 (una dintre cele 

mai mici din Europa, deşi densitatea populaţiei României este relativ ridicată). 

S-a calculat viteza medie la nivelul întregii reţele rutiere naţionale ce legă cele 41 reşedinţe 

de judeţ, utilizând relaţia: 

2
41

41

1

41

1

C

vt

m
j

ij
i

ij

V

===

                     (4)

 

unde: 

▪ tij = timpul de  de parcurgere a distanţei dintre nodurile i şi j; 

▪ vij = viteza medie de parcurgere a distanţei dintre nodurile i şi j; 



Sebastian PÂRLAC, Gheorghe SĂVOIU, Constantin MANEA, Ion IORGA SIMĂN, Alexandru BOROIU, Marian ŢAICU 

 49 

▪ 41 reprezintă numărul nodurilor rutiere (sunt 41 reşedinte de judeţ, iar judeţul Ilfov este 

asimilat cu municipiul Bucureşti), 

Rezultatul obţinutesteabsolut interesant: se constată că viteza medie Vmîn reţeaua rutieră 

naţională ce leagă cele 41 de reşedinţe de judeţ [2] este de numai 72,5 km/h, mult prea mică faţă de 

o posibilă valoare de 100 ... 110 km/h în cazul existenţei unei reţele dezvoltate de autostrăzi, aşa 

cum este prevăzut în Master Planul General de Transport al României pentru anul  2030 (fig. 2), dar 

care este tot mai puţin credibil, având în vedere ritmul de construire a autostrăzilor în ţara noastră ... 
Figura 2. Planul strategic 2030 pentru reţeaua de autostrăzi [7] 

 
  

3. Analiza accesibilităţii reţelei de transport rutier 

Pentru a evidenţia accesibilitatea pe care o oferă actuala reţea rutieră naţională au fost 

prelucrate datele prezentate în tabelul anterior, după cum urmează: 

▪ a fost calculată accesibilitatea geografică simplă în raport cu distanţa dintre localităţile 

reşedintă de judeţ şi în raport cu timpul de transport dintre acestea (pentru legăturile rutiere ce 

presupun trecerea cu bacul pe la Galaţi s-au adăuga tîncă 30 minute), conform relaţiilor (1); s-a 

renunţat să se calculeze şi în raport cu consumul de combustibil pe traseu, deoarece s-a observat că 

în toate site-urile dedicate acesta este calculat simplist, doar pentru un cosum mediu de 7,5 l / 100 

km (practic, se obţin valori similare cu cele calculate pe baza distanţelor), util pentru decontarea 

cheltuielilor de transport, dar departe de realitate; 

▪ a fost calculată viteza medie de acces către fiecare destinaţie, cu relaţia următoare: 

                     (5) 

▪ rezultatele obţinute pentru distanţă şi pentru timp au fost ordonate crescător (în ordinea 

descreşterii accesibilităţii), iar pentru vitezele medii au fost ordonate descrescător (corespunzător, 

de asemenea, descreşterii accesibilităţii) şi prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2. Accesibilitatea oraşelor reşedinţă de judeţ în ordine descrescătoare, în raport cu distanţa, timpul de 

parcurgere şi viteza medie de deplasare 

Reşedinţă judet 
Suma Di 

[km]  
Reşedinţă judet 

Suma Ti 

[min]  
Reşedinţă judet 

VitezaVm,i 

[km/h] 

Brașov 10786 

 

Brașov 9458 

 

Constanța 85.7 

Sfântu Gheorghe 11037 

 

Ploieşti 9590 

 

Slobozia 79.2 

Ploieşti 11359 

 

Sfântu Gheorghe 9629 

 

Giurgiu 75.9 

Miercurea Ciuc 11663 

 

Bucureşti 9772 

 

Slatina 75.8 

Sibiu 11753 

 

Piteşti 9782 

 

Drobeta-TS 75.8 

Bucureşti 11831 

 

RâmnicuVâlcea 9810 

 

Timişoara 75.7 

Târgoviște 11928 

 

Sibiu 9901 

 

Piteşti 75.3 

Târgu Mures 12037 

 

Târgoviște 9923 

 

Râmnicu Vâlcea 74.8 

Buzău 12169 

 

Buzău 10257 

 

Galaţi 74.6 

Râmnicu Vâlcea 12235 

 

Târgu Mures 10323 

 

Brăila 74.3 

Piteşti 12270 

 

Miercurea Ciuc 10496 

 

Tulcea 74.2 

Focşani 12366 

 

Alba Iulia 10599 

 

Craiova 74.0 

Alba Iulia 12591 

 

Slatina 10727 

 

Alexandria 73.9 

Piatra Neamţ 13170 

 

Focşani 10732 

 

Oradea 73.6 

Bacău 13191 

 

Slobozia 10937 

 

Arad 73.3 

Slatina 13559 

 

Giurgiu 11159 

 

Reșița 72.8 

Deva 13936 

 

Bacău 11284 

 

Bucureşti 72.6 

Bistrița 13963 

 

Călărași 11348 

 

Zalău 72.5 

Cluj - Napoca 13966 

 

Alexandria 11429 

 

Târgoviște 72.1 

Alexandria 14075 

 

Piatra Neamţ 11609 

 

Călărași 71.7 

Giurgiu 14120 

 

Deva 11668 

 

Deva 71.7 

Slobozia 14430 

 

Craiova 11760 

 

Târgu Jiu 71.4 

Craiova 14504 

 

Cluj - Napoca 11782 

 

Alba Iulia 71.3 

Târgu Jiu 14565 

 

Brăila 12165 

 

Sibiu 71.2 

Vaslui 14918 

 

Târgu Jiu 12240 

 

Baia Mare 71.2 

Brăila 15064 

 

Galaţi 12503 

 

Buzău 71.2 

Galaţi 15555 

 

Bistrița 12545 

 

Cluj - Napoca 71.1 

Călărași 15559 

 

Vaslui 13024 

 

Ploieşti 71.1 

Suceava 15787 

 

Drobeta-TS 13047 

 

Bacău 70.1 

Iaşi 16082 

 

Constanța 13053 

 

Satu Mare 70.1 

Drobeta-TS 16488 

 

Suceava 13596 

 

Târgu Mures 70.0 

Zalău 16526 

 

Zalău 13679 

 

Suceava 69.7 

Botoșani 16689 

 

Iaşi 13906 

 

Iaşi 69.4 

Baia Mare 17117 

 

Baia Mare 14420 

 

Focşani 69.1 

Reșița 17763 

 

Botoșani 14489 

 

Botoșani 69.1 

Tulcea 17972 

 

Tulcea 14542 

 

Sfântu Gheorghe 68.8 

Oradea 18185 

 

Reșița 14645 

 

Vaslui 68.7 

Arad 18395 

 

Timişoara 14797 

 

Brașov 68.4 

Satu Mare 18433 

 

Oradea 14817 

 

Piatra Neamţ 68.1 

Constanța 18643 

 

Arad 15051 

 

Bistrița 66.8 

Timişoara 18674 

 

Satu Mare 15771 

 

Miercurea Ciuc 66.7 

Se constată că utilizarea noului parametru, viteza medie de transport pentru fiecare 

destinaţie (reşedinţe de judeţ) la nivelul reţelei rutiere naţionale, permite observaţii inedite şi absolut 

interesante pentru domeniul turismului. 

Astfel, analizând valorile rezultate în tabelul 2, rezultă o concluzie absolut inedită: dacă, din 

punct de vedere al accesibilităţii geografice simple (exprimată prin distanţa totală sau prin timpul 

total de acces), situaţia era oarecum previzibilă (oraşele din zona centrală a ţării fiind cele mai 

accesibile, iar cele din spre marginea ţării – aceasta având o suprafaţă compactă, aproape circulară – 

fiind cele mai inaccesibile), noul parametru propus, viteza medie de transport,  aduce o cu totul altă 

perspectivă. Se constată cât de importantă este noua autostradă A2 ce leagă municipiul Constanţa de 

Bucureşti (şi, ca urmare, întreg litoralul) şi, mai departe (inclusiv prin mai vechea autostradă A1 

Bucureşti – Piteşti şi noul tronson A3 spre Ploieşti), de toate zonele ţării. Astfel, Constanţa este pe 

ultimele locuri din punct de vedere al distanţei şi al timpului, dar în raport cu viteza de transport se 

situează pe prima poziţie (urmată de Slobozia – firesc!), cu mult înaintea tuturor celorlalte 

destinaţii! 
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La polul opus, se observă cât de izolate continuă să rămână destinaţiile turistice montane, 

pentru că încă nu există nicio autostradă care să traverseze Carpaţii şi care să lege marile regiuni ale 

ţării, dar nici drumuri expres către zonele turistice. De ex., zona Vatra Dornei – cu un  potenţial 

turistic recunoscut, aflată pe drumul naţional DN 17 (sau drumul European E 58), ce leagă Suceava 

de Bistriţa, va putea fi accesată foarte rapid prin legătura pe Valea Bistriţei (drumul naţional 17B), 

atunci când va exista autostrada Târgu – Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi (figura 3).  
Figura 3. Rețeaua rutieră din România [8] 

 
La momentul actual, din punct de vedere al vitezei medii - aşa cum se observă în tabelul 2, 

nodurile rutiere de la care poate fi accesată Vatra Dornei sunt pe ultimele locuri (Bistriţa, Piatra 

Neamţ şi, chiar Suceava). 

 

4. Concluzii 

Rezultatele obţinute prin analiza realizată susţin necesitatea dezvoltării reţelei rutiere 

naţionale în viitorul imediat prin realizarea unei reţele de autostrăzi care să depăşească nivelul 

actual, când lungimea reţelei de autostrăzi este extrem de redusă, iar indicele de nodalitate este 

minim (există un singur nod – capitala Bucureşti). 

De asemenea, se constată cât de necesară este - alături de realizarea unei reţele de autostrăzi 

cu o lungime suficient de mare şi cu o bună conectivitate, realizarea drumurilor expres prin care să 

se asigure accesibilitate pentru destinaţiile turistice (de cele mai multe ori, acestea nefiind, tocmai 

datorită specificului turistic, situate pe marile culoare de transport). 

O concluzie importantă este şi aceea că există metode şi instrumente specifice geografiei 

transporturilor prin care se poate justifica necesitatea creşterii accesibilităţii zonelor turistrice din 

ţară prin investiţii în infrastructura de transport. 
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GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE TO RURAL TOURISM AND EXAMPLES 

FROM RESEARCHES IN TURKEY 
 

O PERSPECTIVĂ GEOGRAFICĂ ASUPRA TURISMULUI RURAL, CU EXEMPLE DIN 

CERCETĂRILE ÎNTREPRINSE ÎN TURCIA 

 

Füsun BAYKAL1 

 
Abstract 

The subject and the aim of this research is; to reveal the science of geography’s perspective to rural tourism in 

the interdisciplinary approach and to present examples from the geographical researches related to rural tourism in 

Turkey. 

Geography is a science which embraces the relationships, interactions, changes, transformations and 

problems associate with space and which seeks solutions to these problems. Geography has three main principles: 

causality, relevancy, distribution. In geographical researches; field studies, observation, mapping, photographing, 

interview and survey are applied; visual and analytical drawings are made; analyses and syntheses are reached (cause-

effect relationship, interpretations, comparisons). 

Rural tourism is studied within tourism geography, economic geography, cultural geography and rural 

settlement geography. Since the author of the paper is a specialist of tourism geography, she is going to explain these 

approaches: spatial analysis of rural tourism in historical process, to determine and to evaluation the rural tourism 

potential of a place, the demand profile of rural tourism, competition power of rural tourism destinations, geographical 

distributions and the determinant factors, regional comparisons and the effects of rural tourism on the geographical 

area. 

Key words: rural tourism, geography, researches, Turkey 

JEL: L83, Q01, Q26, Z31, Z32 

 

1. Introduction 

Tourism has begun being a subject for the increasing number of disciplines of social 

sciences since 1970s. Multi-dimensional nature of the rural tourism enables to make 

interdisciplinary scientific researches, plans and projects. Professionals from different disciplines 

study together for a certain purpose with a common method during interdisciplinary studies. 

Among all the social sciences, geography has a vital role in the explanation of complex 

nature of tourism through its “human” and “nature” aspects [7]. Geography has first degree 

relations with the researches of tourism because of having location, space and environmental 

aspects. The fundamental fields that geography contributed tourism can be listed as geographical 

location and site of establishment analysis, human-environment interactions, tourism planning, 

tourism development and influence of tourism over space [14, pp. 732-733]. 

 

2. Geographical perspective to rural tourism 

Rural tourism is being studied under many different subjects: potential, natural of cultural 

attractivenesses, events, legislation, administration, management, marketing, advertising, village, 

farm, rural development, etc. The topics mentioned before are all are interested by geographers 

because rural tourism is the tourism of all kind of tourisms of rural geographies. 

Elementary level of academic rural tourism researches began in 1970s. It is because that the 

rural tourism that influenced many different locations had structural changes and the activities of 

tourism had diversified [13, pp. 1137]. 

Comparing geography and rural tourism would be enough to demonstrate the geographical 

perspective over rural tourism. In the comparison below, on the one side there are geography’s 

approaches and research topics whereas on the other side there are aspects of rural tourism. 
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Comparison of geography and rural tourism 
Geography Rural tourism 

1. Geography is a science of space and relations. 1. Rural tourism exists in rural geographic locations. 

2. Geography studies influences on location through 

answering what, where, when, and how questions; 

investigates the outcomes. 

2. Rural tourism engenders environmental, economic, 

social, cultural, and demographic impacts on 

geographical locations. 

3. Geography relates factors of site selection for 

economic sectors, establishes cause and effect 

relationship. 

3. Many geographical factors have role for the 

beginning and development for rural tourism in a 

location. 

4. There are disciplines such as agricultural, 

transportation, trade, tourism etc. under the 

discipline of geography in general. 

4. Rural tourism is closely related with agricultural, 

transportation, trade and tourism sectors. 

5. There are disciplines such as settlement 

geography, cultural geography, behavioral 

geography, etc. under the discipline of geography in 

general. 

5. Rural tourism is a kind of tourism that exists 

between rural settlement, rural behavior of living, 

rural culture and the tourist. 

6. Geography observes social events, relates 

contradictions with geographical location 

6. Rural tourism is a kind of tourism that inherits rural 

society. 

7. Geography makes research about migration 

phenomena and its impacts. 

7. Rural tourism is a short-term change of location and 

creates alterations. 

8. Geography provides fundamental data relied on 

time and space 

8. Planning is a necessity for rural tourism to be 

sustainable. 

9. Mapping is one of the strongest aspects of 

geography. GIS, is the biggest tool of our day. 

9. Maps are necessary for rural tourism. Maps are 

used for advertisement and guidance. 

As it is understood from the comparisons above, rural tourism is closely related with the 

approaches and topics of the science of geography. This strong and multi-directional relationship 

demonstrates that geographers can do research rural tourism under many aspects and develop 

projects. On the other hand, this dominance of geographypoints that how affluent data that 

geography could provide to other disciplines and that it can be joint to inter-disciplinary studies. 

Thus, geography is an important associate of both multi and inter-disciplinary studies, not only a 

single discipline. 

 

3. Method 

In this research, literature review method of social sciences used as the framework. In this 

review, identifying examples is seemed to be enough rather than reviewing the all literature. 

Two approaches used to access the literature: first one, scanning online databases (Google 

Scholar, YÖK National Thesis Center); second, scanning published sources and scientific meeting 

presentations. In the second group of scanning, bibliographies of the sources are also scanned to 

access broader data. This papers subject is not a review of all existing literature because of focusing 

on giving examples from existing researches and geographical approaches on rural tourism. In other 

words, it is not a bibliometric analysis. Thus, there is no intention to access all of the literature. 

There is only one bibliometric analysis of rural tourism in Turkey and it is used in this study [4]. 

Rural tourism literature contains geography evaluated as article, paper, book and chapters, 

and theses by scanning through three variables: 

1) Publication 

2) Subject and purpose 

3) Field of research 

Not all of the researches about rural tourism that integrated with geography are owned by 

geographers. There are even more researches of non-geographers on the issue. For that reason, it is 

not evaluated whether the owner of a literature is a geographer or not; the ones that are only used 

geographical subjects and approaches more (such as location, potential, influence, development, 

relation, agriculture, product, settlement, etc.) 
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4. Findings 

Researches of rural tourism in Turkey are very new, which has a past of 20 years at most. 

Rural tourism studies contains scientific content written until today proposes a composition that 

presents existing examples of rural tourism, studies impacts, contains studies about the potentials of 

some domestic regions, related with rural development, and contains theoretical content. 

Apart from the scientific studies, there have been innovations on rural tourism in Turkey 

since 2000’s. For this reason, both geographers’ and other scholars’ interests on rural tourism 

increased significantly. For instance: 

▪ Development Agencies were established in 2006 and it began to call for rural tourism 

projects. 

▪ In 2007, Association of Rural Tourism was established, began to direct many projects and 

become partners in many; started to participate in seminars, symposiums, and workshops. 

▪ In 2008, The Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI) was 

established and began to call for rural tourism projects. 

▪ In 2011, 1st National Congress of Rural Tourism was held, and 6th has been held in 2017. 

All of these developments improved the recognition of rural tourism in tourism sector, 

tourism education, national and regional development plans, local and public administrations. 

However, rural tourism in Turkey is still lack of a development process that is planned and relies on 

laws. There are still many drawbacks, obstacles and uncertainty. 

 

4.1. Examples of rural tourism researches studied in Turkey through geographical 

perspective 

From our academy, the first article based on geography was published in 1999 [17].  and the 

first book was published in 2004 [18]. Up until today, articles, papers, book chapters, graduate and 

PhD theses, projects have been increased. It has been observed that geographers have taken rural 

tourism in account single, or under the scope of ecotourism, agrotourism, rural development, 

alternative tourism. In this study, Google Scholar, YÖK National Thesis Center, books of papers, 

bibliographies of articles were scanned and 152 publications about rural tourism which studied 

geographical topics and integrated with the discipline geography were accessed. Moreover, 171 

publications were scanned in total if 19 graduate theses would be taken into account. 

4.1.1. Geography based rural tourism publications  

Distribution of rural tourism publications as below (Table 1). 
Table 1. Distribution of rural tourism publications in Turkey (Quantity, April 2017) 

Publication Quantity First publishing date 

Article 74 1993 

Paper  73 1997 

Book 3 2004 

Book chapter 1 2008 

Graduate thesis 19 2004 

Total  171 - 

Sources: Google Scholar, YÖK National Thesis Center, Papers Books, Journals, Books 

Articles and papers are the most used genres in rural tourism studies. Increase of e-journals 

and scientific meetings in recent years is the basic reason for this preference. First article is a trial 

that is about rural tourism, written in 1993 by a tourism academician [5]. First paper is a study that 

investigated the relationship between rural tourism and development by, again, a tourism 

academician [12]. 

First book on rural tourism was published in 2004 by a geographer [18]. The book studied 

Şirince where is a famous village in rural tourism through the approach of tourism geography.  

First book chapter on rural tourism was in a book dated 2008 with the title of “Rural 

Tourism” [2]. 
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19 graduate theses published between 2004-2016 were accessed through the inquiry from 

YÖK National Thesis Center’s website by using the keyword of “kırsal turizm (rural tourism)”. 

Among them, 15 are graduate and 4 are PhD theses. When the disciplines of thesis are examined, 

business administration comes the first (11 pieces), then economics (2 pieces), geography (2 pieces) 

and landscape architecture (2 pieces) comes along [21]. 

4.1.2. Geography based publications of rural tourism according to subject and objective 

When rural tourism publications are evaluated by their purposes, there are five different 

groups. Among them, case study researches are the most in quantity. Then, there are theoretical and 

compilations comes along. These two groups of studies are most likely located in articles and 

papers (Table 2).  
Table 2. Distribution of selection of rural tourism publications in Turkey according to the subject and 

objective (Quantity, April 2017) 
Subject and Objective Article Paper Book Book 

Chapter 

Thesis Total 

Compilation+Theoretical 21 22 1 1 1 46 

Case Study 22 20 2 - 6 50 

Potential 14 9 - - 9 32 

Influence+Importance 11 13 - - 3 27 

Development 6 9 - - - 15 

Total 74 73 3 1 19 171 

Sources: Google Scholar, YÖK National Thesis Center, Papers Books, Journals, Books 

Other subjects in the articles and papers are regarding to demonstrate detecting the potential, 

influence and significance. This concludes that most of the rural tourism studies in Turkey depend 

on field researches. 

Several examples from articles are such as below [6, 9, 15, 20]; 

Deveci, Bilal; Türkmen, Serkan; Avcıkurt, Cevdet; Rural tourism and its relation with 

gastronomy tourism: Case of Bigadiç (Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi: Bigadiç 

Örneği,) Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2), 29-34, 2013. 

Fidan, Fatma; Nam, Dilek; New dynamics in rural tourism: Women entrepreneurs-the case 

of Taraklı (Kırsal turizmde yeni dinamikler: kadın girişimciler-Taraklı örneği), KMÜ Sosyal ve 

Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 23, 51-57, 2012. 

Özdemir, Servet; Opportunities of utilization of rural tourism in rural development (Kırsal 

kalkınmada kırsal turizmden yararlanma olanakları: Gökçeada örneği), KMÜ Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 19-21 2012.  

Yemenoğlu, Ece; Dalgın, Taner; Çeken, Hüseyin; Impacts of traditional festivals on rural 

tourism: Cherry Festival of Denizli-Honaz Case (Geleneksel festivallerin kırsal turizm üzerindeki 

etkileri: Denizli-Honaz Kiraz Festivali örneği), Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 

9 (47), 1179-1184, 2013. 

Several examples of case study from papers are such as below [3, 8, 11]; 

Baykal, Füsun; Rural tourism potential of Tire (Tire’nin kırsal turizm potansiyeli), I. Ulusal 

Tire Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 171-184,Tire/İzmir,18-20 Ekim 2010. 

Emekli, Gözde; Soykan, Füsun; Prospects for rural cultural tourism in Turkey: Case study 

of Karaburun, International Tourism on Geography Environment and Culture in the Mediterranean 

Region (GEOMED), Antalya/Turkey, 5-8 June 2007. 

Köroğlu, Ahmet; Köroğlu, Özlem; The role of rural tourism in locale development: the 

rural tourism potential of Buldan locale (Kırsal turizmin yöre kalkınmasındaki rolü: Buldan yöresi 

kırsal turizm potansiyeli), Buldan Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 233-242, Buldan/Denizli, 23-24 

Kasım 2006. 

As understood from the examples above, rural tourism in Turkey is subjected to various 

researches via studies such as development, traditions, relations, influences, employment, potential, 

etc.  
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There are 1 compilation-theoretical and 2 case study books on rural tourism [1, 18, 19].  In 

the book named “A Study of Tourism Geography: Determination of the Tourism Potential of Rural 

Territories and Application in the Case of Şirince Village” (Bir Turizm Coğrafyası Araştırması: 

Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Saptanması ve Şirince Köyü’ne Uygulanması) [18],  there 

are three chapters: first chapter, geography of tourism and rural touris; second chapter, identifying 

the potential of tourism of rural territories; third chapter, rural tourism potential of Şirince village 

(demand, supply, market, analysis of competition, synthesis, utilization of the potential and 

critiques, influences and changes). 

In graduate theses, rural tourism subjects are focused on potential (9 pieces) and case study 

(6 pieces). These examples can be given from the titles of theses [21]:  

Rural Tourism in the West of Antalya Cove: The Potential and Development Strategy 

(Antalya Körfezi Batısında Kırsal Turizm: Potansiyel ve Geliştirme Stratejisi); 

Analysis for the Evaluation of the Potential of Rural Tourism in Thrace Region (Trakya 

Bölgesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine İlişkin Analiz: Kırklareli Örneği); 

A Study for Determining The Rural Tourism Potential of Elazığ Province (Elazığ Ilinin 

Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma); 

Rural Tourism and The SWOT Analysis of the Potential of Rural Tourism in Tokat Province 

(Kırsal Turizm ve Tokat Ilinin Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi). 

The first one of these theses was prepared in Geography Department of Aegean University 

and contains four chapters [16]: conceptual framework, tourism in Antalya, existent situation of 

rural tourism in the west of Antalya and its potential for progress (supply analysis: attractivenesses, 

geographical dispersal of rural tourism and activities, impacts; demand, competition and market 

analysis, SWOT analysis), the strategy of development of rural tourism in the west of Antalya (rural 

tourism in national and regional planning; new field, activity, service and planning advices for rural 

tourism). 

4.1.3. Geography based rural tourism publications according to research field 

129 of the tourism publications accessed via scanning in this study (171 pieces) was written 

by selecting one research field. Few among them are not about Turkey and few is collected works 

on the general of Turkey-wide. The ones that are written about specific locations are many and their 

contents are case study and potential. Research fields are defined as administrative (province, 

county, country side, town) and geographical unit (region and locale) (Table 3). 
Table 3. Distribution of rural tourism publications in Turkey according research fields (Quantity, April 2017) 

Location Article Paper Book Book 

Chapter 

Thesis Total 

Abroad 7 9 - - - 16 

Turkey 6 8 - - 2 16 

Province 14 12 - - 4 30 

County 13 18 1 - 8 40 

Village and town 9 6 1 - 4 20 

Region 2 4 - - 1 7 

Total 51 57 2  19 129 

Sources: Google Scholar, YÖK National Thesis Center, Papers Books, Journals, Books 

County is the most preferred unit selected as research field in rural tourism publications in 

Turkey (40 pieces). Counties are chosen the most in papers and articles as a research field. Then, 

province (30 pieces), country side-town (20 pieces), and region-locale (7 pieces) follow. 

One of the 2 case study books on rural tourism is about county, the other one is about 

country side [18, 19]. 

It is observable that the most of the rural tourism research fields are located counties in 

graduate theses [21]. 

This consequence that the use of administrative units the most is because of both 

publications of rural tourism are mostly written by non-geographers which caused the preference of 
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administrative units, and the data such as statistic, report, project are easier to find for 

administrative units. 
Figure 1. YörükVillage (Safranbolu/Karabük/Turkey) 

 
Source: http://www.safranboluturizmdanismaburosu.gov.tr/ 

 
Figure 2. Şirince Village (Selçuk/İzmir/Turkey) 

 
Source: http://onedio.com 

 
Figure 3. Pastoral Valley (Fethiye/Muğla/Turkey) 

 
Source: http://www.pastoralvadi.com/ 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf4P_liprTAhWCQZoKHRJ8BTsQjRwIBw&url=http://www.safranboluturizmdanismaburosu.gov.tr/TR,158474/yoruk-koyu.html&psig=AFQjCNGAHk8oSH3542PrRbC3frAy9MK8wQ&ust=1491920401252910
http://www.pastoralvadi.com/DB_INT_Image/1/9/IMG_3663.JPG
http://www.pastoralvadi.com/
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Figure 3. Cumalıkızık Village (Bursa/Turkey) 

 
Source: Seval Durmuş 

 

5. Conclusions 

Rural tourism in Turkey witnesses its years of beginning of its development years. This 

tourism kind which is new for Turkey has been studied by various scientific disciplines for the last 

twenty years, and one of them is geography. Being integrated with natural environment, rural 

settlements, rural culture, rural economic activities and existing in rural geographies are made 

geographers to be interested in rural tourism. That is because all changes and novelty about nature 

and culture in geographical locations are the first degree fundamental subjects of research for 

geography. In the comprehensions of rural tourism of either geography or other disciplines, 

importance and impacts of rural tourism comes forward the most likely. On the other hand, in the 

scientific studies prepared upon the case of Turkey, importance of rural tourism for a country, 

potential of rural tourism, relationship of rural development-rural tourism, products having local 

identity, festivals, traditions and handicrafts, rural architecture, perception of local people, etc. are 

considered. 

There are several uncertainty and obstacles for rural tourism in Turkey. First and foremost, 

there are lack of internalization the rural tourism in development and tourism policy of Turkey, very 

insufficient legislation, lack of civil organization, the lack of consciousness of rural tourism among 

rural people, and the lack of regional and local strategic planning for rural tourism, etc. On the other 

hand, there are two positive developments in this framework: firstly, calling for projects and 

Turkey’s receive of grant from pre-participation programs of the EU for rural tourism. Secondly, 

again in this pre-participation process, there are also grants that the Development Agencies’ give for 

the projects of rural tourism. Henceforth, scientific studies on rural tourism should be multi or inter-

disciplinary, rather than single disciplined; common projects should be executed; educational 

endorsement should be given; consultancy and pioneering for plans should be done. 
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“MOUNTAIN PRODUCT”: AN OPPORTUNITY TO DEVELOP MOUNTAIN 

RURAL TOURISM 
 

„PRODUSUL MONTAN” – O OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI 

RURAL DIN ZONA MONTANĂ 

 

Dănuț UNGUREANU1 

Dănuț GÎȚAN2 

Lazăr LATU3 

 
Abstract 

In mountain areas agriculture represents the main economic source (40-60%). That is why much more 

attention should be given to agriculture and new solutions should be found out for the agricultural products to be better 

turned to good account. Animal breeding is the main economic activity in this area and the mountain pastures and 

hayfields have the most valuable natural flora. For these reasons, we consider that the promotion of the European 

optional quality term “mountain product” could encourage both the producers to have their products certified in this 

way and the consumers to make them want to buy the products. Buth the short supply chains (the mountain farmer 

selling to the consumer through as less intermediaries as possible) and the selling of the certified products directly 

within the farm by means of agritourism can represent new opportunities for mountain producers. 

Key words: rural tourism, agritourism, mountain product, Agency for Mountain Areas 

JEL: Q13, Q18, Z32 

 

1. Introducere 

Zonele de munte se disting de alte regiuni prin dezavantaje naturale, ce nu pot fi schimbate 

(altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetație, etc.) și prin 

dezavantaje structurale, precum: scăderea populației tinere, distanțele mari față de centrele 

decizionale și administrative, izolarea față de căile de comunicație și piețele de desfacere. [4, pp. 5] 

Zona montană a României cuprinde 29,94% din teritoriul național, având o suprafață totală 

de 71.381,48 km², aflată pe teritoriul a 27 județe, include 658 localități/UAT-uri, reprezentând 20% 

din numărul total de UAT existent în România, cu circa 3.520 sate, 815.000 exploatații agricole, cu 

numeroase cătune montane risipite. Aceasta se suprapune în cea mai mare parte arealului carpatic. 

Altitudinea medie a Carpaţilor este de 1.136 m, iar altitudinile maxime depăşesc 2.500 m. [6, pp. 1-

2] 

Delimitarea zonei montane a fost făcută în baza Regulamentului (CE) 1257/1999; aceasta 

fiind constituită din suma suprafeţelor unităţilor administrativ-teritoriale desemnate conform 

următoarelor criterii (fig.1): 

▪ unităţile administrativ-teritoriale (UAT) de bază (comune sau oraşe) situate la altitudini 

medii mai mari sau egale cu  600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate 

în Sistemul Integrat de Administrare şi Control) care aparţin de aceste UAT; 

▪ UAT situate la altitudini medii între 400 – 600 m şi care au o pantă medie egală sau mai 

mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de 

Administrare şi Control) care aparţin de aceste UAT; [4, pp. 4] 

                                                 
1 Dr. ing.; șef, Biroul de Strategii, Politici și Programe de Dezvoltare Durabilă a Zonei Montane, Agenția Zonei 

Montane, Vatra Dornei - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană 

(CE-MONT), Vatra Dornei - Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română; 

vicepreședinte, Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana”, danut_u@yahoo.com 
2 Dr. ing.; director, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, Agenția Zonei Montane, Vatra Dornei - 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CE-MONT), Vatra Dornei 

- Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română; membru, Comitetul Director al 

Euromontana, danutgatan@yahoo.com 
3 Dr. ec.; director general, Agenția Zonei Montane, Vatra Dornei - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. 

asociat, Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, 

Academia Română, lazarlatu@yahoo.com 
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Figura 1. Delimitarea zonei montane din România 

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

 

2. Caracteristici socio-economice 

Conform datelor statistice ale INS din anul 2016, în zona montană trăiesc 3.354.041 

locuitori, reprezentând 15.08% din populația României. Dintre aceștia, circa 2,1 milioane se 

regăsesc în familii de agricultori, 1,3 milioane având statutul de fermieri activi. [6, pp. 1-3] 

Județul montan cu cea mai mare pulație este Brașovul, la capătul opus, aflându-se județul Sălaj. 

(fig.2)  
Figura 2. Populația zonei montane pe județe 

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

În 4 din cele 27 județe cu zonă montană (fără a include aici și Munții Dobrogei), munții 

depășesc 70% din teritoriul județului: Harghita, Caraș-Severin, Hunedoara, Maramureș; iar în 3 

dintre județele cu zonă montană suprafața munților reprezintă între 02 – 05%: Timiș, Sălaj, Satu-

Mare. 
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Reprezentarea zonei montane la nivel judeţean, în funcţie de numărul UAT-urilor ce se 

regăsesc în zona montană şi suprafaţa acesteia, este redată în diagrama de mai jos (fig.3): 
Figura 3. Zona montană la nivel judeţean, în funcţie de numărul UAT 

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

Județul Harghita deține cea mai mare suprafață cu zonă de munte (618.365,1 ha), urmat de 

județul Suceava cu 540.103,7 ha. Județul Sălaj are cea mai mică suprafață cu zonă montană (9.613,3 

ha). (fig.4) 
Figura 4. Ponderea suprafețelor montane la nivel judeţean 

                     
Sursa: Agenția Zonei Montane 

Fondul funciar cuprinde aproximativ 7,3 milioane ha, din care, aproximativ 4 mil. ha fond 

forestier și 2.738.428 ha suprafață agricolă, reprezentând 18.72% din totalul suprafeței agricole a 

României (14.630.072 ha). Terenurile arabile din zona montană ocupă o suprafață de 528.046 ha, 

reprezentând astfel 5,62% din totalul suprafeței arabile a țării. Pășunile montane ocupă 1.232.415 ha 

din suprafața totală a țării, reprezentând 37.66%. Fânețele din zona montană ocupă o suprafață de 

930.538 ha, reprezentând 59.79% din suprafața totală a fânețelor din țară. (fig.5) 
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Figura 5. Utilizarea terenurilor agricole în zona montană 

                    
Sursa: Agenția Zonei Montane 

Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol, 

din cauza condiţiilor de climă, a pantelor și substratului geologic, este considerată ca fiind 

defavorizată. Acest areal este fragil din punct de vedere ecologic, antrenând eforturi mari, cu 

restricţii în exercitarea unor activităţi economice şi în utilizarea terenurilor, implicând o creştere a 

costurilor tuturor activităților și lucrărilor, aspecte ce conferă producătorilor agricoli crescători de 

animale, un drept natural la diferenţă şi compensare. 

Zona montană a României, defavorizată din punct de vedere climatic, al dezvoltării 

agriculturii, al izolării și al particularităților generate de altitudine, dispune de suprafețe întinse de 

pajiști naturale, cele mai multe dintre acestea (~60%) cu o înaltă valoare naturală (HNV), menținute 

în această condiție prin practicarea, de-a lungul timpului, a unei agriculturi tradiționale extensive, 

bazată pe folosirea îngrășămintelor naturale. 

Prin creșterea animalelor rumegătoare, ovine, caprine și bovine și prin utilizarea aproape în 

exclusivitate a îngrășămintelor naturale provenite de la acestea, în Carpații României s-a format o 

valoroasă resursă furajeră poliflorală, pe cele cca. 2,3 mil. ha de pășuni și fânețe naturale. 

Conform unui studiu elaborat de Comisia Europeană [4, pp. 7], dimensiunea medie a 

fermelor montane este de 3,9 ha (a treia cea mai mică dintre țările montane), dimensiunea 

economică a fermelor raportată la un ha. este de 253 euro, iar raportată la unitatea de muncă anuală 

este de 1.631 euro (cea mai mică din țările montane), rezultând de aici slaba productivitate a 

fermelor montane românești și respectiv, veniturile mici ale fermierilor. 

Din cauza lipsei unui sistem organizat de achiziție, a unor piețe de desfacere pentru anumite 

produse agro-alimentare și a prețurilor foarte joase oferite producătorilor de către procesatori pentru 

produsele animaliere primare (lapte, carne, lână) numărul animalelor din zona montană s-a redus 

constant, de la cca 950.000 bovine și cca 2.900.000 ovine în anul 1994,  ajungându-se în anul 2017, 

conform Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA), la 653.069 

bovine, 2.753.399 ovine, 255.572 caprine și aproximativ 260.054 suine. Scăderea cea mai mare s-a 

înregistrat la bovine. Reducerea numărului de animale are un impact negativ major atât asupra 

calității pășunilor și fânețelor, din cauza încărcăturii reduse de animale pe pășuni și implicit a 

diminuării volumului de îngrășăminte organice, sau a neîntreținerii pajiștilor, dar și asupra 

populației satelor  și a tradițiilor  de bune practici gospodărești, acestea riscând să se piardă într-un 

timp foarte scurt. 

Conform datelor preluate din SNIIA, la începutul anului 2017 în județele cu zona montană, 

situația privind efectivele de animale se prezenta astfel (fig. 6): 
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▪ bovine – dintr-un număr de 2.288.015 bovine, înregistrate la nivel de țară, 653.069 bovine se 

regăsesc în zona montană; reprezentând 28,54% din efectivul total. 

▪ ovine – din totalul de 12.533.670 ovine raportate la nivel de țară, un număr de 2.753.399 

capete se regăsesc în zona montană, ceea ce reprezintă 21,97% din numărul total. 

▪ caprine – în zona montană, efectivele de caprinele reprezintă 13,4% din total țară (1.906.644 

caprine), respectiv 255.572 caprine. 

▪ suine –acestea reprezintă 11,44% din totalul de suine la nivel de țară (2.272.928 suine), în 

zona montană înregistrându-se un număr de 260.054 capete. 
Figura 6. Situația efectivelor de animale în zona montană (2017) 

                    
Sursa: Agenția Zonei Montane 

Zona montană beneficiază de suprafețe extinse de pajiști, 60% dintre acestea având o înaltă 

valoare naturală, fiind menținute în această stare, prin practicarea unei agriculturi tradiționale 

extensive. Principalele furnizoare de materii prime de calitate fiind rasele variate de animale 

existente aici, acest aspect putând fi mai bine valorificat pe termen lung, datorita creșterii cererii de 

produse tradiționale, dar și accentuării crizei alimentare la nivel mondial. Existența tradițiilor și 

cunoștințelor legate de producerea și procesarea „produselor montane”, armonizată cu noua 

legislație europeană şi naţională,  privind certificarea şi etichetarea produselor montane, reprezintă o 

oportunitate pentru dezvoltarea și diversificarea activităților turistice. [6, pp. 2-4] 

 

3. Valorificarea produselor montane 

Vânzarea directă o reprezintă ca fiind o parte a acestui aspect, aceasta putându-se face direct 

de la fermă sau prin intermediul piețelor de desfacere. Prin investiții integrate în modernizarea 

infrastructurii de producție, colectare, depozitare și procesare, li s-ar putea oferi fermierilor din 

mediul rural, implicit celor din zonele montane, oportunitatea de a putea să-și desfacă produsele pe 

piață, de a-și extinde gama de produse și de a promova comercializarea acestora pe plan local. 

Producția agricolă și alimentară locală poate avea avantaje ecologice, metode de producție durabile, 

un impact mai puțin negativ rezultat din transport și posibilitatea de a crea deșeuri organice, 

reziduuri și sisteme de circulare a energiei regenerabile. În prezent, dorința comunității de a 

dezvolta activitatea economică și de a păstra identitatea în cadrul teritoriului propriu se reflectă în 

promovarea produselor alimentare locale.  

La nivel național, se va avea în vedere informarea consumatorilor asupra produselor care 

provin din zonele de munte și stimularea producătorilor și agricultorilor care își desfășoară 

activitatea în zonele înalte. 
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Atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate în domeniul agroalimentar poate fi 

asigurată printr-o mai bună procesare a produselor agricole, creșterea valorii lor adăugate și 

îmbunătățirea organizării pieței de desfacere prin promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. În 

această direcție, sunt necesare acțiuni de informare și diseminare a rezultatelor activităților de 

cercetare din domeniile tehnologic, economic și de protecție a mediului, de adaptare la schimbările 

climatice și de cooperare în vederea creării lanțurilor scurte de aprovizionare. 

Se va urmări în permanență găsirea de soluţii pentru eficientizarea activităților agricole și 

sporirea veniturilor populației rurale montane, avându-se totodată în vedere dezvoltarea 

agroturismului, artizanatului și a micilor industrii. [6, pp. 6-7] 

 

4. Mențiunea de calitate facultativă „produs montan” 

România s-a raliat tendinței general europene de "întoarcere la natură" în privința regimului 

alimentar. Această opțiune a multor consumatori din țara noastră a generat firesc și o creștere a 

nivelului vânzărilor de produse tradiționale de proveniență montană. Pe lângă acest potențial uriaș 

al produselor alimentare de calitate din zona de munte, România deține și un bogat potențial de 

turism rural montan asociat acestora. Legislația europeană vine să reglementeze modul în care pot fi 

certificate produsele alimentare din zona montană, ca și “produs montan”. [9, pp. 3] 

 

4.1. Legislația europeană 

La 21 noiembrie 2012, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat 

Regulamentul (UE) 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare,  rezervând termenul de “produs montan” produselor alimentare care sunt produse și 

transformate în munte. În cadrul acestui regulament, se dorește și folosirea unor sisteme de calitate 

pentru producători, prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă 

diversificată de produse de calitate, benefică pentru economia rurală. Acest lucru este valabil în 

special în cazul zonelor defavorizate, în zonele montane şi în regiunile ultraperiferice, în care 

sectorul agricol constituie o parte importantă a economiei şi în care costurile de producţie sunt 

ridicate. Astfel, sistemele de calitate pot completa şi contribui la politica de dezvoltare rurală, dar şi 

la politicile de sprijin al pieţei şi al veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune (PAC). 

Acestea pot contribui în special în regiunile în care sectorul agricol are o pondere economică mai 

importantă şi, mai ales, în regiunile defavorizate. [7, pp. 1] 

În ceea ce privește produsul montan, la articolul 31 se precizează: menţiunea "produs 

montan" este stabilită ca menţiune de calitate facultative; această menţiune este utilizată numai 

pentru a descrie produse destinate consumului uman incluse în anexa I la tratat în cazul cărora: 

▪ materiile prime, dar şi furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone 

montane; 

▪ în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane. 

În sensul prezentului articol, zonele montane din cadrul Uniunii sunt zonele delimitate în 

sensul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999. În ceea ce priveşte 

produsele din ţările terţe, zonele montane includ zone desemnate în mod oficial drept zone montane 

de către ţara terţă sau care îndeplinesc criterii echivalente cu cele prevăzute la articolul 18 alineatul 

(1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999. 

În cazuri justificate corespunzător şi pentru a ţine seama de constrângerile naturale care 

afectează producţia agricolă din zonele montane, Comisia este împuternicită să adopte, în 

conformitate cu articolul 56, acte delegate de stabilire a derogărilor de la condiţiile de utilizare 

menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. În special, Comisia este împuternicită să adopte un 

act delegat care să stabilească condiţiile în care sunt permise materii prime sau furaje din afara 

zonelor montane, condiţiile în care prelucrarea produselor este permisă în afara zonelor montane, 

într-o zonă geografică care urmează să fie definită, precum şi definirea zonei geografice respective. 



“Mountain product”: an opportunity to develop mountain rural tourism 

 67 

Pentru a ţine seama de constrângerile naturale care afectează producţia agricolă din zonele 

montane, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate privind 

stabilirea metodelor de producţie şi a altor criterii relevante pentru aplicarea acestei menţiuni de 

calitate facultative prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. [7, pp. 17-18] 

Regulamentul delegat (UE) Nr. 665/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a 

mențiunii de calitate facultative „produs montan”, adoptat la data de 11 martie 2014, de către 

Comisia Europeană. 

Cu scopul de a evita inducerea în eroare a consumatorilor, acest Regulament delegat vine să 

stabilească condițiile pentru obținera mențiunii „produs montan”. Sunt prezentate reguli pentru 

produsele de origine animală, hrana pentru animale, produse de origine vegetală, produse apicole, 

precum și condiții de prelucrarea acestora. 

Pentru produsele de origine animală: 

(1) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone 

montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care sunt 

prelucrate în aceste zone. 

(2) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel 

puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste 

zone. 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor 

obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au 

păscut pe pășuni din zone montane.”  

În ceea ce privește hrana pentru animale:  

(1) Hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone 

montane atunci când proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane, 

exprimată în procente de substanță uscată, nu depășește 50 %, iar în cazul rumegătoarelor, 40 %. 

(2) În cazul porcinelor, prin derogare de la alineatul (1), proporția de hrană care nu poate fi 

produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu trebuie să depășească 75 % 

din rația lor furajeră anuală. 

(3) Alineatul (1) nu se aplică hranei destinate animalelor transhumante menționate la articolul 1 

alineatul (3), dacă acestea sunt crescute în afara zonelor montane.” 

Pentru produsele apicole:  

(1) Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor apicole, dacă albinele au colectat 

nectarul și polenul doar în zone montane. 

(2) Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, 

nu este obligatoriu ca zahărul utilizat la hrănirea albinelor să provină din zone montane.” 

Pentru produsele de origine vegetală:  

Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor de origine vegetală doar dacă 

plantele sunt cultivate în zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

nr. 1151/2012.” 

În ceea ce privește ingredientele folosite: 

Atunci când sunt utilizate în produsele menționate la articolele 1 (Produse de origine 

animală) și 4 (Produse de origine vegetală), următoarele ingrediente pot proveni din afara zonelor 

montane, cu condiția ca ele să nu reprezinte mai mult de 50 % din greutatea totală a ingredientelor:  

(a) produsele neenumerate în anexa I la tratat; și 

(b) plantele aromatice, condimentele și zahărul.  

Operațiuni de prelucrare în afara zonelor montane:  

(1) Prin derogare de la articolul 31 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 

((b) în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.”) și de la 

articolul 1 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, (Mențiunea „produs montan” poate fi 
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aplicată produselor obținute de la animale din zone montane & Mențiunea „produs montan” poate 

fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în 

zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone) următoarele operațiuni de prelucrare 

pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu 

depășească 30 km:  

(a) operațiunile de prelucrare pentru producția de lapte și produse lactate în instalațiile de 

prelucrare aflate în funcțiune la 3 ianuarie 2013; 

(b) sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor; 

(c) presarea uleiului de măsline.” [8, pp. 1-3] 

 

4.2. Legislația națională 

Hotărârea nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs 

montan” 

Această Hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru 

obţinerea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", astfel: 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se desemnează ca autoritate competentă cu 

verificarea conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de 

utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan", cu înființarea și gestionarea Registrului 

național al produselor montane, precum și cu verificarea respectării legislației europene și naționale 

de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni.” 

Verificarea pe piață a etichetării produselor care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii 

de calitate facultative "produs montan" se face de către Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare.”  

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se desemnează ca 

autoritate competentă responsabilă cu autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară și pentru 

siguranța alimentelor, controlul oficial al operatorilor din domeniul alimentar, precum și cu 

acordarea derogărilor, potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei 

de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse”. [2, pp. 1-2] 

Prin Ordinul Nr. 52/2017 al ministrului agriculturii se aprobă Procedura de verificare a 

conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, în vederea acordării dreptului de utilizare a 

menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi 

naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.  

Conform acestui ordin, pot deveni solicitanți: 

▪ persoanele fizice ce deţin atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

▪ societăţile comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 

▪ persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale înregistrate în 

conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale 

▪ cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, 

sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 

▪ societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, republicată.  
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În figura nr. 7 sunt prezentați pașii pe care solicitantul va trebui să îi facă în vederea 

obținerii dreptului de utilizare a mențiunii "produs montan". 

Direcţia pentru agricultură judeţeană, este cea care înregistrează cererile în Registrul de 

Control al Produselor Montane, verifică caietul de sarcini și documentele anexate, face verificările 

în teren și transmite documentele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Personalul cu atribuţii din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate 

facultative "produs montan", în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei şi 

înregistrează produsul/produsele în Registrul naţional al produselor montane, în vederea publicării 

acestuia pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 După toate aceste proceduri, MADR va emite decizia pentru acordarea dreptului de utilizare 

a mențiunii "produs montan" solicitantului. 

Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul național al produselor 

montane se înscripționează central, sub denumirea produsului, mențiunea de calitate facultativă 

”produs montan” și poziția în registru. [5, pp. 1-3] 
Figura 7. Etapele de parcurs pentru obținerea mențiunii de calitate facultative „produs montan” 

”PRODUS MONTAN”

✓ depune o cerere conform

model anexa 1 la Ordin

nr.52/2017 al Ministrului

MADR, la DAJ (din județul în

care-și desfășoară activitatea),

însoțită de caietul de sarcini

(model anexa 2 la Ordin

nr.52);

✓ Deschide Registrul special de

autocontrol.

SOLICITANTUL

DIRECȚIA 

PENTRU 

AGRICULTURĂ 

JUDEȚEANĂ

✓ DAJ înregistrează cererile

în Registrul de control al

produselor montane și

verifică documentația;

✓ Reprezentanții DAJ verifică

dacă unitatea (U) se află în

zona montană; Dacă U. nu se află în ZM,

reprezentanții DAJ resping

cererea și CS.

Dacă U. se află în ZM,

reprezentanții DAJ verifică

CS.

10 zile lucrătoare - termen

solicitare clarificări solicitantului

de la înregistrarea CS +

10 zile lucrătoare – termen

răspuns din partea solicitantului.
NECONFORM
- Se comunică în scris

solicitantului în termen de

3 zile lucrătoare.

CONFORM
- se verifică la fața

locului prevederile CS

și din RSA – se

consemnează într-o

notă de constatare

În urma 

verificărilor, 

documentația 

...

Nu corespunde

Corespunde:

DAJ transmite direcției

de specialitate cu

atribuții în domeniu din

cadrul MADR un

exemplar al notei de

constatare + o copie a

CS, în termen de 5 zile

lucrătoare

Personalul cu atribuții din

cadrul direcției de

specialitate a MADR emite

DECIZIA de acordare a

dreptului de utilizare a

mențiunii de calitate

facultative...

 
Sursa: Agenția Zonei Montane 

 

5. Concluzii 

Zona montană este recunoscută pentru existența unui grad mic de poluare, ceea ce le conferă 

alimentelor provenite din acest areal un plus de valoare, fenomen receptat deja pe piață. 

Producătorii, cultivatorii și apicultorii care își desfășoară activitatea de producție în zona montană 

vor trebui ajutați în activitatea de promovare a produselor alimentare către publicul larg. Produsele 

montane, tradiționale, ecologice și de calitate au o capacitate mare de a contribui la dezvoltarea 

comunităților locale, din punct de vedere economic și social, iar conștientizarea fermierilor și a 

publicului larg cu privire la potențialul economic al acestora și la importanța menținerii 
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biodiversității și practicilor agricole tradiționale, reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea 

durabilă a zonelor montane. 

Avându-se în vedere aceste aspecte, promovarea mențiunii de calitate facultative ”produs 

montan”, ar putea sa-i încurajeze atât pe producători ca să-și certifice astfel produsele, dar și pe 

consumatori, în sensul de a le câștiga încrederea și de a le oferi garanția pentru consum.  

Produsele din zona de munte, conform specialiștilor, sunt mai sănătoase și net superioare 

față de cele ce se regăsesc la momentul actual pe piață. Acest aspect, se datorează faptului că, în 

această zonă, hrana animalelor de pe pășuni și fânețe prezintă o gamă variată de plante nutritive 

valoroase, între care se regăsesc și plantele medicinale. 

Prețurile acestor produse vor putea fi mai mari; acest aspect fiind justificat de condițiile 

speciale în care sunt crescute animalele producătoare, precum și de calitatea hranei acestora.  

Produsele montane vor putea fi uşor recunoscute de către consumatorii de produse 

alimentare valoroase, de calitate superioară, care vor să aibă și certitudinea că acestea respectă 

standardele. Consumatorii vor fi informaţi în legătură cu importanţa calităţii biologice şi a 

garanţiilor sanitare a alimentelor provenite din zona montană, ceea ce va determina o creştere a 

cererii pentru astfel de produse. 

Mulți producători locali au înțeles că între produsele din zona de munte și turism există doar 

apartenentă dualitate, simbioza acestora fiind în fapt, reciproc avantajoasă. Prin promovarea 

produselor agroalimentare de calitate din zonele de munte, aria de proveniență a acestora este de 

asemenea promovată, iar părerile despre un produs se vor reflecta invariabil și asupra regiunii de 

origine. Firesc, principiul funcționează și în sens invers: atunci când o regiune este promovată, 

numărul turiștilor va crește, atrăgând după sine și numărul de potențiali cumpărători pentru produse 

de munte. [9, pp. 3] 
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PRESENT AND PROSPECTS OF RURAL TOURISM IN 

MITOCU DRAGOMIRNEI 
 

ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE ALE TURISMULUI RURAL LA 

MITOCU DRAGOMIRNEI 

 

Dan-Constantin ŞUMOVSCHI1 

 
Abstract 

Rural tourism represents a special phenomenon which has developed at the same pace with the evolution of 

human society and whose complexity is due to the direct contact between tourists and the natural and anthropic 

environment of the area they visit. The lack of tourism culture both in Romanian consumers and providers of tourism 

services has determined a false perception on rural tourism, namely that this form of tourism is dedicated to low income 

class. In this context, the major premise in developing tourism is that the tourist’s buying decision is mainly determined 

by the price factor. That is why the other components of the tourism service are usually neglected.   

Key words: rural tourism, Mitocu Dragomirnei, agricultural activities, tourism prospects 

JEL: L83, Q26, Q56 

 

1. Introducere 

Turismul rural reprezintă un fenomen aparte, ce s-a dezvoltat într-un timp îndelungat și a 

cărui complexitate derivă din contactul nemijlocit al turistului cu mediul fizic și antropic din spatial 

rural. În accepțiunea generală, turismul rural se diferențiază de celelalte forme de turism prin 

oferirea posibilității relaționării turiștilor cu comunitatea rurală. Turistul devine din clientul anonim 

un adevărat oaspete, relaţia dintre prestatorul de servicii şi acesta având la bază comunicarea și 

schimbul de impresii. (Șumovschi și Moraru 2015) Importanţa dezvoltării acestei ramuri economice 

se datorează în principal rolului deţinut în vederea armonizării activităţior economice, culturale şi 

de mediu. 

Ținând cont de importanța relației dintre client și prestator în cadrul turismului rural se 

impune adaptarea politicii de marketing în așa fel încât fiecare consumator să simtă că este 

important ca persoană și nu ca public țintă. Elementele produsului trebuie să fie în concordanță cu 

așteptările clienților și să fie competitive în plan concurențial. 

 

2. Prezentarea comunei Mitocu Dragomirnei 

Așezarea geografică 

Localitatea este situată în partea de nord a Municipiului Suceava, la o distanță de numai 8 

km de centrul acesteia. Comuna Mirocu Dragomirnei se învecinează la vest cu comuna Pătrăuţi, la 

nord cu comunele Zvoriştea şi Calafindeşti iar la est cu comuna Adâncata. 

Relieful 

Relieful are caractere tipice de podiș ce poartă amprenta structurii monoclinale și a litologiei 

variate. Structura orografică a zonei este dată de un ansamblu de culmi cu altitudini de până la 500 

m (dealurile Dumbrava, Cocârlău, Holm şi Mitocaşi) și un platou structural cu o altitudine de 300 

m. 

Clima 

Datorită poziționării sale, comuna Mitocu Dragomirnei are o climă temperată, cu o ușoară 

influență continentală, specifică zonei de podiș de altitudine medie. Temperaturile medii anuale se 

situează între 6 și 8°C; în timp ce temperatura medie a lunii ianuarie este de -5 °C, iar a lunii iulie 

este de +19 C. Specific acestui areal sunt iernile lungi și friguroase și primăveri scurte și răcoroase, 

fapt datorat curenților de aer polar și a vânturilor de vest și est-nord-vest. Cantitățile medii de 

precipitații înregistrează valori de mai puțin de 600 l/an, cu variații lunare și anuale ridicate. (Iulian 

Sandulache; Mihai Ielenicz 2008) 

                                                 
1 Economist dr., sumovschi.dan@gmail.com 
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Solul 

Trăsătura bio-pedo-geografică cea mai importantă a acestui areal o constituie generalizarea 

zonei stejarului și solurilor brune argiloiluviale tipice și a celor brune luvice, soluri cu o textură grea 

şi semigrea (lutoasă, luto-argiloasă, argiloasă). Acesta este motivul pentru care în cadrul etajării 

verticale, apar formațiuni forestiere importante de făgete și fag în amestec cu alte foioase cu vârsta 

de peste 100 de ani. (Iulian Sandulache; Mihai Ielenicz 2008) 

Istoria localității 

Informațiile uzuale oferite cu privire la istoria localității sunt de cele mai multe ori puține și 

neînsemnate, referindu-se cu precădere la istoria recentă. Cu toate acestea, spațiul ocupat de 

acutuala unitate administrativ teritorială a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, fapt confirmat 

de descoperirile arheologice. 

Foarte probabil, modificările majore pe plan administrativ suferite de satele care se regăseau 

pe cuprinsul localității actuale au survenit în urma influenței exercitate de târgul Sucevei asupra 

existenței și dezvoltării lor. 

Numărul documentelor cu privire la dezvoltarea acestui spațiu geografic au început să se 

înmulțească odată cu ocuparea N-V-ului Moldovei de către Imperiul Hasburgic, în urma  încheierii 

tratativelor de pacea ce au avut loc în anul 1774 la Kuciuk-Kainargi între Imperiul Rus și cel 

Otoman.  

Odată cu instalarea administrației habsburgice au fost aduși și primii coloniști, începând cu 

toamna anului 1744, demarând procesul de constituire a satului Lipoveni. În aceași perioadă lângă 

Mănăstirea Dragomirna se forma și cătunul cu același nume, în acesta regăsindu-se cu precădere 

slujitorii mănăstirii și robi țigani, dar au fost consemnați și paznici, pădurari, fierari și văcari. 

(Cernat și Lazarovici 2006) 

Încă de la începutul sec XIX-lea, satele Mitocu Dragomirnei, Ruscior și Lipoveni formau o 

singură unitate administrativ teritorială, ce deținea o pecete rotundă, cu o efigie sigilară formată din 

trei fagi. (Emandi 1983) 

Pentru Mitocu Dragomirnei a urmat o perioadă de dezvoltare continuă și prosperitate care a 

durat până la începutul primului Război Mondial. De remarcat este faptul că deși populația germană 

din Mitocu Dragomirnei nu depășea 25%, în fruntea administrației locale s-au regăsit de mai multe 

ori etnici germani. Astfel putem trage concluzia că populația germană a avut un rol însemnat în 

ansamblul vieții satului precum și nivelul ridicat de colaborare între membrii diverselor etnii. 

După Marea Unire din anul 1918, atât româniii cât și germanii din ținutul Bucovinei au 

reclamat corupția și slaba organizare a administrației românești. După experiența de 143 de ani sub 

administrație austriacă, locuitorilor le rămăsese ideea de ordine, de legalitate, de disciplină și de 

respect față de autoritate. Însă lipsa constrângerilor a dus repede la o scădere a implicării sătenilor 

în activitățile de întreținere a bunurilor de folosință comună. 

Schimbarea formei de proprietate și trecerea la gospodăria agricolă colectivă, demarată în 

1949 de regimul communist nu a întâmpinat o înverșunată opoziție a țaranilor din Mitocu 

Dragomirnei. Această stare de fapt s-a datorat atât acțiunilor de intimidare întreprinse de securitate 

cât în special dificultăților pe care țăranii le aveau în plata cotelor și impozitelor impuse după 

evenimentele din Ungaria anului 1956.  

În urma evenimentelor din decembrie 1989 și revenirea la regimul democratic a fost 

reintrodusă proprietatea private în agricultură, familiile țăranilor ce au fost deposedați primind 

loturile agricole deținute înainte de colectivizare. 

Demografia 

Datele colectate în urma recensământului din 2011 arată că populația comunei Mitocu 

Dragomirnei se ridică la 4.438 de locuitori, în creștere față de valorile înregistrate în 2002 cu 11 

procente. Majoritatea locuitorilor sunt români (77,58%), în timp ce principalele minorități sunt cele 

de rromi (9,42%) și ruși lipoveni (7,01%). Pentru un procent de 5,99 din populație apartenența 

etnică nu este cunoscută. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ru%C8%99ii_lipoveni_din_Rom%C3%A2nia


Present and prospects of rural tourism in Mitocu Dragomirnei 

 73 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (65,34%), dar există 

și minorități de penticostali (20,68%) și ortodocși de rit vechi (7,3%).  

Obiective turistice 

▪ Mănăstirea Dragomirna face parte din complexul mănăstiresc fortificat din România, fiind 

construită între anii 1602-1609 de către mitropolitul Anastasie Crimca al Moldovei. Ea este situată 

la o distanță de 12 km nord de orașul Suceava. Biserica mănăstirii are hramul Pogorârea Sfântului 

Duh 

Biserica mănăstirii este construită în formă de navă, fiind asemănătoare ca plan, dimensiuni 

și împărțirea spațiului interior cu unele biserici construite în secolul al XVI-lea. Edificiul lăcașului 

de cult are o structură îngustă și alungită, înălțimea clădirii fiind excesivă în raport cu lățimea sa. El 

se remarcă prin dimensiuni: lungime de 35 m, lățime de aproximativ 9,5 m și înălțime de 

aproximativ 42 m. 

▪ Muzeul Mănăstirii Dragomirna adăpostește zestrea dăruită de Atanasie Crimca și de 

apropiații acestuia. De menționat este faptul că în primăvara anului 1653 mănăstirea a fost jefuită de 

cazacii lui Timius Hmelnitki și doar o parte din tezaur a putut fi răscumpărat. 

▪ Biserica „Sf. Enoh, Ilie și Ioan Teologul” sau Dragomirna Mică a fost ctitorită în anul 1602, 

după cum este menționat în pisania aflată deasupra ușii de intrare, de către mitropolitul Anastasie 

Crimca. Aceasta a fost primul locaș de cult al Mănastirii Dragomirna, în acea vreme fiind 

înconjurată cu chilii modeste din lemn. După dezvoltarea mănăstirii și construirea bisericii mari, 

terenul din jurul micului lăcaș de cult a fost transformat în cimitir. 

▪ Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” din Mitocași a fost construită în 1792 de către 

Vasile Calmuțchi, administratorul Mănăstirii Teodoreni din Burdujeni. Biserica din bârne de stejar a 

fost amplasată în cimitirul vechi al satului, construcția acesteia venind ca o necesitate deoarece 

locuitorii satului Mitocaș nu aveau până la acel moment un locaș de cult. 

▪ Rezervația naturală Făget este o rezervație forestieră formată preponderant din făget natural 

secular. În anii 1875-1880 formațiunea forestieră care alcătuiește actuala rezervație a suferit o 

intervenție silvică în urma căreia a fost alterată parțial puritatea pădurii. Pentru a se evita astfel de 

intervenții, inspectorii silvici ing. Florin Tache și dr. ing. Petru Brega au propus introducerea 

pădurii în sistemul de protecție. Astfel a fost înființată rezervația naturală Făgetul - Dragomirna, așa 

cum reiese din decizia Comitetului Executiv Popular al Județului Suceava din anii 1971 și 1973. 

În cadrul rezervației putem întâlni o faună tipică pentru pădurile din zona colinară: cerb 

carpatin, cerb lopătar, căprior, mistreţ, vulpe, lup, pisică sălbatică, iepure, jder, fazan, sitar, bufniţă, 

uliu şorecar, cioară, gaiţă, ş.a. 

 

3. Starea actuala a turismului rural la Mitocu Dragomirnei 

Pentru a înțelege situația actuală a turismului rural la nivelul comunei Mitocu Dragomirnei 

este necesară analiza întregului șir de evenimente derulate după colectivizarea din anii 1949–1962 

și trecerea la gospodăria agricolă colectivă. Integrarea țăranilor într-un sistem de cooperative 

agricole în care nu a existat o corelație între creșterea producției și retribuțiile primite de membrii a 

condus la un exod a populației rurale către oraș. Concomitent limitarea inițiativei în organizarea 

unor forme turistice în zonele rurale, prin restricții de ordin legislativ și economic, a avut drept 

rezultat pierderea atractivității acestui sector economic, stare de fapt perpetuată până în prezent. 

La orizontul anului 2004 în comuna Mitocul Dragomirnei activitatea de turism era 

desfăşurată de un singur agent economic. Acesta deține și în prezent un camping situat vis-a vis de 

Manastirea Dragomirna, format din 11 căsuțe, spațiu destinat campării, un grup sanitar și un 

restaurant. Din punct de vedere al gradului de confort oferit această unitate de primire turistică este 

încadrată la 2 stele. 

Începând cu anul 2004 activităţile de turism au fost susţinute prin intermediul Măsurii 3.4 

din cadrul programului SAPARD. În ciuda nemulţumirilor legate de birocraţia excesivă, 

oportunităţile oferite de această sursă de finanţare, au fost repede reperate de investitorii care doreau 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rus%C4%83_de_Rit_Vechi_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisanie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anastasie_Crimca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anastasie_Crimca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Burdujeni
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să dezvolte activităţi turistice în mediul rural. Astfel, prin intermediul programului SAPARD la 

nivelul comunei Mitocu Dragomirnei, au fost finanţate 4 proiecte ce au avut drept scop înfiinţarea 

de pensiuni turistice. 

Analizand rezultatele obţinute în urma implementării celor 4 proiecte SAPARD se observă o 

problemă comună legată de natura beneficiarilor. Aceştia au fost motivaţi în vederea demarării 

activităţi de turism doar de către suportul financiar oferit de către CE, fără a avea o legătură 

prealabilă cu problematica spaţiului rural. Lipsa cunoştinţele de bază specific acestui domeniu de 

activitate a constituit principalul factor de risc pentru activităţile inteprinse. 

La orizontul anului 2017 beneficiarii proiectelor au renunţat la activitatea turistică, 

înstrinând activele deţinute sau schimbându-le destinaţia. Putem concluziona că la mai puţin de 10 

ani de la încheierea implementării proiectelor investiţiile realizate nu mai aduc nici un aport la 

creşterea activităţii socio-economice. 

În urma aderării României la UE fondurile destinate pentru dezvoltarea spaţiului rural au 

fost acordate prin intermediul PNDR. Obiectivul general al sprijinirii dezvoltării activităţilor 

turistice în zonele rurale este repzentat de creşterea: numărului de locuri de muncă, a veniturilor 

alternative şi a atractivităţii spaţiului rural în urma dezvoltării acestei ramuri economice. 

În urma experienţei obţinute pe parcursul derulării programului SAPARD s-a observat 

impactul nefast avut de lipsa capacităților antreprenoriale asupra activităţilor întreprinse. Mai mult 

de atât s-a constat că aceste carenţe pot împiedica realizarea schimbărilor dorite şi că acest factor 

deţine o importanţă crescută cu precădere în activitățile de turism. 

Astfel au putut fi scoase în evidență aspectele vulnerabile şi au fost revizuite condiţii 

minime obligatorii pentru acordarea sprijinului nerambursabil. Noutatea a venit în urma realizarii 

unei diferenţieri în modul de acordare a sprijinului în funcţie de activitatea turistică ce urma a fi 

întreprinsă: turism rural, agroturism sau prestarea de servicii recreaţionale. 

În urma implementării programului PNDR 2007 – 2013 în comuna Mitocul Dragomirnei, au 

fost implementate trei noi proiecte pentru inființarea de pensiuni agroturistice. 

Deci, în continuare, apare necesitatea prezentării în mod obiectiv a problemei turismului 

rural la nivelul comunei Mitocu Dagomirnei, oferind în acest mod un sprijin real în egală măsură 

ofertanților de servicii turistice cât și turiștilor ce se află în căutarea ruralui autentic românesc. 

 

4. Concluzii 

Fără îndoială, lucrarea de față prezintă unele limite inerente, pe care le-am identificat, însă 

fără ca aceste limite să aibă efecte semnificative asupra concluziilor obținute. La fel ca toate 

activităţile din economie, turismul necesită, printre altele, deținerea unei capacități antreprenoriale 

și a unor cunoștințe tehnice minime în domeniu prestării de servicii. 

Cunoașterea profiluilui consumatorului de turism rural reprezintă primul pas spre o afacere 

de succes, oferind posibilitatea aprecierea în prealabil a nevoilor particulare ale acestuia. În 

concluzie, satisfacerea nevoilor turiştilor trebuie să fie obiectivul major al oricărui prestator de 

servicii turistice ori care ar fi ele. 

Cu toate acestea cea mai uzitată pârghie în cadrul actului decizional al firmelor angrenate în 

acest sertor economic, în condițiile unei presiuni din partea concurenței, este prețul. Foarte probabil 

această situație se datorează conceptului conform cărueia cererea și concurența sunt în general mai 

prompte să acționeze la modificările de preț, decât la modificări aduse imaginii sau ansamblului 

produsului. (Dubois și Jolibert 1989) Totuși, recurgerea la o reducere a prețului, în vederea 

stimularii cererii este pertinentă doar în situația în care au fost întrebuințate toate celelalte 

instrumente de marketing, iar rata de saturație a pieței este redusă. Pe o piață saturată, la o 

diminuare a prețului, concurenții vor reacționa rapid, profitul se va diminua pentru fiecare iar 

rezultatul scontat va întârzia să apară. 
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A TOURISTIC PROJECT DEDICATED TO SCOUTS – A REAL THEME 

WITH OLD TRADITIONS IN ROMANIA 
 

UN PROIECT TURISTIC DEDICAT CERCETAȘULUI – O TEMĂ REALĂ CU VECHI 

TRADIȚII ÎN ROMÂNIA 

 

Ligian TUDOROIU1 

 
Abstract 

A Romanian tradition that last almost a whole century is the scout tradition. Rural tourism and mountain 

tourism accents of this tradition are obvious and anyone can link it to the situation of Romanian tourism as necessary 

and useful. A brief history of Scout tradition was required by the development of rural tourism, in this article. At the 

same time the perspective of a tourism project and even a medium and long-term program are themes developed in this 

article impacting certainly in rural tourism and mountain tourism also. 

Key words: rural tourism, mountain tourism, scouts, traditions, history of the Romanian scout 

JEL: L83, Z32, Z39 

 

1. O scurtă introducere despre nevoia de proiecte turistice locale ale tinerilor și pentru tineri 

Obiectivul general al acestui articol, anunţat deja din finalul rezumatului său, este de a schița 

un proiect turistic dedicat tradiției cercetașilor în România. Obiectivele specifice ce sunt derivate de 

aici sunt revigorarea drumețiilor turistice, turismul cu scop de cunoașterea geografică și istorică a 

unor teritorii românești, de dobândire și împărtășire de informații culturale prețioase care să 

contribuie la creșterea atractivității spațiului rural, mergând până la încurajarea  dezvoltării 

turismului de nișă (copii în perioada formării culturii lor gimnaziale, liceeni adolescenți în căutarea 

originilor istorce, tineri studenți motivați prin originea lor carpatică etc.) și punerea în valoare a 

peisajului rural. Dezvoltarea la nivel de areal (local sau teritorial) a unor proiecte turistice ca 

exemple exemple de bună practică poate contribui la creșterea economică durabilă a zonelor rurale 

și la promovarea spațiului istorico-geografic specific sau a turismului de drumeție și cultural istoric. 

De aici se poate constata că rolul educației turistice în plan național ar trebui să fie unul de 

completare și chiar de sintetizare a unor manifestări ale tradiționalității românești în diversele spații 

geografice ale țării. Există în acest sens o nevoie reală de proiecte dedicate copiilor și tinerilor 

adolescenți, care să valorifice rolul educativ al turismului, pornind de la motivarea păstrării curate a 

mediului înconjurător, trecând mai apoi prin predarea de responsabilități în acest sens și sfârșind cu 

o evaluare a cunoștințelor dobândite (istorice, geografice,  de supraviețuire în drumeții și pe 

itinerarii mai puțin cunoscute). Proiecte realizate de tineri și pentru tineri în spiritul obținerii unor 

rezultate favorabile de apreciere a culturii, istoriei și economiei teritoriale sau regionale și în final 

chiar românești, pot genera un sens coerent revigorării tendințelor de formare completă a 

personalității lor și mai ales în strânsă legătură cu natura unui cod al onoarei, al conservării și 

protejării patrimoniului local și ulterior național, european și, la final, chiar mondial. 

 

2. Aspecte conceptuale prealabile unui proiect dedicat cercetașului, plasat istoric sub impactul 

personalității lordului Baden Powell 

În anul 1857, mai precis pe 22 februarie se năştea la Londra, lordul Baden Powell, cel care 

este recunoscut astăzi drept fondatorul mişcării de cercetaşi, ceea ce a făcut ca această dată să 

devină și ziua mondială a cercetaşului. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, după numele lui 

complet, a fost general locotenent al armatei britanice [1, p.1], dar și un bun scriitor care a trăit până 

în miezul celui de-al doilea război mondial (1941). 

Terminându-şi studiile, Baden Powell pornește într-o carieră militară şi astfel ajunge în 

India unde participă şi câştigă trofeul Kadir Kup (vânătoare de mistreţi cu o lance lungă), la vremea 

                                                 
1 Economist, S.C. Ronera Rubber S.A., Bascov, jud. Argeș; drd., Universitatea din Craiova, l.tudoroiu@ronera.ro 
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respectivă fiind un trofeu foarte râvnit în rândul ofiţerilor britanici. Introducând diverse activităţi 

distractive cu scopul de a ridica moralul trupelor, el încearcă în regimentul sau să reformeze 

metodele de pregătire militară. Între anii 1899-1890 a deținut funcţia de şef al garnizoanei din 

Mafeking, în Africa de Sud, şi în urma războiului cu burii a reuşit să apere acest oraş, ceea ce istoric 

a fost consemnat drept un mare succes militar. În această perioadă a scris cartea Aids to scouting, 

prin care a încercat să-și înveţe soldaţii arta cercetării, într-o manieră complexă combinând 

aptitudini de a fi pregătiţi nu numai din punct de vedere militar ci şi din multiple alte puncte de 

vedere pentru a putea face față celor mai neprevăzute situații posibile. 

Reîntors în Londra, a fost avansat de către regina Victoria la gradul de general – maior şi i s-

a acordat distincţia Ordinul Bath. După aceste evenimente, Sir Robert Baden Pawel și-a dedicat  

viaţa păcii şi toleranţei, începând astfel să revizuiască metoda, ale cărei baze le pusese în cartea 

scrisă cu mult entuziasm în India. Astfel metoda cercetașilor se adresa tinerilor civili, care acum 

treceau de la disciplina militară la autodisciplină, de la instrucţie la un program vesel, stimulativ 

bazat pe joc, activităţi în mijlocul naturii şi totodată la un cod al onoarei. În acest fel programul lui 

s-a axat mai mult pe formarea caracterului tinerilor şi se adresa iniţial unei organizaţii cu aproape 50 

000 de membri, numită Boys Brigade, programul aparând scris efectiv în anul 1906  într-un articol 

al revistei organizaţiei cu numele de Scouting for Boys. 

Între 27 iulie şi 8 august 1907, Baden Powell a vrut să testeze eficienţa programului său şi a 

organizat pe insula Brownsea situată pe coasta de sud a Angliei, o tabără unde a încercat să 

promoveze, unui număr de numai 24 de tineri, printr-o educaţie de natură non-formală: lucrul în 

echipă, progresul personal, spiritul de aventură, toate acestea prin arte proprii. Un an mai târziu, în 

urma experienţei avute în acea tabără, Baden Powell (figura 1) a scris o carte cu acelaşi nume 

Scouting for Boys care a avut ca scop promovarea unor noi idei privind educarea caracterului 

tânărului adolescent [2]. Cartea a avut un mare succes în rândul tinerilor şi în scurt timp, pe întreg 

teritoriul Marii Britanii, tinerii au început să se organizeze în patrule, precum cele descrise în carte, 

ajungând până la finele anului 1908 la o organizație de 60 000 de cercetaşi. 
Figura 1. Părintele cercetașilor lordul Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (1857 – 1941) 

 
Sursa: [3, p. 11] 

Un singur an după aceea au început să apară grupuri şi în Canada, Australia, America de 

Sud, tinerii fiind astfel aceia care conduceau şi organizau cercetașii, apelând doar la sprijinul 

adulţilor în toate activitățile desfăşurate. În 1909, William Boyce, un om de afaceri american, în 

vizita la Londra, s-a rătăcit din pricina ceţii. Un băieţel care trecea pe acolo, s-a oferit să-l conducă 

la hotel. Ajunşi acolo, acesta a oferit băiatului o recompensă pentru ajutorul acordat, insă acesta a 

refuzat, spunând că aşa ar fi făcut orice cercetaş. Boyce a fost atât de impresionat şi intrigat de 

răspunsul copilului şi înainte de a părăsi Anglia l-a căutat pe Baden Powell, pentru a afla mai multe. 

Reîntors în Statele Unite a înfiinţat Cercetaşii Americani. Până în anul 1918 numărul cercetaşilor 

crescuse la 300 000, iar la sfârşitul anilor 1920, acesta  atingea cifra de aproape un million de 

membri [3, p. 12] 
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În anul 1910, Baden Powell s-a retras din armată pentru a-și dedica timpul cercetaşilor. Zece 

ani mai târziu a avut loc la Londra, Olympia, prima Jamboree (întalnire internaţională a 

cercetaşilor) unde au fost prezenţi 8000 de cercetaşi din 22 de ţări. În anul 1922, la Paris s-a înfiinţat 

Organizaţia Mondială a Mişcării de Cercetași (Scout) şi doi ani mai târziu a avut loc cea de-a doua 

Jamboree, în Danemarca, la Ermelurden. În anul 2007 a avut loc cea mai mare Jamboree unde au 

participat 40 000 de membrii din toate colţurile lumii, unde împreună au sărbătorit centenarul 

organizației cercetașilor. După ce a scris Aids to scouting, Baden Powell a primit un fanion brodat 

cu iniţialele sale (BP). Plecând de la aceste iniţiale, când a dat prima chemare către cercetaşii din 

întrega lume, deviza a sunat în felul următor: Be Prepareted ! Ulterior această deviză avea să fie 

preluată şi tradusă în limbile tuturor ţărilor, devenind în limba română îndemnul: Gata Oricând! La 

acesta s-au mai adăugat semnul distinctiv al cercetaşului care este reprezentat de floarea de crin 

stilizată (figura 2), ce simbolizează puritatea, ea fiind folosită pe hârtiile vechi ca punct de reper 

pentru a arăta nordul. 
Figura 2. Simbolul grafic devenit logo-ul cercetașilor 

 
Sursa: https://img.clipartfest.com/c7b69eb81e0181feb57d2c20d96f06df_scout-logo-clipart-1-scout-logo-clip-art_1000-

1128 

Un alt însemn interesant al cercetașilor este salutul acestora cu trei degete, simbolizat în 

figura de mai jos (figura 3) într-o turtă dulce de tineri cercetași la Crăciun și sărbătorile de sfârșit de 

an. Salutul se relizează cu braţul drept semiflexat din cot şi cu palma în sus la nivelul bărbiei. Cele 

trei degete lipite (inelar, mijlociu si arătător) semnifică cele trei principii ale cercetăşiei, iar degetul 

mare este suprapus peste degetul mic semnificând relaţia de spijin reciproc dintre adult şi copil. 
Figura 3. Salutul cercetașilor cu trei degete alăturate, într-o figurină de turtă dulce 

 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Scout_sign_and_salute#/media/File:Lebkuchen_in_Form_des_Pfadfindergru 

%C3%9Fes_3755.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scout_sign_and_salute#/media/File:Lebkuchen_in_Form_des_
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Astăzi sunt peste 28 milioane de cercetaşi în toată lumea, iar de-a lungul timpului au fost 

mai mult de 300 de milioane. Cercetaşi există în 216 ţări şi teritorii cu excepţia a 6 ţări: Andora, 

Republica Populară Chineză, Cuba, Laos, Myanmar si Coreea de Nord. Din cei 300 de milioane de 

cercetaşi fac şi au facut parte : şefi de state, prim-miniştri, senatori, deputaţi, sportivi de 

performanţă, cântăreţi, oameni de cultură, regi şi regine, actori şi actriţe, medici, scriitori, etc. 

Exemple de cercetaşi celebrii: Tony Blair, Jacques Chirac, W Busch, J.F. Kenedy, Guglielmo 

Marconi, Carl Gustaf – Regele Suediei, George Michel, Hillary Clinton, Roland Reagan, Bill Gates, 

etc. Într-o statistică realizată în anul 2004, referitoare la cercetaşii din SUA s-au identificat un 

număr de 3 145 331 copii, tineri şi adulţi (circa 1,5 % din populaţia SUA). În urma cercetării a 

reieşit că în final aceștia dețin o mare reprezentativitate în rândul celor ce se află în posturi cheie 

cum ar fi: 63% din absolvenţii Academiei Forţelor Aeriene, 85 % din agenţii FBI, 65 % din 

congresul American, 85 % din piloţii de vânătoare, 85 % din studenţii care sunt şefi de consilii 

studenţesti. În SUA, asociația cercetașilor reprezintă o organizaţie guvernamentală, care primeşte 

tot sprijinul guvernului şi al societăţii. 

Încrederea internațională a oamenilor în cercetași şi în metoda Scout este una deplin 

recunoscută și sprijinul autorităților este consistent, spre deosebire de situaţia din ţara noastră, unde 

pe lângă lipsa vreunui sprijin guvernamental, se adaugă şi lipsa încrederii oamenilor în adevărata 

putere a activităților cercetașilor denumită și cercetăşie de a educa tinerii în idea de a deveni 

cetăţeni responsabili în societatea lor.  

 

3. Schița proiectului intitulat: Origini, tradiții, structuri și trasee – Cercetașii României 

O motivare și o dezbatere conceptuală și istorică au constituit argumente prezentate în 

paginile anterioare ale acestui articol corelate cu obiectivele generale și specifice ale unui astfel de 

proiect. În continuare schița proiectului prezintă origini și tradiții românești ale cercetașilor precum 

și unele aspecte legate de existența Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României (ONCR) [4] și alte 

elemente derivate de aici (de la legea cercetaşului la simboluri, de la structuri la centre și activități) 

 

3.1. Origini și tradiții ale cercetașilor în România 

În România, locul lordului Baden Powell a fost luat de către profesorul Gheorghe Murgoci 

el fiind acela care a constituit rădăcinile organizației cercetașilor și cercetăşia în ţara noastră, ca 

urmare a unei deplasări făcute în Anglia în 1912. Astfel în acest an au apărut primele grupuri de 

tineri cercetaşi români la Blaj, Bucureşti şi Braşov, anticipând un proiect mai larg al unei asociații a 

cercetașilor României, proiect ce va avea o materializare mai pronunțată în vara și toamna anului 

1913, definitivată practic mai târziu sub îndrumarea Principelui Carol, [3, p.13]. Constituită oficial 

în aprilie 1915, Asociaţia Cercetăşiei României a rezistat până în 1936 (când asociația cercetașilor a 

fost desființată și constituită cu caracter obligatoriu Străjeria, de către același principe devenit în 

1930 regele Carol al II-lea). Atât înființarea cât mai ales recunoașterea legalității Asociaţiei 

Cercetăşiei României au stat sub semnele defavorabile ale declanșării primului razboi mondial în 

anul 1914. Pe întrega durată a acestui război asociația a sprijinit efortul căilor ferate, spitalelor, 

oficiilor poştale şi unii dintre mai puțin tinerii ei membri, au fost prezenți chiar pe linia frontului, 

motiv pentru care la Tecuci în 1925, a fost ridicat un monument în cinstea cercetaşilor care au murit 

în război, monumentul fiind se pare singurul de ascest fel în lume [3, p13; 4] . 

Participarea cercetașilor României la primul razboi mondial se subscrie unui efort pe care o 

întreagă națiune l-a facut pentru a realiza România Mare.  Într-o Românie plasată în neutralitate 

încă, cercetasii români au avut norocul unui consens vizionar al Casei Regale, clasei politice, 

armatei și intelectualității asupra rolului pe care l-ar fi putut interpreta cu impact mobilizator în 

contextul primei conflagrații mondiale, rol pe care l-a jucat cu multă responsabilitate la vremea 

aceea, dovedite în România, așa cum au apărut mărturii și despre contribuția cercetașilor din Anglia 

sau Franța la activități auxiliare, desfășurate în spatele frontului. Organizația cercetașilor români 

primește sprijinul tuturor structurilor statului și dezvoltarea ei este accelerată [3; 4; 5; 6], începând 
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cu anul 1919 la Cheile lui Solomon se realizează prima tabără a cercetaşilor, după alți trei ani țara 

noastră devine membră fondatoare a Mişcării Mondiale de Cercetași (Scout) alături de alte 29 de 

țări, iar din 1930, până în 1936 au loc succesiv patru Jamboree naţionale (Piatra Neamţ, Sibiu, 

Mamaia și Poiana Braşov). 

Dintre cei mai cunoscuți cercetași ai vremii, până la desființarea din 1936 și înființarea 

Străjeriei, pot fi amintiți: Mircea Eliade, Grigore Antipa, Alexandru Brătescu – Voineşti, George 

Călinescu, Tudor Arghezi, Principesa Ileana a României, Principele Nicolae al României, Mina şi 

Nicolae Minovici, I.C. Brătianu, Ion Raţiu, Ecaterina Teodoroiu, Ion Mincu, Ion Cantacuzino, Gen. 

Eremia Grigorescu, Nicolae Iorga, Regele Mihai, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, Simion 

Mehedinţi şi mulţi oameni de seamă de la acea vreme pe care spațiul restrâns al acestui articol nu 

permite a-i menționa [3; p. 13]. 

 

3.2. Unele aspecte legate de existența Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României 

Spiritul cercetașilor români a rezistat de-a lungul timpului, supraviețuind organizațiilor 

obligatorii de tip Străjeria sau organizaţia Pionierii României şi astfel în primăvara lui 1990, un 

grup de foşti cercetaşi au reînfiinţat Asociaţia Cercetaşii României care în 1993, a devenit 

Organizaţia Naţională Cercetaşii României (ONCR) [3; 5;7]. Misiunea cercetașilor în România a 

fost și este aceea de a contribui la educarea tinerilor pornind de la un sistem de valori bazat pe 

promisiune şi lege, reconstruind o lume mai bună, în care oamenii se simt mai împliniţi ca 

individualități şi cultivând responsabilitatea în formarea tinerilor joacă un rol constructiv în 

societate apelând la: a) implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata 

anilor în care se formează ca indivizi; b) utilizarea unei metode specifice, care face parte din fiecare 

individ principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană încrezătoare, motivată, responsabilă şi 

deschisă ; c) sprijinirea tinerilor în stabilirea unui sistem de valori bazat pe principii spirituale, 

sociale şi individuale, aşa cum sunt ele exprimate prin promisiune şi lege. 

Pedagogia Scout vizează însușirea de cunoștințe multiculturale și științifice, dar și asigurarea 

unei capacități de efort fizic, intelectual, emoţional, social, spiritual, alături de un caracter 

responsabil. Metoda de predare Scout se axează pe învăţarea prin acţiune și îmbină aspecte legate de 

cunoașterea geografică, istorică și economică, dar oferă și șanse de dezvoltare locală sau teritorială 

(montană, rurală etc.) prin turismul de drumeție, cultural, cu valențe de informare profundă istorică 

și de orientare geografică etc. Ofertă educaţională a Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României 

acoperă un spațiu extins de formare a tinerilor de la 7 la 21 de ani structurat pe grupe de vîrstă și 

evoluție specifică a copiilor și adolescenților prin denumiri sugestive: a) lupişorii sau copii cu vârsta 

cuprinsă între 7 – 10 ani; b) temerarii sau copii cu vârsta cuprinsă între 11 -14 ani; c) exploratorii 

sau adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani; d) seniorii sau tineri cu vârsta cuprinsă între 18 

– 21 ani. Valorile cercetașilor se bazează pe un sistem ascendent de educaţie individuală, axat pe 

aderarea la un set de valori adaptate pentru fiecare grup de vârstă, prin legea şi promisiunea 

cercetaşului (figura 4). 
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Figura 4. Legea și Promisiunea Cercetaşului 

 
Surse: [3; p. 15; 5; 7] 

Structura ONCR cuprinde: a) patrula condusă de un șef, dar unde fiecare membru are ceva 

de spus în mod democratic este alcătuită din 4-8 cercetaşi, care doresc să înveţe lucruri noi 

împreună sau în echipă și dețin informații comune de la numele patrulei, steagul şi simbolurile ei, la 

un cod secret al patrulei sau chiar un imn sau un dans al patrulei (spiritul declarat al echipei are ca 

valori reunirea tuturor, o aptitudine, un talent, o îndemânare care adunate împreună într-o patrulă 

însemană mult mai mult decât fiecare separat și cu cât patrula este mai unită, cu atât echipa merge 

mai bine, iar membrii acesteia vor avea rezultatele tot mai bune); b) unitatea compusă din mai 

multe patrule de cercetaşi, cu aceeaşi grupă sau ramură de vârstă, care are și ea specificul ei (nume, 

simbol, steag, etc) este condusă de un lider, de regulă sprijinit de 2-3 lideri asistenţi, iar deciziile 

sunt luate de un consiliu din care fac parte toţi şefii de patrule, șeful de de unitate şi liderii; c) 

centrul local reunește toate unităţile dintr-o localitate devenind un partener în cadrul comunității 

locale și deține un specific, o cultură, o tradiţie, uneori chiar şi reguli proprii, însă fără  a încălca 

regulile ONCR, fiind condus de un şef de centru local împreună cu membrii unui consiliu al  

centrului local, iar deciizille sunt luate la conferinţa centrului local, odată la 3 ani la care participă 

lideri şi cercetaşi conform statutului ONCR. Toate centrele locale sunt reunite sub Organizaţia 

Naţională Cercetaşii României (ONCR). 

Multe alte elemente pot fi valorificate într-un proiect turistic dedicat păstrării și dezvoltării 

tradiției cercetașilor așa cum sunt prezentate în figura 5, asigurând o continuitate necesară în timp a 

acestuia:  
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Figura 5. Ecusoane, catarame, inele, insigne, nasturi care personalizau Cercetașii României 

 
Sursa: http://cercetasia.blogspot.ro/2010/03/colectii-cercetasesti.html 

La simbolurile sau însemnele prezentate în figura 5 se mai adaugă drept potențiale elemente 

ale oricărei schițe de proiect turistic local eșarfe, în diferite culori specifice grupelor de vârsta  

(galben – lupişori, verde – temerari, albastru – exploratori, vişiniu – lideri şi bleumarin – eşarfa 

naţională, ce poate fi purtată de toţi cercetaşii), simbolul ONCR al florii de crin de culoare galbenă, 

având ca fundal patru crenguţe de brad de culoare verde și ecusoane diverse primite în urma 

participării la anumite activităţi de cercetare, ca semnificaţie importantă pentru progresul individual, 

cusută pe cămaşa de cercetaș. 

Nelipsite din schița de proiect turistic ar trebui să fie și insignele cercetașilor preluând pe 

cele tradiționale care dețin o vârstă seculară (figura 6): 
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Figura 6. Două insigne apte să intre în proiectul “Cercetașii României – Gata Oricând!” 

  
Sursa: http://negrupealb.ning.com/m/group/discussion?id=6421959%3ATopic%3A1271491 

Activităţile ONCR constituie principalele repere pentru traseele și activitățile din schița de 

proiect turistic dedicat Cercetașilor în România. Dacă săptămânal fiecare centru local are stabilit un 

program de activităţi ale cercetașilor desfăşurate de obicei în zona locală (rurală sau urbană) în 

natură, la munte la deal sau la câmpie, în pădure sau în poiană ori în luncă, în parcuri sau în spaţii 

de interes cultural, cu un bogat conținut turistic. Într-un program anual sunt detaliate activităţi cu 

caracter naţional sau chiar internaţional unde se reunesc cercetaşii de ordinul sutelor și miilor, 

organizaţi în câmpuri, la cort, de tipul  celor deja existente: a) Nochric organizat de centrul local 

Sibiu; b) cupa izvoarelor organizată de centrul local Mircea cel Bătrân la Râmnicu Vâlcea, ajunsă 

deja la a 30-a ediţie; c) Lunca Ilvei la Dej; d) Padiș în Gorj; e) Oradea; f) Cluj;  

Schița proiectului turistic națonal ar trebui să cuprindă și multe alte activităţi de acest gen 

planificate cu ocazia aniversărilor locale, istorice sau turistice în diverse centre locale: ceremonia de 

deschidere a anului cercetașilor, câmpul centrului local, proiecte cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 

Crăciun, 22 Februarie, 1 sau 8 Martie, Sărbătorile pascale, Zilele pamântului, Ziua Europei, 1 Iunie, 

etc. Consecvenţa acestor activităţi poate fi un factor esenţial în promovarea şi  dezvoltarea 

turismului rural sau montan. 

 

4. Câteva remarci finale despre rezultatele așteptate și valoarea adăugată a proiectului 

Valorificarea unui proiect turistic național Activitatea cercetașilor din România poate 

rămâne un factor de păstrare a tradițiilor locale și de asigurare a continuității diverselor teritorii sau 

localități ca destinație importantă în arealul turistic rural sau montan cu un puternic impact 

economic, social şi cultural în perspectivă.  

Printre rezultatele așteptate ale unui proiect turistic dedicat cercetașilor se pot aminti: a) 

relansarea economiei locale (montane, rurale etc.); b) promovarea și dezvoltarea turismului cultural 

și de drumeție de o manieră durabilă (reunind mediul înconjurător, economia și oamenii arealului); 

c) păstrarea calității recreative a spațiilor naturale sau create de tinerii cercetași și integrarea 

mediilor naturale, culturale și umane; d) dezvoltarea și susținerea prin calitate și tradiției culturală a 

competitivității și eficienței turismului montan și rural ca afacere zonală cu impact semnificativ; e) 

dezvoltarea sectorului turistic și educativ în paralel cu crearea de condiții social economice care să 

ofere satisfacție în aceeași măsură și turiștilor și populației locale; g) maximizarea interesului și 

entuziasmului tinerei generații pentru mediul natural (montan, rural cuprecădere) și identificarea în 

paralel și de oferte inovative de petrecere a timpului liber de potențialii turiști. 

Valoarea adaugată a proiectului turistic Origini, tradiții, structuri și trasee – Cercetașii 

României ar putea fi în primul rând educațională și didactică, prin integrarea experiențelor locale 

reușite în programe educaționale mai largi, socială și economică cu accent asupra dezvoltării locale, 

prin stimularea și a altor activități conexe turismului cu realizarea unor refugii montane  moderne 
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sau respectarea și păstrarea unor tradiții ale gastronomiei locale ori prin încurajarea agroturismului 

etc. Din punct de vedere al impactului civic al unui astfel de program turistic nu trebuie neglijat 

elementul formativ al responsabilității tinerilor, cu efecte pozitive asupra comportamentului și 

atitudinii acestora față de istoria și geografia locală, dar și față de comunitatea teritorială de care 

aparțin și fata de mediul înconjurător. 
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Abstract 

This paper realizes a statistical analysis of the dynamics capacity of the tourism accommodation in the 

mountain resorts of Romania over the last decade. The major discussed indicators refer to establishments of tourists’ 

reception with functions of tourists’ accommodation. The current (provided) tourists’ accommodation capacity is 

expressed in number of beds and the tourists’ accommodation capacity in use (expressed in places-days) by type of 

establishments and category of comfort. After processing and analyzing the data published by the National Institute of 

Statistics, the authors can conclude that significant changes have occurred from 2006 in 2016. This is due to the 

improvement of services provided to the structures, but also through infrastructure investments, tourism promotion and 

marketing activities. Together with the positive developments coexist negative or ameliorate aspects in this statistical 

analysis. 

Key words: mountain tourism, tourist accommodation capacity, structures of touristic acommodation 

capacity, statistical analysis 

JEL: Z32, Z33, Z38, L83 

 

1. Introducere 

De-a lungul timpului, turismul montan a cunoscut o dezvoltare rapidă, constituind un real 

factor de progres și modelare socială, prin prisma resurselor antrenate și interconexiunilor cu 

celelalte activități ale economiei montane și naționale. Efectuarea unui studiu al activității turistice 

din arealul montan al țării noastre are un rol important, deoarece acest areal reușește să atragă puțin 

peste 15% din numărul total al turiştilor.  

În cadrul articolului conceput ca o analiză statistică, se constată că alături de evoluțiile 

pozitive ale turismului montan coexistă însă și unele aspecte negative sau ameliorabile, 

exemplificabile prin coeficientul de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune, plasat sub media 

ţării, un rezultat care se concretizează prin încasări scăzute și impune în eficientizare a activităţii 

operatorilor de turism din zonele montane. Structura articolului prezintă după o scurtă introducere, 

o la fel de succintă recenzie a literaturii de specialitate, concentrându-se asupra analizei principalilor 

indicatori caracteristici turismul montan românesc în perioada 2006-2016, dinamica numărului 

structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică,  capacitatea de cazare turistică 

existentă (instalată) și capacitatea de cazare turistică în funcțiune pe tipuri distinctive de cazare 

turistică și categorii de confort. 

 

2. Scurtă introspecție în literatura turistică autohtonă 

Turismul este un fenomen complex, dificil de definit din cauza interferențelor cu alte ramuri 

și a „multiplelor sale implicații pe plan economic, social, cultural, politic. Rolul său activ 

argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoașterea în detaliu a acestui fenomen, a 

sensibilităților și influențelor sale.” [1, p.106].  Activitatea de turism poate fi în acest mod privită ca 

un  „ansamblu de măsuri puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unor călătorii de 

agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organizaţii, societăţi sau agenţii 

specializate, fie pe cont propriu, pe o durată limitată de timp, precum şi industria care concură la 

satisfacerea nevoilor turiştilor.” [2, p.2]. 

                                                 
1 Prof. univ. dr. habil., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, gsavoiu@yahoo.com 
2 Economist, Universitatea din Pitești 



Gheorghe SĂVOIU, Adelina-Suzana MARINA 

 86 

Activitatea turistică adeseori asimilată ideii de industrie turistică, în calitate deanasamblu de 

produse și servicii ale economiei naționale reunește o sumă de activităţi a căror funcţie comună este 

satisfacerea nevoilor turiştilor.  Din industria turistică fac parte sectoarele: locuinţă şi alimentaţie, 

transport, organizatorii de călătorii, atracţii-agrement și organizatorii/ administratorii destinaţiilor. 

[3, p.8]. Complexitatea legăturilor dintre turism și alte sectoare economice, în mod direct sau 

indirect, permanent sau periodic exprimate orizontal sau vertical „demonstrează importanța poziției 

turismului în structura mecanismului economic și rolul său activ în dezvoltarea și modernizarea 

economiei și societății.” [4,p.132]. 

Se poate afirma că dezvoltarea turismului contribuie la îmbogățirea valorii comunității, nu 

numai din punctul de vedere al veniturile economice rezultate, ci și în ceea privește capitalul social 

rezultat din experiențe și interacțiuni. [5, p.141]. 

 

3. Câteva elemente de natură pur metodologică 

Informațiile folosite în prezentul articol au fost preluate din baza de date informatizată, din 

anuarele și buletinele statistice publicate de Institutul Național de Statistică, fiind supuse prelucrării 

și analizei de către autori. Au fost valorificate graficele de tip Eviews a căror claritate în opinia 

autorilor este mai adecvată analizelor statistice de acest tip. Indicatorii abordați în studiu au fost 

urmăriți cu o periodicitate anuală pe un interval cuprins între între anii  2006 și 2016 sau numai 

până în anul 2015, numai în cazul capacității de cazare turistică în funcțiune ale cărei informații 

recente disponibile la data redactării au fost singurele accesibile. 

Analiza statistică a valorificat elemente și indicatori pur descriptivi, grafice și confruntări 

sau comparații statistice structurale și evolutive sau cronologice. 

 

4. Structuri de primire cu funcțiuni de cazare turistică 

Structurile de primire turistică reprezintă principalele segmente ale ofertei turismului 

românesc fiind considerate decisive pentru valorificarea ofertei, deoarece condiţionează direct 

odihna, agrementul şi alimentaţia turiştilor [6]. 

Pentru a maximiza potențialul turistic al resurselor naturale și antropice s-a creat o 

infrastructură, care reprezintă baza  materială adecvată și constă în principal din spațiile de cazare. 

[7, p.19]. Prin structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică se înțelege orice 

construcție sau amenajare, care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare și alte 

servicii specifice pentru turiști. În această categorie nu se includ: a) structurile de primire folosite în 

exclusivitate de posesori sau chiriași, pe o durată mai mare de un an, indiferent de clasificarea 

acestora; b) locuințele secundare ale populației, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de 

posesorii acestora; c) căminele, internatele școlare pe perioada anului școlar, unitățile spitalicești 

(cu excepția sanatoriilor și altor spații similare ce practică în mod exclusiv activități turistice); d) 

vagoanele dormitor; adăposturile și refugiile montane și similare; e) barăcile și dormitoarele pentru 

muncitori, căminele de bătrâni și casele de copii. 

Din analiza datelor prelucrate, publicate de Institutul Național de Statistică, rezultă o 

tendință ascendentă a numărului total al structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

turistică din zona montană, acesta crescând de la 973 în 2006, la 1878 în 2016, ceea ce se traduce 

printr-o creștere procentuală de 93,01% semnalând aproape o dublare a acestor structuri de primire. 

Excepție face anul 2010 raportat la anul 2009, când s-a înregistrat o scădere ușoară de 

1,33%, în principal ca urmare a crizei economice, dar și a migrației turiștilor către destinații mult 

mai atractive ca preț și servicii oferite. Cele mai spectaculoase creșteri de 14,5 ori, respectiv de 11 

ori au fost consemnate în cazul hostelurilor și al căsuțelor turistice, în timp ce analizate ca pondere 

în numărul total al structurilor cu funcțiuni de cazare turistică aceastea însumează doar 3%. Creșteri 

relativ mai ușoare, dar cu impact puternic structural, au cunoscut numărul pensiunilor agroturistice 

(care ajunge de la  386 structuri în 2006 la 872 în 2016, ceea ce însemnă o creștere procentuală de 

125,90%), numărul pensiunilor turistice (de la 184 la 375 structuri,  ceea ce se traduce printr-o 
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majorare procentuală de 103,80%) și a numărului hotelurilor (de la 105 la 200, traducând o dilatare 

procentuală egală cu 90,47%). 

În cazul tuturor categoriilor de structuri cu funcțiuni de cazare turistică, evoluția generală 

este una favorabilă, crescând într-o măsură mai mică sau mai mare în perioada analizată, regulă ce 

nu se poate aplica și în cazul taberelor de elevi și preșcolari, numărul acestora diminuându-se cu 

37,03%. 

În anul 2016, ponderile cele mai mari în numărul total al structurilor cu funcțiuni de cazare 

turistică din turismul montan românesc le ocupă pensiunile agroturistice cu  46%, urmate de 

pensiunile turistice cu 20%, apoi de hoteluri cu 11%, de vile turistice cu 10%, de cabane cu 6%, 

restul reprezentând  7% (reunind aici de la hosteluri, la hoteluri apartament, moteluri, bungalouri, 

sate de vacanță, campinguri, popasuri și căsuțe turistice, tabere de elevi și preșcolari și alte spații de 

cazare specifice). Referitor la categoria de confort a structurilor cu funcțiuni de cazare turistică din 

zona montană, se remarcă o creștere a celor din categoria de confort de 5 stele cu 160%, urmate de 

cele de 3 stele cu 122,94% și de 4 stele  cu 11,49%, la polul opus situânudu-se structurile de 1 stea 

care scad cu 58,33%, cele neclasificate pe stele care se reduc cu 54,40% și cele de 2 stele, care se 

diminuază cu 40,55% în anul curent față de anul de bază.  

 

5. Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) 

Element de primă importanță în activitatea unităților turistice, capacitatea de cazare „se 

modifică în timp ca urmare a schimbării condițiilor tehnice, organizatorice sau de marketing care au 

stat la baza stabilirii ei. Mecanismele concurențiale ale economiei de piață fac necesară ajustarea 

permanent a bazei materiale a operatorilor din turism, dimensionarea științifică a potențialului de 

cazare fiind astfel, o modalitate concretă prin care firmele de profil își pot spori rentabilitatea.”[8, 

p.87]. 

Capacitatea de cazare turistică poate fi exprimată ca o capacitate existentă (instalată) sau în 

funcțiune. Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare 

de folosinţă turistică și poate fi exprimată prin numărul de paturi sau locuri de cazare în camerele 

individuale, duble, apartamente, exclusiv paturile suplimentare care se pot instalate în caz de 

necesitate. În perioada analizată, capacitatea de cazare turistică existentă în zona montană a crescut 

de la 32233 locuri de cazare de folosință turistică la 57282 locuri, în procente însemnând 77,70% și 

a înregistrat cele mai mici valori în anul 2007, egale cu 31448 locuri, diminuându-se față de anul 

precedent cu 2,43%. Ceea ce caracterizează evoluția acestor structuri este un proces de relativă 

concentrare cu accent pe structurile majore totuși (hoteluri pensiuni agroturistice, cabane și pensiuni 

turistice standard). 
Tabelul 1. Determinarea tendințelor de concentrare – diversificare 

 2006 2016 

gi (gi)
2
 gi (gi)

2
 

Hoteluri 0,37 0,1369 0,31 0,0961 

Pensiuni agroturistice 0,15 0,0225 0,26 0,0676 

Cabane turistice 0,13 0,0169 0,07 0,0049 

Pensiuni turistice 0,10 0,0100 0,14 0,0196 

Vile turistice 0,08 0,0064 0,08 0,0064 

Tabere turistice 0,10 0,0100 0,01 0,0001 

Alte structuri turistice de cazare 0,07 0,0049 0,13 0,0169 

TOTAL  1,00 0,2076 1,00 0,2116 

*H-H  - 0,4556 - 0,46 

*C 
G-S

   - 0,2748 - 0,2832 

 
*Notă: H-H =            (1)  iar  G-S =               (2) cu valori în intervalul [0;1].         
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Trecerea de la valorea coeficientului Herfindahl – Hirschmann (H-H) de la 0,4556 la 0,46 în 

paralel cu aceea a coeficientului Gini - Struck de la  0,2748 la 0,2832 atestă un proces de 

concentrare lent dar cert, evoluție totuși anormală în contextul în care diversificarea tipologică și 

cuantificată este aceea care asigură cea mai bună soluție de dezvoltare turismului (cu atât mai mult 

celui montan sau rural montan) [9, pp.19-20]. 

În anul 2016, hotelurile au deținut o pondere de 31% din numărul total al locurilor de cazare, 

pe locul al doilea s-au situat pensiunile agroturistice cu 27%, urmate de pensiunile turistice cu14%, 

vilele turistice  cu  8%, cabanele turistice cu  7%, celelalte tipuri de structuri cumulând 13%. 

 În anul 2006, o pondere semnificativă în numărul total de locuri de cazare o dețineau 

taberele de elevi și preșcolari, cu 10% din valoarea indicatorului (figura 1).  
Figurile 1 și 2. Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri  în anii de început și de sfârșit ai 

perioadei analizate 

 
Surse: [11; 12; 13; 14] 

Deoarece, hotelurile dețin proporția cea mai însemnată în capacitatea  de cazare turistică 

existente este supusă analizei statistice și dinamica numărului locurilor de cazare. În sectorul 

hotelier montan în 2016 (figura 2) au fost disponibile 451 de locuri de cazare de 5 stele, 5531 de 4 

stele, 7891 de 3 stele, 3416 de 2 stele (raportat la anul 2006 au scăzut cu 36,41%), 596 de 1 stea 

(comparativ cu 2006 s-au semnalat scăderi considerabile, egale cu 167,79%) și 102 locuri de cazare 

neclasificate pe stele. 

În perioada 2006-2016, capacitatea de cazare existentă  a hostelurilor a crescut de 26,6 ori, 

aceea a căsuțelor turistice de 7,8 ori a pensiunilor agroturistice de 2,3 ori și a satelor de vacanță de 

1,8 ori. Și în cazul  celorlalte tipuri de structuri, s-au înregistrat evoluții generale favorabile, 

excepție făcând spațiile de cazare de pe navele fluviale și maritine, a căror capacitate de cazare 

existentă s-a diminuat cu 58,11% și taberele de elevi și preșcolari care au ajuns de la 3102 locuri de 

cazare la 1675 locuri (-46%). 

Referitor la capacitatea turistică existentă (instalată) totală pe principalele categorii de 

confort, putem observa din figura 3 de mai jos, tendința de augmentare a numărul de locuri de 

cazare de folosinţă turistică din categoriile de confort 5 stele, 4 stele, 3 stele (sector în care are loc 

cea mai impresionantă creștere, egală cu 234,84% ), 2 stele și diminuarea celor de 1 stea și 

neclasificate pe stele. 
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Figura 3. Capacitatea de cazare turistică existentă pe categorii de confort 

 
Surse: Realizat de autori după bazele de date ale INS (http://statistici.insse.ro/shop) [11; 12; 13; 14] 

Într-o analiză statistică axată pe poligoane de frecvență și pe alura distribuțiilor de date în 

2006 și respectiv 2016, se pot identifica cu mai multa claritate anumite tendințe ale valorilor modale 

specifice și implicit anumite îmbunătățiri calitative ale rețelelor de unități de cazare turistică 

montană în cadrul ultimului deceniu parcurs (2006 – 2016). 
Figura 4. Distribuția dominată de structuri de cazare de 2 stele în 2006 și evoluția către 3 stele în 2016, 

conform poligoanelor de frecvență ale celor două distribuții de date statistice 

 
Surse: Realizat de autori după bazele de date ale INS (http://statistici.insse.ro/shop) [11; 12; 13; 14] 

Dezvoltarea turismului către un tip de destinație, structură turistică sau categorie de confort 

este “interconectată cu o ofertă adecvată de facilități de cazare adaptate la cererea și nevoile 

turistice.” [10, p.332]. Acest fapt se constată și din recentrarea evolutivă a bazei turistice de la 2 

stele în 2006  către 3 stele în 2016, în arealul montan românesc (figura 4). 

 

 

http://statistici.insse.ro/shop
http://statistici.insse.ro/shop
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6. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune (exprimată în locuri-zile de cazare) reflectă 

oferta de cazare a firmei de turism pusă la dispoziţia potențialilor turişti, ţinând cont de numărul de 

zile cât acestea sunt deschise în perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau structurile 

închise temporar, din lipsă de turişti, pentru reparaţii capitale sau pentru alte motive. Deoarece 

datele disponibile cu privire la capacitatea de cazare turistică în funcțiune sunt disponibile până în 

anul 2015, în continuare se urmărește dinamica indicatorului sus-menționat în perioada 2006-2015. 

Atât capacitateai de cazare turistică existent cât și acapacitatea de cazare în funcțiune au 

cunoscut evoluții favorabile în anul 2015 comparativ cu anul de referință 2006.  Capacitatea de 

cazare turistică în funcțiune totală s-a majorat cu 72,66%, dar într-o măsură mai mică decât 

capacitatea de cazare turistică existentă, atât în anul curent 2015 cât și pe parcursul întregii perioade 

2006-2015. Această situație poate fi interpretată ca o exploatare mai slabă a potențialului de cazare 

din zona montană, cauzată de factori ca infrastructura subdezvoltată, caracterul sezonier al 

turismului din zona montană, oferta turistică, prețurile practicate și altele.  
Figura 5. Evoluții confruntate statistic ale capacității de cazare turistică existente și ale capacității de cazare 

în funcțiune (2006-2015) 

 
Sursa: Realizat de autori, pe baza statisticilor din baza de date a Institutului Naţional de Statistică 

(http://statistici.insse.ro/shop) [11; 12; 13; 14] 

Studiul capacității de cazare în funcțiune pe tipuri de structuri turistică relevă tendințe 

favorabile la categoria hosteluri, care cunoaște o multiplicare de aproape 30 de ori (2938,92%), la 

campinguri de 5 ori la căsuțe turistice de 4,4 ori și la pensiuni agroturistice de circa 2 ori. La 

celelalte structuri respectiv tabere și cabanelor turistice  capacitățile de cazare turistică în funcțiune 

se reduc cu 72,89%, respectiv cu 4,7%. 

În anul 2015, hotelurile ocupă o pondere de 37%, pensiunile agroturistice de 24%, 

pensiunile turistice de 15%, vilele turistice de 9%, cabanele turistice de 6%, iar hostelurile, 

motelurile, bungalourile, satele de vacanță, campingurile, popasurile și căsuțele turistice și taberele  

cumulează 9% din totalul capacității de cazare turistice în funcțiune din zona montană. 

Deoarece în anul 2015, hotelurile au deținut ponderea cea mai mare din capacitatea de 

cazare turistică existentă, ne vom opri și asupra aspectelor referitoare la categoriile de confort ale 

acestora. Cele mai multe locuri-zile cazare sunt disponibile în structurile hoteliere din categoria de 

confort 3 stele (așa cum se constată din modala distribuției, urmate de cele cu 4 stele și 2 stele, 

ultimele poziții fiind ocupate de hotelurile de 1 stea, 5 stele și cele neclasificate pe număr de stele. 

Pentru  anul 2006 nu se cunosc datecu privire la capacitatea de cazare turistică în funcțiune a 

hotelurilor de 5 stele. Trendul hotelurilor este unul ascendent în cazul structurilor din categoriile de 

confort de 5, 4 și 3 stele, iar pentru cele de 2 stele, 1 stea și neclasificate tendința este una de 

diminuare. 

 

 

 

http://statistici.insse.ro/shop
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7. Concluzii 

În urma analizei numărului structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și 

a capacității de cazare turistică existente (instalate) în perioada 2006-2016 și a capacității de cazare 

turistică în funcțiune în perioada 2006-2005, în zona montană, se observă evoluții generale 

favorabile. În cadrul celor 3 indicatori, s-au înregistrat creșteri însemnate în cazul structurilor de 

natura hostelurilor, căsuțelor turistice, pensiunilor agroturistice și pensiunilor turistice, precum și 

diminuări în ceea ce privește taberele. Hotelurile și pensiunile agroturistice și turistice ocupă cele 

mai mari ponderi în totalul structurilor de primire turistica destinate cazării și dețin cel mai ridicat 

volum de locuri și locuri-zile ale capacității de cazare turistice existente și în funcțiune totale.  

Turismul din țara noastră, după o perioadă de recesiune destul de lungă, se află în relativă 

redresare și dezvoltare în principal datorită îmbunătățirii serviciilor oferite la nivelul structurilor, 

dar și prin investițiile în infrastructură, activităţile de promovare şi marketing turistic, cu rezultate 

concrete care se regăsesc în creșteri ale indicatorilor analizați. Aspectele negative sau ameliorabile 

în cadrul acestei analize statistice se referă la valorile capacității de cazare turistică în funcțiune 

inferioare valorilor capacitatății de cazare turistică existentă pe parcursul întregii perioade, situația 

ce poate fi interpretată ca o slabă exploatare a potențialului de cazare montană. 
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Abstract  

In the present study we have carried out a comprehensive assessment of tourism resources in the Prut river 

basin. The main natural and anthropic attractions in the cross-border sector between Romania and Republic of 

Moldova were identified, structured and analyzed. As compared to the neighbouring river basin, the tourism potential 

of the Prut river basin is less exploited. This is due to the lack of major tourist attractions, as well as spa, mountain and 

coastal resorts. Also, the Prut river basin has a peripheral position in Europe, a very pronounced rural and agrarian 

character, and the transport and accommodation infrastructure is underdeveloped. 
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1. Introducere 

Bazinul râului Prut cuprinde arealele transfrontiere, care despart cele 3 state megieșe: 

Ucraina, România și Republica Moldova. Suprafața totală este de 27,5 mii km2, inclusiv în România 

‒ 11,0 mii km2 (40%), în Ucraina ‒ 8,24 mi km2 (30%) și în Republica Moldova ‒ 8,2 mi km2  

(30%).  

În profil european, bazinul râului Prut posedă un patrimoniu turistic variat. Aici se găsesc peisaje și 

monumente naturale unicale, iar patrimoniul etnocultural și religios este inedit. Resursele turistice 

naturale principale din bazinul Prutului sunt ariile naturale protejate, parcurile și grădinile publice, 

Valea Prutului, suprafețele forestiere de importanță recreațională, lacurile și iazurile din 

proximitatea localităților, în special lacul Costești-Stânca. O valoare turistică, ecologică și științifică 

foarte mare posedă lanțurile de recife coraliere fosile (toltri) din Câmpia Prutului de Mijloc [10, p. 14], [5, 

pp. 78-87].  

În același timp, potențialul turistic existent al regiunii de studiu este valorificat insuficient. 

Această situație este condiționată de subdezvoltarea economică, de poziția periferică în cadrul 

regiunii europene și a României, de caracterul predominant agrar, de starea proastă a drumurilor de 

acces, de insuficiența structurilor de cazare și agrement, a traseelor și potecilor marcate,  de 

promovarea superficială a destinațiilor turistice [3].  

Dominația otomană a transformat Moldova într-o zonă periferică Europei, ocolită de 

fluxurile economice și culturale regionale. După ocuparea Basarabiei de către URSS, râul Prut 

devine zonă  de frontieră cu un regim de acces foarte limitat, iar propaganda sovietică a cultivat o 

atitudine ostilă față de identitatea etnică comună. Ca urmare, s-a produs o distanțare etno-culturală 

și economică a populației de pe cele două maluri ale Prutului, proces care continuă și în prezent.  

 

2. Potențialul turistic natural din bazinul râului Prut 

2.1. Sectorul Republicii Modova 

În sectorul Republicii Moldova al bazinului râului Prut se află circa 70 de arii naturale protejate de 

stat (tabelul 1), cu o suprafață totală de 43,3 mii ha, inclusiv 3 rezervații științifice, o zonă umedă de 

importanță internațională, 21 monumente naturale, 12 rezervații peisajere, 21 de rezervații naturale, 4 

rezervații pedologice, 6 monumente de arhitectură peisajeră și 44 de arbori seculari [7].  
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Cele mai reprezentative arii naturale protejate din bazinul Prutului sunt monumentele geologico-

paleontologice. Acestea sunt concentrate, cu precădere, în Câmpia Prutului de Mijloc (figura 1). O valoare 

unicală posedă lanțurile de recife coraliere fosile (toltre), care sunt despărțite de  chei și defileuri inedite. 

De asemenea, foarte apreciate sunt stâncile cu forme ciudate, peșterile și grotele mistice, în care au fost 

găsite situri arheologice cu urme ale omului preistoric. 

Peştera „Emil Racoviţă” ocupă locul trei în Europa printre peşterile în ghips, fiind descoperită în 

anul 1959 la nord-vest de satul Criva.  Aceasta este alcătuită din galerii subterane situate în 3-4 nivele. 

Galeriile formează săli mari, precum „Sala Aşteptării”, cu o suprafaţă totală de peste 4 mii m2, “Sala 

celor 100 de metri”, “Sala Câinelui”, “Sala Pinguinului”, “Catedrala”, “Mormântul Dinozaurilor”. În 

golurile carstice se află peste 20 de lacuri, dintre care cele mai mari sunt „Lacul Dacilor”, „Lacul Verde”, 

“Lacul Tineretului”, “Lacul Împărătesc”, “Lacul Albastru”, Lacul Transparent” ş.a. [10, pp. 14-16]. 

Plafoanele şi pereţii peşterii sunt împodobite cu stalactite şi stalagmite deosebit de strălucitoare la 

lumina lanternelor. Valoarea acestui monument natural este multiplicată şi de proprietăţile terapeutice 

ale mediului subteran şi ale apelor mineralizate. În prezent valorificarea turistică a acestui obiectiv este 

foarte redusă. Intrarea principală în peşteră este blocată, iar amenajarea galeriilor subterane pentru 

vizitare aproape lipseşte. În perimetrul peşterii se află o mare carieră de extracţie a ghipsului, care pune 

în pericol existenţa acestui unicat monument al naturii, de o valoare ecologică şi turistică net superioară 

beneficiilor economice de la exploatarea industriale acestei cariere [2, p. 165]. 
Tabelul 1.  Ariile protejate din bazinului râului Prut (perimetrul basarabean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Legea RM privind fondul ariilor naturale protejate de stat [7] 

De asemenea, printre cele mai valoroase monumente geologico-paleontologice din Câmpia 

Prutului de Mijloc putem menţiona: meandrele Prutului de la Pererâta (Briceni); defileurile și cheile 

din valea râurilor Lopatnic (Cracușenii Vechi–Corjeuți), Racovăț (Gordinești-Brânzeni), Draghiște 

(Trinca-Fetești), Ciuhur (Văratic-Duruitoarea) și Camenca (Butești); recifele de la Brânzeni 

(Edineţ) și Proscureni (Râșcani); grotele de la Brânzeni și Duruitoarea Nouă; stâncile grandioase 

„Țiglău” din Corjeuți (Briceni) și „Stânca Mare” din Cobani (Glodeni). La sud de Câmpia Prutului 

de Mijloc o valoare ecoturistică înaltă posedă defileul râului Nârnova  (figura 1).  

Cea mai promovată arie naturală protejată din bazinul Prutului este rezervaţia ştiinţifică „Pădurea 

Domnească”. Aceasta ocupă o suprafaţă de 6032 ha, fiind amplasată în Valea Prutului de Mijloc și 

formează o fâșie predominat forestieră ce se întinde de la satul Cobani (Râșcani) până în comuna Pruteni 

(Fălești). În apropierea rezervaţiei se află obiective ecoturistice valoroase, precum „Suta de Movile”, 

Categoria Numărul Ponderea, 

% 

Suprafața, 

ha 

Ponderea, 

% 

Rezervații științifice 3 4,4 8700 20 

Monumente naturale 21 30,9 1124 2,6 

a) geologico-paleontologice 17 25,0 1111 2,6 

b) botanice 2 2,9 11,2 0,03 

c) hidrologice 2 2,9 1,5 0,003 

Rezervații peisajere 12 17,6 10730 26 

Rezervatii naturale 21 30,9 3220 7,4 

a) silvice 15 22,1 1608 3,7 

b) de plante medicinale 4 5,9 1450 3,3 

c) mixte 2 2,9 162 0,4 

Rezervații de resurse 4 5,9 286 0,7 

Arii cu management 

multifuncțional 
1 1,5 50 0,1 

Monumente de arhitectură 

peisajeră 
6 8,8 56,3 0,1 

Zonele umede de importanță 

internațională 
1 1,5 19122 44 

Total 68 100 43290 100 
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„Cheile Buteşti”, „Stânca Mare”, grotele de la Duruitoarea cu vestigii arheologice valoroase, lacul de 

acumulare Costești-Stânca. 
Fig. 1. Distribuția spațială a obiectivelor turistice principale din bazinul Prutului 

 
Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească” reprezintă una din cele mai valoroase și mai bine 

păstrate păduri de luncă din Europa, ceea ce se datorează și regimului de acces limitat din zona de 

frontieră. Predomină arboreturile de stejar, inclusiv cu arbori seculari, plop alb şi salcie [10, p. 31]. De  

asemenea, creşte plopul tremurător, arțarul, frasinul, alunul, păducelul, sângerul, viţă-de-vie sălbatică, 

lianele ş.a. În cadrul rezervaţiei s-a păstrat o reţea de bălţi, care constituie habitatul păsărilor de apă, în 

special pentru stârcul cenușiu, egreta mică, egreta mare albă, lebăda cucuiată, lopătarul, barza neagră, 

viesparul, acvila pitică, acvila ţipătoare. Deosebit de valoroase sunt lacul relict „La Fontal” şi coloniile de 

păsări „Ţara Bâtlanilor”. Cele mai reprezentative specii de mamiferele sunt: mistreţul, cu cea mai mare 

densitate a efectivului din Republică, cerbul nobil, căprioara, bursucul, nevăstuica, pisica sălbatică, jderul 

de pădure, hermelina, vidra. În rezervația „Pădurea Domnească” este amplasat şi un ţarc de 32 de 

hectare cu 4 zimbri, care reprezintă o superbă atracţie turistică. În ultimii ani, administrația 

rezervației științifice „Pădurea Domnească” a demarat implementarea a 4 circuite ecoturistice. În 

plus, pe teritoriul rezervației se află o pensiune ecoturistică înat apreciată de vizitatori. 
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Rezervaţia peisajeră „Suta de Movile” se află puțin mai la nord de rezervația ştiinţifică 

„Pădurea Domnească” și cuprinde numeroase movile grandioase de pământ înșirate în lunca Prutului 

între satele Branişte (Râşcani) și Balatina (Glodeni). Cea mai mare dintre ele - Movila Țiganului, 

are o înălțime de peste 50 m. „Suta de Movile” este menționată încă în anul 1715 de Dimitrie 

Cantemir în „Descrierea Moldovei”.  

Rezervaţia peisajeră „La Castel” este situată pe valea râului Racovăț în aval de satul 

Gordinești, raionul Edineț. Deţine o suprafaţă de 746 ha şi este una din cele mai miraculoase, dar şi 

mai puţin cunoscute dintre ariile naturale din Republica Moldova. Cu regret, informarea şi 

infrastructura turistică şi rutieră necesară includerii acestui obiectiv natural în traseele turistice 

tradiţionale aproape lipsesc. De asemenea, în raionul Edineț, merită vizitate rezervațiile peisajere de 

la Zăbriceni (596 ha) și Fetești (555 ha). 

Spre deosebire de rezervaţiile ştiinţifice, majoritatea absolută a rezervațiilor peisajere și a 

monumentelor geologice se află în gestiunea autorităților publice locale (APL). În lipsa resurselor 

financiare, logistice și umane necesare, nu se asigură adecvat paza, conservarea și restabilirea 

acestor arii naturale. Rezervațiile peisajere sunt supuse masiv defrișărilor și pășunatului ilicit, iar 

multe din monumentele geologice sunt transformate în cariere și gunoiști locale neautorizate. De 

asemenea,  putem remarca starea deplorabilă a drumurilor de acces, lipsa marcajelor rutiere și a 

potecilor turistice, insuficienţa unităţilor de cazare, neglijarea activităţilor turistice din partea 

populaţiei locale, siguranța slabă a rutelor turistice [2, p. 100]. 

În bazinul Prutului au fost create 21 de rezervații naturale (tabelul 1), cu o suprafață sumară 

de 3220 ha, inclusiv 15 rezervații silvice (1608 ha), 4 rezervații de plante medicinale (1450 ha) și 2 

rezervații mixte (162 ha). În Regiunea Centrală mai împădurită se află cele mai multe (7) și mai 

extinse rezervații naturale silvice (724 ha), printre care menționăm: Seliște-Leu (315 ha) din raionul 

Nisporeni, Dancu (131 ha), Sărata-Galbenă (220 ha) din raionul Hâncești (fig. 1). Cele mai 

valoroase rezervații naturale silvice din Regiunea de Nord se află la Roșoșeni (Briceni), Pociumbeni 

și Șaptebani (Râșcani). La Roșoșeni, Seliște Rău și Sărata-Galbenă sunt rezervații de plante 

medicinale, iar în ecosistemele de luncă lângă orașele Leova și Cantemir se află rezervațiile mixte. 

Monumente de arhitectură peisajeră sunt reprezentate prin parcurile boierești din satele Larga 

(Briceni), Brânzeni și Stolniceni (Edineț) şi Mileștii Mari (Nisporeni).   

În Valea Prutului Inferior, o valoare ecologică şi turistică deosebită posedă rezervaţia 

ştiinţifică „Prutul de Jos” din apropierea satelor Văleni şi Slobozia Mare. Suprafața rezervației este 

de 1691 ha, iar circa ⅓ din suprafața rezervației este ocupată de apele lacului Beleu. Vegetația  

palustră și de luncă inundabilă este reprezentată de desişurile de trestii şi stuf, sălcişuri, papură, 

nufăr, crinul de apă și lintiţă. Pe teritoriul rezervaţiei se întâlnesc specii rare de mamifere, precum 

vidra, hermelina, nurca europeană ş.a. Ihtiofauna este reprezentată de peste 30 de specii de peşti, 

inclusiv specii rare precum plătica de Dunăre, bibanul-soare, cega, soretele, mihalţul [9]. Din cele 

160 specii de păsări 21 sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, inclusiv: cormoranul 

mic, egreta mare, stârcul galben, lopătarul, pelicanul comun, lebăda mută ş.a. În anul 2000, în 

regiunea Prutului Inferior a fost creată zona umedă de importantă internațională Ramsar – „Lacurile 

Prutului de Jos”, destinată protecției biodiversității în amonte de Delta Dunării. Suprafața zonei 

umede respective este de 19,1 mii ha sau 44% din suprafața totală a ariilor naturale protejate din 

bazinul Prutului. Lacurile din zonă, în special lacul Manta, sunt foarte apreciate pentru agrement și 

pescuitul sportiv.   

În afara fondului ariilor naturale protejate de stat de o mare popularitate se bucură râul Prut, 

lacul de acumulare Costești-Stânca, iazurile și pădurile comunale, însă aceste obiective se folosesc 

aproape exclusiv, de localnici, în scopuri recreaționale.  

Apele minerale. În comparație cu bazinul Nistrului, bazinul Prutului este mai sărac în 

izvoare minerale de importanță terapeutică. Cele mai valoroase izvoare minerale sunt la Cahul, pe 

baza cărora s-a construit stațiunea balneară „Nufărul Alb”, precum și la Nemțeni din raionul 

Hâncești. Apa minerală de Cahul se referă la apele sulfuroase, slab termale, cu concentrație mare de 
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iod şi brom, fiind renumită pentru tratarea bolilor gastro-intestinale, reumatice, locomotorii și 

posttraumatice [8]. Izvoarele de la Nemțeni se află vis a vis de stațiunea Băile Drânceni  de pe 

malul opus la Prutului, au o compoziție fizico-chimică (sulfuroase și clorurat-sodice) și efecte 

terapeutice similare, în special pentru tratarea afecțiunilor reumatice, dar care nu sunt exploatate. 

Izvoare minerale se mai găsesc în apropiere de Larga, Cornești, Ungheni, Cioara și Pogănești (la 

sud de Nemțeni).  

 

2.2. Potențialul turistic natural din perimetrul românesc al bazinului rîului Prut 

Potențialul turistic natural din sectorul românesc al bazinului hidrografic Prut este 

reprezentat de suprafețele forestiere și acvatice de importanță recreațională situate în proximitatea 

localităților, parcurile și grădinile publice urbane, lunca Prutului cu peisaje spectaculoase, resurse 

piscicole și colonii zgomotoase de păsări, monumente naturale și izvoarele minerale curative. În 

comparație Republica Moldova, fondul ariilor naturale protejate din sectorul românesc (tabelele 1 și 

2) este mai puțin numeros (39 față de 68) și ocupă o suprafață mai mică (17 mii ha față de 43 mii 

ha).  
Tabelul 2. Numărul (nr.) și suprafața (ha) ariilor naturale protejate din bazinul Prutului (sectotrul României) 

Categoria 

ariilor 

naturale 

protejate 

Botoșani Iași Vaslui Galați Total 

nr. ha nr. ha nr. ha nr. ha nr. ha 

forestiere 3 142 8 417   5 424 16 983 

botanice 1 10       1 10 

floristice   2 52     2 52 

geologice și 

floristice 2 2       2 2 

paleontologice   4 10.4 1 10 1 49 6 69 

ihtiofaunistice    5 4364     5 4364 

acvatice   2 128     2 128 

aviafaunistice 1 2950     4 8445 5 11395 

 Total 7 3104 21 4971 1 10 10 8918 39 17003 

Sursa: Lista ariilor naturale protejate din România [12] 

Dacă în sectorul Republicii Moldova ariile naturale protejate, în special monumentele 

geologice, rezervațiile peisajere și rezervațiile silvice sunt localizate uniform pe tot teritoriul 

bazinului, în sectorul românesc majoritatea ariilor naturale protejate sunt concentrate în lunca 

inundabilă a Prutului și pe terasele acestuia (figura 1). De asemenea, în lunca Prutului, se află și cele 

mai mari arii naturale protejate din sectorul românesc, inclusiv: Parcul Natural „Lunca Joasă a 

Prutului Inferior” (8247 ha) din județul Galați, rezervația naturală „Râul Prut” (4316 ha) din județul 

Iași și aria de protecție avia-faunistică „Lacul Stânca Costești” (2950 ha) din județul Botoșani. Cele 

3 arii naturale protejate sunt destinate protecției avia-faunistice și ihtiologice și ocupă peste 15,5 mii 

ha sau 91% din suprafața totală a ariilor naturale protejate din sectorul românesc al bazinului Prut.  

Rezervațiile forestiere și floristice ocupă circa jumătate din numărul total al ariilor naturale 

protejate (20 din 39), fiind reprezentate de păduri de o valoare ecologică, economică și istorică 

deosebită. Extremitatea nordică, în special pădurile de la Suharău, Ibănești și Hudești [1], [12], [6, 

p. 294], păstrează rămășițele legendarilor Codri ai Cosminului, iar pădurile de luncă, îndeosebi 

plopișurile, adăpostesc specii și colonii foarte numeroase și valoroase de păsări tipice ecosistemelor 

umede. O valoare ecologică și ecoturistică înaltă posedă; făgetul secular de la Stuhoasa (60,7 ha) 

din comuna Suharău; arinișul de la Horlăceni, pădurile de gorun și stejar de la Hudești, Ibănești, 

Pădurea Teioasa [11] cu Poiana celor Patru Stejari, sădiți, conform legendei, de Ștefan cel Mare, 

domnitorul Moldovei, în timp ce se întorcea după bătălia de la Lipnic. În plus, pădurile din zona 

respectivă au o importanță semnificativă pentru economia locală. Acestea au asigurat, în 

permanență, bunăstarea populației locale și comerțul cu zonele limitrofe. La sud de lacul Stânca-

Costești, vis a vis de rezervația științifică „Pădurea Domnească” se găsește rezervația forestieră 



Petru BACAL, Vasile EFROS 

 97 

Ciornohal (76,5 ha), care are menirea să stabilească relații funcționale dintre componentele 

valoroase ale rețelei ecologice din aria transfrontieră respectivă.  

În județul Iași sunt situate 8 rezervați forestiere și 2 rezervații floristice cu o suprafață totală 

de 472 ha. Printre acestea menționăm: făgetul secular Humosu (73,3 ha) situat la este de orașul 

Hârlău; rezervațiile floristice „Fânețele seculare Valea lui David” (46 ha) și „Sărăturile din Valea 

Ilenei”; pădurile Dancu-Iași, Icușeni, Medeleni (128 ha) și Miroslava (68 ha) din apropierea 

municipiului Iași și care sunt folosite masiv pentru odihna populației din centrul urban respectiv. 

Totodată, din cauza caracterului neorganizat al fluxurilor recreaționale, insuficienței structurilor de 

agrement, campingurilor și locurilor de parcare amenajate, subdezvoltării sistemului de salubrizare, 

dar și culturii turistice și ecologice inferioare a vizitatorilor, se atestă un impact masiv asupra 

peisajelor naturale și biodiversității, îndeosebi de-a lungul drumurilor principale de acces.  

O valoare ecoturistică și recreațională înaltă posedă rezervațiile forestiere situate la nord-est 

de municipiul Galați, inclusiv Pădurea Gârboavele (230 ha), Pădurea Breana-Roșcani (78,3 ha), 

Pădurea Pogănești (33,5 ha) și Pădurea Talasmani (20 ha), precum și rezervația forestieră „Ostrovul 

Prut” situată la gura de vărsare în Dunăre [1]. Acestea sunt  menite să formeze împreună cu 

rezervația științifică „Prutul de Jos” și zona umedă de protecție din jurul acesteia – un nucleu de 

protecție transfrontalier și să asigure, împreună cu Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior”, 

realizarea unui coridor ecologic funcțional cu rezervația biosferei „Delta Dunării”. Parcul Natural 

„Lunca Joasă a Prutului Inferior” are o suprafață de 8247 ha și este cea mai extinsă arie naturală 

protejată din sectorul românesc al bazinului râului Prut. Aceasta include lunca inundabilă a râului 

Prut de la intrarea în județul Galați și până la vărsarea în Dunăre (145 km). Peste 60% din parcul 

respectiv este ocupat de suprafețe acvatice, inclusiv de lacul Brateș, folosit, cu precădere, în scopuri 

piscicole și recreaționale, de lacurile Pochina și Vlăscuța, cu statut de rezervație naturală 

aviafaunistică și ihtiologică. Pădurile de luncă ocupă ¼ din suprafața Parcului, iar pajiștile umede și 

stufăriile acoperă 6-10%. Ca urmare a proximității față de municipiile Galați și Brăila, a accesului 

lejer și a infrastructurii turistice existente, suprafețele forestiere și obiectivele piscicole din zona 

respectivă sunt mai frecvent vizitate. 

De o marte popularitate se bucură râul Prut și lacurile din din preajma lui, foarte apreciate de 

pescarii amatori și profesioniști nu doar din zonele apropiate, dar și din alte regiuni ale României și 

din afara ei. Aplicarea statului de arii protejate și reglementarea strictă a pescuitului în aceste 

obiective acvatice a redus considerabil braconajul, captura și comerțul ilicit cu produse piscicole. 

De asemenea, s-a schimbat destinația prioritară piscicolă din perioada anterioară în destinație 

turisticăși de agrement. Iau amploare pescuitul sportiv și sporturile nautice. În plus, ca urmare a 

sporirii veniturilor și mobilității populației, fluxurile de vizitatori s-au intensificat considerabil. În 

județul Botoșani cele mai vizitate sunt lacurile Costești-Stânca, Drășcani (440 ha) de pe valea 

Sâtnei, Balta Lată, Negreni (pe valea Bașeu), Cătămărăști, Cal Alb şi Mileanca. La acestea se 

adaugă iazurile Hănești, Havârna, Ghireni, Volovăț, Dorohoi şi Bașeu [6, p. 294], [11]. De o mare 

popularitate se bucură obiectivele acvatice din proximitatea orașelor Iași, Galați, Târgu-Frumos și 

Hârlău.   

În sectorul românesc al bazinului hidrografic Prut se delimitează 4 zone distincte de 

concentrare a monumentelor geologico-paleontologice: 1) zona lacului Costești-Stânca în preajma 

localităților Ripiceni și Ștefănești; 2) zona Cucuteni (Iași), cu punctul fosilifer de la Băiceni; 3) zona 

Iași-Răducăneni, cu monumentele paleontologice Dealul Repedea (în partea de sud a municipiului 

Iași), Bohotin-Pietrosu și Pârăul Pietrei (în zona Răducăneni); 4) Mălușteni (Vaslui) – Berești 

(Galați).  

Apele minerale. După cum am menționat anterior, în comparație cu bazinele hidrografice 

vecine (Nistru și Siret), bazinul râului Prut este mult mai sărac în ape minerale curative. Totodată, 

în cursul de mijloc și inferior al acestui bazin, se delimitează 6 zone (figura 1) relativ bogate în ape 

minerale, care includ izvoare situate de ambele maluri ale Prutului. În partea de nord a regiunii, cele 

mai bogate izvoare minerale se află în preajma localităților Darabani și Rădăuți-Prut din România, 
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Larga – din Republica Moldova, precum și în localitățile megieșe din Ucraina. În partea centrală a 

regiunii se disting 3 zone importante: 1) Hârlău-Târgu Frumos; 2) Iași-Ungheni-Cornești 

(Republica Moldova); 3) Răducăneni-Bohotin. Prima zonă cuprinde izvoarele minerale de 

importanță locală de la Deleni, Pârcovaci, Băiceni, Strunga și Gănești [4, p. 222].  În zona Iași-

Ungheni, se găsesc izvoare minerale bogate în cartierele Copou și Nicolina din Iași, precum și 

izvoare minerale de importanță locală din satele Breazu, Larga Jijia, Victoria și Bârnova, situate în 

apropierea centrului județean.  

În prezent, în scopuri terapeutice, se exploatează doar izvoarele de la Nicolina, cu ape 

minerale sulfuroase, clorurate-sodice și iodurate, folosite la tratarea eficientă a afecțiunilor 

reumatice, postraumatice, respiratorii, nervoase şi ginecologice. Apele sulfuroase de Nicolina au  o 

serie de proprietăţi curative, fiind dintre cele mai calitative din România și printre cele mai bune 

din Europa. Datorită rezervelor mari, valorii terapeutice superioare, dar și localizării în perimetrul 

municipiului Iași, stațiunea Nicolina este singura stațiune balneară de importanță națională și 

internațională din sectorul românesc al bazinului Prut.  

Deosebit de valoroase sunt izvoarele minerale de la Strunga, cu ape sulfuroase, 

bicarbonatate, sulfatate, magneziene, calcice, sodice, hipotone și atermale, folosite pentru tratarea 

afecțiunilor reumatismale, hepatice și gastrointestinale, afecțiunilor organelor  respiratorii. Până 

în1996 aici a funcționat o stațiune balneară, foarte solicitată de populația din regiune, în special de 

persoanele cu venituri modeste. De asemenea, în perioada socialistă erau exploatate izvoarele 

minerale de la Pârcovaci, Breazu, Băiceni și Răducăneni, iar acum se folosesc doar pentru 

necesitățile gospodăriilor casnice. Apa din izvoarele minerale de la Răducăneni este bicarbonatată, 

sulfatată, calcică, magneziană și hipotonă, fiind recomandată pentru tratarea bolilor 

gastrointestinale. 

În partea de Sud a regiunii se remarcă 2 zone bogate în izvoare minerale curative: Huși-

Drânceni și Murgeni-Cahul. Prima include izvoarele de la Dobrina și Drânceni de pe malul drept și 

de la Nemțeni, Cioara și Pogănești de pe malul stâng al Prutului. Apele minerale de la stațiunea 

balneară Băile Drânceni se folosesc la tratarea reumatismelor și afecțiunilor ginecologice. 

Stațiunea este solicitată intens de populația vârstnică din județul Vaslui și județele învecinate. Vis-a-

vis de Băile Drânceni, pe  malul stâng al Prutului, se află izvoarele minerale de la Nemțeni, care au 

proprietăți curative similare, dar care nu sunt exploatate în scopuri potabile sau terapeutice 

comerciale. Izvoarele de la Dobrina și Murgeni sunt exploatate pentru necesitățile casnice și pentru 

comercializare.    

    

3. Concluzii 

Potențialului turistic natural existent este reprezentat în cea mai mare parte de ariile naturale 

protejate, cu un regim de acces și de exploatare limitat, care nu permite dezvoltarea turismului de 

masă. Pădurile și obiectivele acvatice din proximitatea localităților, în special a celor urbane, sunt 

intens solicitate pentru odihna neorganizată a populației locale, dar care nu sunt însoțite, de regulă, 

de prestarea contra cost a serviciilor turistice. 

În comparație cu bazinele hidrografice vecine, bazinul Prutului este mai sărac în ape minerale, iar 

cele existente sunt insuficient valorificate în scopuri terapeutice. În regiunea analizată funcționează doar 3 

stațiuni balneare (Nicolina, Băile Drânceni și Cahul). În plus, reliefului de podiş şi câmpie și proximitatea 

stațiunilor de iarnă din Carpații Orientali, limitează semnificativ dezvoltarea turismului hibernal și a 

sporturilor de iarnă în regiunea respectivă. 

În partea stângă a Prutului majoritatea obiectivelor turistice sunt localizate în mediul rural. 

Numărul insuficient de structuri de cazare determină realizarea fluxurilor turistice sub formă de excursii, 

cazarea efectuându-se la hotelurile din oraşele Chișinău și Bălți. 

Un dezavantaj turistic important al baznului râului Prut este accentuat şi de faptul că, pe de o parte, 

județele vecine Suceava și Neamț, pe de altă parte, localitățile din bazinul Nistrului, dispun de un potențial 
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turistic mai atractiv și de o infrastructură mai dezvoltată, ceea ce redirecționează și diminuează intensitatea 

fluxurilor turistice din bazinul râului Prut. 

Relansarea economică a regiunii, punerea în aplicare a Acordului de Asociere a Republicii 

Moldova la UE, promovarea mai intensă a proiectelor economice și culturale comune, va apropia 

populația de pe ambele maluri ale Prutului și va spori atractivitatea turistică a regiunii respective. 
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CONCEPTUALIZATION OF SUCCESSFUL TOURISM PROJECTS AND 

IDENTIFICATION OF CRITICAL SUCCESS FACTORS SPECIFIC TO 

EU-FUNDED TOURIST PROJECTS IN ROMANIA 
 

CONCEPTUALIZAREA PROIECTULUI TURISTIC DE SUCCES ȘI IDENTIFICAREA 

FACTORILOR CRITICI SPECIFICI ÎN PROIECTELE TURISTICE DIN ROMÂNIA, 

FINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Abstract 

A significant problem of project management literature is defining a successful project, both in the theoretical 

and pragmatic sense, in the context of external financing, as this aspect distinctively appears with regard to the 

European Union. In parallel, identifying and presenting the key, or critical, factors of success or failure of a tourism 

project represents a difficult issue in tourist projects conducted in Romania and funded by the EU. This article focuses 

on the specific category of tourism projects with emphasis on Romanian tourism, both mountain and rural. 

Key words: successful project, project management, critical success factor (KSF), external funding, European 

Union 

JEL: O22, L83 

 

1. Introducere 

Câteva informații statistice confirmă succesul activității turistice și a proiectelor turistice, 

precum și dezvoltarea accentuată a managementului proiectelor turistice, în plan mondial, european 

și național. Conform estimărilor World Tourism Organization (UNWTO) în timp ce turismul intern 

a reunit peste 5 miliarde de persoane, numărul sosirilor turiștilor în plan internațional a crescut de la 

25 de milioane în 1950 la 1,186 miliarde în 2015, cu tendința de a depăși 1,8 miliarde, conform 

prognozei pentru 2030, iar ponderea în PIB-ul mondial a activităților de turism a atins 10% conform 

impactului direct, indirect și indus în macroagregatul global, încă din 2015 după World Travel & 

Tourism Council (WTTC) [1, pp. 3-4].  

Sectorul turistic contribuie semnificativ la diversificarea peisajul economic, social și cultural 

al țărilor din spațiul European, Uniunea Europeană a fost și rămâne unul dintre liderii destinațiilor 

turistice, cu o cotă de piață ce a depășit 51% încă din 2014, iar contribuția valorii adăugate a 

activităților turistice în PIB-ul UE este prognozată să crească la 10,4% până în 2025 [2].  

În România, numărul sosirilor turiștilor străini a depășit 2,2 milioane în 2015 [1, p. 8], dintre 

care 2 milioane în hoteluri [3, p. 65], iar contribuția totală a turismului la PIB-ul economiei 

naționale a fost de numai 5,1%, concretizată în 33,1 miliarde lei (din care 10,5 miliarde lei 

reprezintă numai contribuția directă). O pondere atât de mică a turismului în PIB subliniază 

resursele rămase nevalorificate, inclusiv în turismul rural și montan. Un posibil deziderat al 

turismului rural românesc, ca o dovadă a specificului creativ sau inovativ, tradițional și recuperator 

al unor proiecte este cu siguranță și acela declarat la ziua europeană a turismului de către Rosamaria 

Limardi and Marcello Notarianni în cercetarea lor publicată cu titlul Village tourism project: Living 

Jacurso, a learning experience (Jacurso da Vivere e Imparare), apelând în motto-ul articolului la 

cuvintele lui Marco Cestari: „Atunci când identitatea unui loc este dezvăluită și nu mai este un 

mister, oamenii [turiștii] vin pentru a salva ceea ce este încă în viață.“ [4, pp. 64].  

În România, în cadrul declarațiilor privind sumele accesate din fonduri europene, la data de 

14.12.2015 (data teoretică de închidere a finanțării conform logicii în anul n+2 în managementul 

proiectelor UE), analizând încheierea primului exercițiu bugetar 2007-2013, se constată că 

proiectele turistice au reprezentat 1,2%, din total activități eligibile, respectiv 730,5 milioane lei 

(166,4 milioane euro) dintr-un total de 61375 milioane lei (13920 milioane euro). Procentul acoperit 

                                                 
1 Economist, S.C. Ronera Rubber S.A., Bascov, jud. Argeș; drd., Universitatea din Craiova, l.tudoroiu@ronera.ro 
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de proiectele turistice din totalul valorii public declarate la aceeași dată era de numai 0,98%, adică 

560 milioane lei (127,5 milioane euro), dintr-un total de 57235,7 milioane lei (12984,5 milioane 

euro). Resursele substanțiale de creștere a ponderii proiectelor turistice în totalul fondurilor 

europene se pot regăsi și în urma analizei atente a proiectelor și factorilor de succes specifici. 

În prezent, turismul se redefinește mult mai accentuat prin proiecte de o tot mai mare 

diversitate, ceea ce face ca delimitarea unui proiect de succes cu identificarea unor soluții de 

investigație și a factorilor de succes în cazul proiectelor turistice să constituie punctul de plecare al 

demersului acestui articol. După o scurtă introducere dedicată dezvoltării turismului, o secțiune de 

identificare a motivațiilor majore ale succesului turismului modern și specificității factorilor de 

succes, într-o secțiune simultan metodologică și aplicativă sunt dezvoltate ipotezele privind 

selectarea factorilor critici specifici în proiectele turistice din România, finanțate de Uniunea 

Europeană (UE), dar și un proiect de chestionar specific proiectelor de acest tip, câteva remarci 

finale conturând importanța și în perspectivă a temei, pentru care autorul va realiza pe termen scurt 

o investigație axată pe chestionarul deja creat. 

 

2. Identificarea motivațiilor majore ale unui proiect turistic de succes și specificitatea 

factorilor critici de succes 

Puterea unică aproape a turismului de a transforma realități, areale geografice și istorice, dar 

și de a face cunoscute tradiții de toate felurile, multe dintre ele renăscând aproape din uitare, a 

constituit cu ajutorul conceptului modern de proiect turistic și management al acestuia o schimbare 

de paradigmă importantă, care explică în mare măsură dezvoltarea turismului ca mijloc de 

restructurare și liberalizare a accesului la patrimoniul mondial, european și național. Transferul prin 

turism al acestui patrimoniu cu precădere cultural sau chiar imaterial pentru generațiile viitoare este 

scopul principalelor proiecte turistice de succes, apelând la o filozofie a salvării unor comunități și 

ale „cunoștințelor vechi“ înrădăcinate în comportamentul acestora precum și a „tradiționalului și 

simplității stilului de viață“ [4, pp. 65]. Acest transfer readuce în actualitate necesitatea unei 

dezvoltări durabile a umanității în general. A revigora identitatea culturală (geografică, istorică, 

lingvistică sau arhitectonică etc.) sau a reactiva tradițiile locale într-o manieră eficientă și 

responsabilă ori a salva de la dispariție trecutul spiritual și material, metamorfozat într-un prezent 

durabil și un viitor atrăgător sunt doar câteva din motivațiile majore de succes ale proiectelor 

turistice (mai ales a celor rurale sau montane).  

Turismul poate fi definit ca amalgam aparent, dar bine ponderat, de activități, produse și 

servicii, care oferă experiența unică a călătoriei unor indivizi, cupluri, familii sau chiar grupuri de 

persoane, aparent lipsite de orice legătură între ele, exceptând un scop împărtășit sau nu al plăcerii 

de a petrece timpul lor liber (loisir), parcurgând pentru acest fapt un număr semnificativ de kilomrtri 

în afara caselor lor, dar și a obiceiurilor și implicit rutinei atât de plictisitoare uneori... Turismul 

modern este asimilat unei industrii care include entități de informare, transport, cazare, mâncare și 

băutură, magazine, divertisment etc. alături de alte multiple facilități ale acestor activități, apelând 

la o varietate de furnizori de servicii de ospitalitate care satisfac cele mai diferite opțiuni, nevoi, 

cerințe ale unor persoane fizice sau grupuri care călătoresc tot mai departe de casă. Produsul și 

serviciul turistic nu constituie un produs clasic sau o prestație obișnuită realizată de o singură 

companie, organizație sau agenție. Dacă un produs sau serviciu turistic propune o realitate nouă 

conform specificității sau chiar unicității sale, mai ales în contextul valorificării unor tradiții, atunci 

proiectul este soluția cea mai adecvată de realizare, pornind de la faptul că un proiect se definește în 

general ca „un pas în necunoscut pândit de riscuri şi incertitudine” [5, p. 4], care delimitează „o primă 

formă sau etapă a unui proces sau fenomen (economic, social, financiar, teritorial etc.), care urmează 

să fie explorată, evaluată, consolidată şi validată pentru a deveni oficială şi operantă” [6, p. 14] 

apelând la „efortul temporar efectuat pentru a crea un produs sau serviciu unic.” [7, p. 5] conform 

standardizării internaționale a acestuia din ghidului general al Project Management Institute (PMI, 

2008). Toate aceste similitudini în conceptualizare denotă adecvarea activității turistice la proiecte 
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și se regrupează într-un mod coerent în noțiunea contemporană de proiect turistic, perceput drept o 

experiență premeditat planificată și ulterior monitorizată, care este menită a satisface dorința de a 

călători și de a petrece timpul într-un mod plăcut și de neuitat a unor clienți potențiali, deveniți 

astfel turiști.  

Managementul proiectului valorifică informații pe care le transformă în decizii eficiente 

privind resursele umane, financiare sau de cost, temporale, conexe calității, corelate ariei de 

cuprindere sau domeniului specific, modalităților adecvate de comunicare, modurilor de asumare a 

riscurilor legate de părțile interesate de proiect și armonizării tuturor activităţilor incluse în 

proiect. Teoria generală identifică două componente ale unui proiect de succes în produse/servicii 

de succes și în succesul managementului de proiect. Managerii de proiect disting practic patru 

dimensiuni majore ale unui proiect de succes: i) eficiența proiectului; ii) impactul asupra clienților; 

iii) succesul în afaceri; iv) potențialul strategic al proiectului. În același timp proiectul de succes se 

definește etapizat pornind de la expansiunea condițiilor de declarare a unui proiect ca fiind un 

succes, pornind de la realizarea conținutului acestuia ca domeniu de aplicare, adăugând ulterior 

realizarea programului și / sau bugetulului convenit, apoi incluzând și calitatea sau rezultatele 

proiectului și încheind cu capacitatea de a genera valoare netă semnificativă a produsului/serviciului 

fabricat de proiect [8; 9, p.18]. Managementul proiectului turistic accentuează importanța 

calității, armonizării și comunicării, echipei (resursei umane) și timpului. Cele patru cauze sau 

variabile de aur de obicei considerate ca deținând cel mai mare impact în orice activitate umană 

rămân aceleași și în turism: condițiile meteorologice, mediul economic, prețurile și tarifele 

(produselor și serviciilor) și echilibrul/dezechilibrul dintre cerere și ofertă, cu precizarea că 

specificitatea turismului accentuează importanța primei și a treia variabile adăugând timpul liber 

(unde este greu de identificat un indicator standard, așa cum timpul de răspuns și fiabilitate apar în 

proiectele de tip informatic). Literatura de management de proiect mai identifică drept delimitări 

formale ale unui proiect de succes obiectivul atins scopul realizat, input-urile programate și ouput-

urile planificate  [10, pp. 25-26]. 

Succesul proiectului turistic constituie un concept complex și multidimensional preluat din 

teoria managementului de proiect, dar și derivat din percepția identică a semnificației sau 

înțelegerea similară și clară a succesului în activitatea turistică desfășurată în proiect de către 

întreaga echipă care îl realizează. Noțional și pragmatic totodată, determinarea succesului 

managementului de proiect nu ține, de exemplu, numai de succesul unui produs/serviciu și nici 

exclusiv de măsura în care satisface așteptările clienților sau organizațiilor care au realizat 

parteneriatul proiectului [11; 12], nu se restrânge la timpul, costurile și aria sau domeniul 

proiectului, ci cuprinde toate cele 10 areale tipice ale managementului de proiect în sine [13], 

conform celui mai recent ghid accesibil on line al PMI (2013).  

Proiectul turistic poate fi și el ca oricare alt proiect în general definit statistico-matematic 

printr-o funcție delimitată de succesul proiectului yij = f(xij), funcție în raport cu care cele două 

aspecte majore ale evaluării sau măsurării și declarării succesului într-un proiect devin [9; 14, 

pp.126-127]:  

▪ criterii de succes sau obiective ale proiectului turistic (yij) reunind variabile endogene de 

măsurare a succesului proiectului ce dețin o corelație semnificativă în raport cu (xij) și care sunt în 

final cuantificate prin indicatori cheie de performanță ai proiectului (se pot exemplifica prin 

impactul pozitiv al proiectului turistic asupra comunităţii locale, cuantificat cu ajutorul unor 

indicatori ca locuri de muncă, încasări, venituri etc.); 

▪ factori de succes sau variabile exogene ale proiectului turistic (xij) cu accentul pus pe factorii 

cheie de succes ai proiectului care au început să dobândească un interes tot mai mare și cu 

identificarea mai ales a factorilor critici (se pot și ei exemplifica prin insuficiența inovării sau 

schimbării reale ce caracterizează produlu/serviciul turistic). 

Factorii critici de succes (KFS), au fost folosiți inițial în universul analizei economice sau 

de afaceri a datelor de John Rockart în 1979, pentru ca ulterior să pătrundă în managementul de 
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proiect și să devină elementele esențiale ale acestuia, a căror identificare avea un scop pe care îl 

mai menține încă, respectiv acela de a conduce la îndeplinirea misiunii proiectului. Dorința de a 

contura pragmatic conceptul de factor critic de succes, l-a concretizat astfel în variabile explicative 

(xij), apelând la unele aspecte sau fenomene reale care oricând se impune să funcționeze prompt și 

bine și care au fost treptat transformate în zone critice de conducere sau domenii cheie de activități 

ale managerului de proiect.  

Debutând cu articole pragmatice și ulterior generalizând cercetările lor, trei mari nume 

recunoscute azi în managementul de proiect, Pinto J.K., Slevin D.P., Prescott J.E. au generat și 

conturat o veritabilă teorie a factorilor critici de succes în proiecte, atât în mod general cât și în 

raport cu ciclul de viață al proiectelor, cu etapele și arealele acestora etc. [15; 16, 17; 18]. Autorii au 

pornit de la un set inițial de numai zece factori critici de succes: misiunea proiectului, 

sprijinul managementului de top, planificarea/programul proiectului, consultarea clientului, 

personalul, sarcinile tehnice, acceptarea clientului, monitorizarea și feedback-ul, comunicarea, 

remedierea unor probleme aparent minore sau uzuale [15], pentru ca ulterior aspectele teoretice 

generale să fie detaliate prin studii de caz de o mare diversitate, în raport cu activitățile economice 

dominante, care dădeau un anumit profil proiectelor. Concluzia după mai bine de cinci decenii de 

literatură dedicată KFS ar fi aceea că dinamismul factorilor critici de succes în proiecte concrete 

este unul greu de imaginat iar ierarhiile lipsite de constanță sau mereu în schimbare. 

Ca un exemplu de analiză de confruntare a unor studii autohtone de identificarea a primilor 

10 factori critici de succes ai proiectelor în România, studii axate pe mixtarea eșantionului atât 

spațială cât și ca areale sau domenii, unele studii autohtone au identificat câțiva factori critici de 

succes specifici managerilor de proiecte românești sau legate de România:  
Tabelul 1. Primii 10 factori critici de succes specifici proiectelor în România 

F1 Obiective și instrucțiuni definite clar  Impactul pozitiv asupra clientului și a piețelor 

F2 Competența membrilor din echipa 

proiectului 

Satisfacție și ajutorare motivațională pentru individ, 

echipa sau parteneriat proiect 

F3 Roluri și responsabilități riguros definite  Crearea de noi produse, servicii, procese și activități, 

piețe 

F4 Comunicare și consultare cu stakeholderi  Criterii și indicatori de succes auto-definiți prin proiect 

F5 Abilitatea de a rezolva probleme urgente/ 

neașteptate 

Formare, educație și cultura resurselor umane 

F6 Sinergia echipei Menținerea integrității și măsurării performanței 

F7 Control cuprinzător și în timp util  Îmbunătățire în domeniul IT și tehnologie 

F8 Calendar și areal sau domeniu precis Îmbunătățire în domeniul infrastructură 

F9 Utilizarea adecvată a management  Îmbunătățire în domeniul resurselor (altele decât umane) 

F10 Experiența și expertiza managerului  Îmbunătățire în domeniul strategiei 

- Sursa: [19] Sursa: [9; 14] 

Unele studii de caz se concentrează pe specificitatea factorilor critici de succes în cazul 

proiectelor turistice [20; p. 2]. Astfel se reliefează importanța luării în calcul a comunității locale 

din arealul turistic, identificându-se astfel cel puțin șase factori capabili să asigure succesul acestui 

tip de proiecte dar și în comunitățile care le valorifică, incluzând aici: 

▪ factori generatori de particularități ce concură la conturarea aspectelor distinctive (definind 

unicitatea) și la obținerea de distincții recunoscute în raport cu alte proiecte similare; 

▪ factori ai participării la luarea deciziilor din proiect a echipei acestuia și a comunității din 

arealul cărora se desfășoară proiectul turistic; 

▪ factori diverși rezultați din intersectarea unor decizii ale managementului de proiect cu 

deciziile conducerii locale; 

▪ factori specifici legați de realizarea inovării și menținerea autenticității produsului/ 

serviciului turistic; 

▪ factori ai asumării responsabilității individuale, dar și a echipei de proiect în paralel cu  

asumarea unei responsablități colective la nivel teritorial sau local; 
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▪ factori legați de succesul turistic al celor două comunități (comunitatea turiștilor și  cea 

locală)  inclusiv partajarea beneficiilor locale. 

Alte analize axate pe proiecte turistice, în areale specific urbane, identifică diferiți factori 

critici de succes ai acestor proiecte cu impact major național: F1 - securitate și siguranța 

consumatorului; F2 - infrastructură internă și de acces local; F3 - industrie și comerț local; F4 - 

diversificarea produselor și serviciilor oferite; F5 - marketing și media; F6 - calitate, control, 

afiliere; F7 - analiză comparativă; F8 - strategie și viziune etc. [21; p. 3]. 

 

3. Un chestionar caracteristic investigării factorilor critici de succes ai proiectelor turistice in 

România 

Pentru a asigura o ipoteză de investigare distinctă sau un studiu de caz dedicat proiectelor 

din turism articolul propune un chestionar rezultat dintr-o selecție a primilor 10 din cei 20 de factori 

critici de succes descriși în tabelul 1, corelați și cu luarea în calcul a comunității locale din arealul 

turistic de regulă rural, dar și cu factorii specifici ai  proiectelor turistice, din areale urbane, 

urmărind astfel pregătirea unei cercetări viitoare dedicate ierarhizării proiectelor turistice în 

România (chestionar 1) 
Chestionarul 1. Identificarea factorilor critici ai proiectelor de succes din România finanțate de UE 

Stimați colegi și respondenți ai acestui sondaj, pornind de la dorința de a realiza intr-un studiu 

ierarhic / intensiv în care am nevoie de date privind factorii critici de succes ai proiectelor în 

România, finanțate în UE, cu ajutorul dumneavoastră în calitate de respondent  și după analiza 

rezultatelor sper să fiu în măsură să vă trimit înapoi câteva concluzii. Vă rog să răspundeți la toate 

întrebările conform instrucțiunilor din text. Vă mulțumesc pentru efort și înțelegere!  (e-mail–ul 

dvs. pentru feedback: .................................................) 

1. Marcați cu un singur x experiența dvs. în proiecte  exprimată în ani 

0 ani 1-3 ani 4 – 9 ani 10-15 ani 16-20 ani 20-25 ani peste 25 ani 

       

2. Marcați cu un singur x intervalul valoric al proiectelor în care ați participat (ani) 

0 ani 1-3 ani 4 – 9 ani 10-15 ani 16-20 ani 20-25 ani peste 25 ani 

       

3. Marcați cu un singur x  numărul de proiecte în care ați fost manager al proiectului 

1 2 3 4 5 6 ≥7  

       

4. Marcați cu un singur x  numărul de proiecte în care ați fost membru în echipa de proiect  

1 2 3 4 5 6 ≥7    

       

5. Marcați cu un singur x  numărul de factori de succes apt să redea o strategie de succes în proiect  

2-3 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 ≥25   

       

6. Marcați cu un singur x numărul de criterii (indicatori) apt să redea o strategie de succes în proiect 

2-3 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 ≥25   

       

7. Marcați cu un număr în coloana din dreapta care reprezintă rangul de importanța al clasei 

factorilor de succes de mai jos în opinia dvs. (de la 1 – minimă importanță la 7 - maximă 

importanță) 

Clasa stabilității mediului politic, economic, social și legislativ  

Clasa impactului convergenței regionale și adecvării la programe și fonduri UE  

Clasa conținutului și substanței proiectului  

Clasa standardelor de management  

Clasa instrumentelor de management al timpului și calității  
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Clasa priorităților managerului de proiect  

Clasa specifică statutului și conceptualizării proiectului de succes   

8. Marcați cu un număr în coloana din dreapta care reprezintă rangul de importanța al factorilor de 

succes de mai jos în opinia dvs. (de la 1 – minimă importanță la 7 - maximă importanță) 

 Impactul pozitiv asupra clientului și a piețelor  

Satisfacție și ajutorare motivațională pentru individ, echipa sau parteneriat 

proiect 

 

Crearea de noi produse, servicii, procese și activități, piețe  

Criterii și indicatori de succes auto-definiti prin proiect  

Formare, educație și cultura resurselor umane  

Menținerea integrității și măsurării performanței  

Îmbunătățire în domeniul IT, tehnologie, infrastructură, resurse, strategie  

9. Marcați cu un număr în coloana din dreapta care reprezintă rangul de importanța al factorilor de 

succes în proiectul turistic în opinia dvs. (de la 1 – minimă importanță la 10 - maximă importanță) 

Securitate și siguranța consumatorului  

Infrastructură internă și de acces local  

Factori generatori de particularități ce conturează aspecte distinctive (unicitatea)  

Participarea la luarea deciziilor din proiect a echipei și comunității  

Obiective și instrucțiuni definite clar în proiect  

Competența membrilor din echipa proiectului  

 Impactul pozitiv asupra clientului și a piețelor  

Satisfacție și ajutorare motivațională pentru individ, echipa sau parteneriat 

proiect 

 

Crearea de noi produse, servicii, procese și activități, piețe  

Criterii și indicatori de succes auto-definiți prin proiect  

Chestionarul construit anticipează unele ipoteze corelative între întrebările 2-6 și ierarhiile 

din întrebările 7-9. Specificul turistic al chestionarului apare pe măsură ce investigația se apropie de 

final. 

 

4. Concluzii 

Identificarea și construirea unui chestionar caracteristic investigării factorilor critici de 

succes ai proiectelor turistice in România au fost obiectivele articolului care urmează să fie însoțite 

pe termen scurt de o cercetare realizată pe un eșantion axat pe voluntariat al unor experți în proiecte 

turistice.  

Factorii critici de succes pot determina prin monitorizare atentă rezultate pozitive, inclusiv 

ale proiectelor turistice, dacă aceștia sunt identificați înainte de punerea în aplicare a acestora [22], 

din faza de redactare a proiectului unui nou produs/serviciu turistic. Dintre amenințările proiectelor 

turistice pe termen mediu și lung se pot aminti: a) presiunea antropică din ce în ce mai mare asupra 

ariilor naturale cu potențial turistic; b) marea majoritate a comunităților aflate în vecinătatea ariilor 

protejate prezintă un nivel scăzut de dezvoltare şi au posibilități reduse de creștere, impactul lor 

asupra biodiversității fiind negativ; c) insuficienta pregătire a personalui potențial din mediul rural 

şi/sau montan; d) fonduri naționale reduse ce ar putea fi alocate implementării obiectivelor de 

management de proiect turistic etc. Cu toate acestea, în lista unor linii de fonduri europene viabile 

pentru turism rural se înscriu multe oportunități ca de exemplu Programul Național de Dezvoltare 

Rurală (PNDR), submăsura 6.2 intitulată Sprijin pentru infiintarea de activități neagricole în zone 

rurale, unde se oferă sprijin nerambursabil (fonduri europene, până la 70 000 euro per proiect in 

cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar - veterinare si de agroturism. Managerii de 

proiect trebuie însă să cunoască și să înțeleagă mediul de afaceri și proiectul turistic pentru a 

http://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-21188271-fonduri-europene-afaceri-neagricole-mediul-rural-pfa-srl-alte-firme-pot-cere-cei-50-000-euro-200-000-euro-pentru-mici-afaceri-pensiuni-sau-service-uri-auto-pana-software-web-desing-acceseaza-submasuri.htm
http://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-21188271-fonduri-europene-afaceri-neagricole-mediul-rural-pfa-srl-alte-firme-pot-cere-cei-50-000-euro-200-000-euro-pentru-mici-afaceri-pensiuni-sau-service-uri-auto-pana-software-web-desing-acceseaza-submasuri.htm
http://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-21188271-fonduri-europene-afaceri-neagricole-mediul-rural-pfa-srl-alte-firme-pot-cere-cei-50-000-euro-200-000-euro-pentru-mici-afaceri-pensiuni-sau-service-uri-auto-pana-software-web-desing-acceseaza-submasuri.htm
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identifica unele avantaje competitive, veniturile și profitul rezultate din noile produse/servicii 

turistice propuse în final. 

În final, orice produs/serviciu turistic generat de un proiect turistic trebuie să fie unul 

adecvat tematic sau  dezvoltat și structurat în jurul unei teme comune, pornind de la o analiză atentă 

a cererii turistice, dar și a tendințelor mediului macro și micro al proiectului, o analiză a 

competitorilor reali, însoțită de o promovare axată pe marketing turistic modern, păstrând 

conexiunea cu turiștii și reprezentanții mass-media și feedback-ul real al acestora și mai ales 

accentuându-l pe cel virtual cu ajutorul Internet-ului. 
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Abstract  

There are plenty of social innovation networks and initiatives around the globe. The idea is to contribute 

transformative changes towards more sustainable ecological movements. Many of these communities have a specific 

vision on the alternative way of making economy with experimenting new forms of sustainable living, governance and 

education. This paper highlights one of the most self-sustainable project such as “ecovillage” and it’s contribution 

towards popularization of rural tourism. Giving new perspectives of transformative social innovations, they renew 

social relations based on natural reproduction, finding integrated solutions to social challenges of modern life. 

Key words: ecovillage, social innovation, tourism,; integrated solutions, unconventional education 

 

1. Introduction 

The term ‘ecovillage’ was first used in 1985. Since then it describes an ecologically oriented 

kind of so called ‘intentional community’. Intentional communities are self-governed local 

communities or villages in which people are living and working together on shared land and 

properties. Ecovillages were founded in industrial countries to create the ecological movement. 

While the core intentions, purposes and motivations may differ in each community, they all have 

one significant feature which unites them: Experimenting with new forms of sustainable living, 

governance, economy, education and everything that can be done for social innovations in newly 

founded rural or urban ares. 

Furthermore, eco communities are particularly interesting social innovations. They are often 

carrying on the principles of self-sufficiency and self-organization. Nevertheless, today’s 

ecovillages follow an altered strategy, which makes them more innovative then many other 

intentional communities. Nowadays ecovillages intend to combine social supportive features in 

society with a moderate approach of community living; they are more service-oriented, strive for a 

stronger loyality of their members and have become more structured and organized over time. 

 Ecovillages can be considered as highly innovative because they have created small-scale 

experimental reproductions for finding integrated solutions to burning social challenges which take 

into account almost all areas of modern life. For example, many ecovillages have introduced 

innovative governance and ownership systems, self-sufficient local economies, unconventional 

education systems and schools,  as well as sustainable infrastructure, renewable energy and mobility 

solutions. In result, they invite their members and tourists to try out a brand new individual lifestyle. 

The real neighbourhoods, where people live their daily lives. Some ecovillages have recently 

celebrated their fortieth or fiftieth anniversaries. So are these ecovillages ‘islands of the blessed’? 

When we have a closer look, the picture is more differentiated. In fact, ecovillage life, despite its 

idealistic dimensions, is also hard work and requires considerable flexibility, engagement, and self-

reflexivity2. 
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2. Designing of ecovillages as a touristic destination place 

An eco-village is defined as a self-sustainable area in which, with the support of 

environmental preservation technologies, both a productive economy and the maintenance of semi-

natural environmental systems can be realized. This is based on the view that ecological agricultural 

and forestry practices can be economically viable if the external economy is unified (Kada, 1990). 

In the eco-village concept, ecosystem refers to a system created by the relations between elements 

within a village or elements within a village and surrounding environments. The importance of eco-

village design for attracting visitors is the synergistic effects generated by combining the two 

positive which could be natural resources and modern technologies. Eco-villages are foreseen to 

attain the following principles. 

 

3. Restoration and maintenance of rural ecosystems and cultural heritage as an attraction for 

tourists 

In a rural society, the reestablishment of rotating systems derived from agriculture based on 

traditional agricultural methods. It is thus vital to reestablish circulation systems that metaphysically 

represent woods, by using modern engineering technologies, as well as to make peoples’ lives more 

suitable and comfortable. In other words, we must preserve the natural ecosystems which remain in 

agricultural areas and develop sustainable communities by establishing new circulation systems. 

Rural areas have a variety of ecological elements: pastures, trees planted around houses, the 

footpaths between sowing fields and reservoir and water channels. However, due to changes in land 

use as a result of the decrease in agricultural population, the distribution of industrialized 

agricultural technology and infrastructure, the expansion of urban areas and environmental loads 
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have increased and species diversity has rapidly decreased. To restore and maintain semi-natural 

ecosystems, we should not establish agricultural land policies based only on concerns for 

productivity and the aesthetic qualities of rural landscapes, but policies based on ecological 

perspectives for the designation of the environment and the creation of facilities for tourists 

intended to visit rural areas as well. 

 

4. Importance of interaction between rural and urban areas 

Rural villages and urban centers have shown the inconveniences that occur each time they 

interact in order to maintain their harmony in relationships. However, it is necessary to switch from 

these inert complementary relationships to positive ones that can provide resolutions to 

environmental problems in both rural and urban areas and lead to the creation of attractive and 

comfortable environments for both intentional communities and tourists. Nowadays, we are having 

big tendency of population flow from rural to urban areas. The rapid development of transport and 

communication networks and sophisticated information, however, are going to generate a bi-

directional flow between rural and urban communities. Further, the great changes in society, 

economics, culture, science and technology, which have emerged in the twilight of the 20th 

Century, have had a great impact on values and lifestyles. Such new values and lifestyles are likely 

to become increasingly powerful forces in the interactions between rural and urban areas. 

The Ecovillages have become popular destination spaces and are emerging  as one of the 

most important developments in tourism industry. Ecovillages are in fact human communities, with 

an intrinsic harmony, leading to form a sustainable lifestyle in harmony with all the living/dead 

formations in the world and over the universe (Jackson, 2004). Furthermore, these ecovillages have 

been targeted at creating supporting sociocultural environment rural initiatives are meeting 

sustainable ecofriendly technologies, organic agriculture, and other farming activities and tourism 

services. The Ecovillages have some unique characteristic. First, the Ecovillage represents a type of 

lifestyle. Based on this philosophy, the Ecovillages are usually designed and built up within the 

framework of the four focuses, which are the ecologic, social, cultural and spiritual concepts 

(Jackson and Svensson, 2002).  In the ecologically-oriented Ecovillages, the design is based on the 

parameters which positively impact on the environment, and usually emphasize the improvement of 

the world. The food production activities, energy production, waste management, green works and 

civil processes are also based on these concepts (Gaia Education, 2006). The Social Focused 

Ecovillages are the housing organizations, where the common use areas are centrally located. The 

living spaces are connected to each other via streets, or around the common use areas. In general, 

the houses are divided into clusters with the objective of more interaction and socialization between 

these clusters. The social focused Ecovillages are built up on the similar principles as some other 

ideas (Jackson and Svensson, 2002: 43). In the cultural focused Ecovillages it is usually chosen to 

build a saloon at the center of the village for the theater or some other art performance hall, where 

held music or seasonal celebrations. The spiritual Ecovillages are usually characterized with having 

a meditation hall that is easily accessible for every visitor. In the United Kingdom, Peter Dawkins 

suggests that various social fields are to be built up in conformity with a Chakra-like landscape in 

respect of the emotional and natural laws (Jackson and Svensson, 2002). In the process of designing 

eco villages it is  important to make use of the experiences of the others,   Based on a review of 

literature, there are eight basic features of the Ecovillages (Kanaley, 2000; Gaia Education, 2006; 

Kasper, 2008;  Joseph and Bates, 2003; Sevier, 2008; Jackson, 2004; Jackson and Svensson, 2002), 

which are essential for a successful Ecovillage project. They are: 

▪ Ecovillages should use the latest technologies, e.g. solar energy design, housings that use 

natural isolation materials, methane or biomass gas converters, etc. 

▪ Ecovillages space dimensions are variable. 

▪ Ecovillages must offer onsite employment opportunities to the village residents or visitors. 
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▪ Ecovillages require a planned architecture and landscaping for comfortable stay of visitors 

and local community members. 

▪ Ecovillages are so planned in a way that there would be minimum need to bring vehicles. 

▪ Ecovillages provide cost-effective purchasable housings to their residents. 

▪ Ecovillages are the reflections of the consciousness of nature. 

▪ The local governments and touristic organization are essential factors for the successful 

ecovillages 

 

5. The goal of tourism-oriented ecovillage project 

The goal of the project are to make the most of the advantages of the eco-village by using 

man-made wetlands or any appropriate rural areas as a place for wildlife habitats and also for the 

secondary processing of water discharged from the area.  As it is the most important issue and for 

any touristic destination places to have crystal clean water. This process involves using the land 

water to maintain a base-flow discharge by discharging water into systems in order to prevent a 

decrease in water volume and using semi-natural river embankments. Along with the above 

mentioned initiative, each project will represent an economically effective eco-technology that can 

be implemented within a limited space based on the environmental features of selected landscape. 

 

6. Conclusions 

Through the implemented projects by the natural environment organizations,  redesigning 

project in agricultural land of the authorities of agriculture, forests, and fisheries, local 

governments, tourism authorities  and studies by NGOs. Many of these projects and studies are just 

at the conceptual stage and there are still many questions that have to be determined before the 

concepts being developed can be applied to actual villages. These issues affect to the establishment 

of programs for transforming existing villages into eco-villages, estimating costs, establishing 

systems to help villagers incorporate (K. Takeuchi et al. / Ecological Engineering 11 (1998) 177–

197 197) urbanites into their communities, and establishing systems for the maintenance and 

management of semi-natural ecosystems. We think that the main factors in the popularization of the 

eco-village concept and the reestablishment and development of sustainable communities in rural 

areas are the early implementation of an actual project. As a result, a model eco-village can be 

established resulting in the accumulation of a body of knowledge on eco-villages, and publicizing 

the attractions and advantages of eco-villages. The result of will clearly show the reality and 

advantage of eco-villages, which is applicable to various types of rural areas. 
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Abstract 

In recent years, gastronomy has become one of the key elements for improving and strengthening sustainable 

tourism destinations. The aim of this paper is to contribute to the progress of knowledge of the relationship between 

agro-tourism and healthy eating, in the context of major changes in the dynamics of rural tourism. Starting from the 

comparative analysis between healthy and fast-food, the results of the study indicate the emergence of a niche related to 

supply tourism, basically an evolution in the capitalization of bio-certified households in tourism activity. This 

underlines the importance of sustainable gastronomic tourism in the Romanian rural area. 

Key words: healthy food, sustainable agriculture, sustainability, gastronomic tourism, rural tourism, 

agritourism, tourism for supply 
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1. Introducere 

Schimbările profunde apărute în modul de viață al populației secolului XXI a dus la 

comportamente din ce în ce mai variate, legate de obiceiurile alimentare și cele de călătorie pe 

fondul schimbărilor de mediu. 

În prezent, problemele de mediu câștigă o importanță crescândă în asigurarea unei dezvoltări 

economice mai mari, iar globalizarea și urbanizarea afectează stilul de viață și comportamentul 

consumatorilor. 

Dezvoltarea economică durabilă presupune promovarea unor politici ecologice, la orice 

nivel economic, și transformarea consumului și a producției, astfel încât activitățile umane și 

economice să sprijine o societate durabilă. În acest context și populația adoptă o atitudine diferită, 

manifestând un interes crescând spre tot ceea ce presupune durabilitate. Hrana constituie de fapt 

unul din elementele necesare asigurării vieții, iar asigurarea unei durabilități a mediului, implicit va 

conduce la asigurarea unei alimentații durabile, în cadrul noii paradigme a dezvoltării durabile. 

Tradițiile alimentare, gastronomia regională și cultura locală, nu reprezintă altceva decât un 

spațiu al rădăcinilor culturale și de rezistență a identității la fenomene cum ar fi: industrializarea 

produselor alimentare și a efectelor sale multiple, la forțele omogenizatoare presupuse ale 

globalizării, standardizarea gusturilor și practicilor culturale (MacDonald-izare), riscul presupus de 

diminuare a identităților locale și naționale în  multe din țările europene, la riscuri pentru sănătate și 

nu în ultimul rând la  alimentația de tip fast- food. Pe fondul acestor riscuri, durabilitatea, hrană 

sănătoasă și turismul, luate în ansamblu, au determinat conturarea unei proces dinamic în circulația 

turistică către destinațiile ce pot să le satisfacă pretențiile și gusturile gastronomice durabile.  

Studiile privind turismul gastronomic au apărut în ultimele decenii, concentrându-se pe 

destinația produselor alimentare, pe turiștii pasionați de gastronomie și de o alimentație sănătoasă 
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[1, 2]. Această categorie de turiști trăiește o experiență senzorială completă, în special din punctul 

de vedere al gustului, sugerând, conform lui Cohen și Avieli [3], că, prin gastronomia locală, turiștii 

manifestă un angajament mai mare față de destinația turistică, departe  doar de rolul unui simplu 

observator tradițional aflat în călătorie [4]. În plus, gastronomia face parte din istoria culturală, 

socială, ecologică, durabilă și economică a unui popor. Acest lucru se datorează faptului că reflectă 

un anumit stil de viață al populației diferitelor zone geografice, consolidând tradițiile din zonele 

rurale dar și modernitatea în zonele urbane. 

De fapt, gastronomia implică un transfer de cunoștințe și informații despre oameni, cultură, 

tradiții și identitatea locului vizitat [6].  Asigurarea continuității tradițiilor nu este însă suficientă și 

ca urmare apare ca o nevoie constantă inovarea în produse și servicii, care să ofere o valoare  

adăugată mai mare, obținându-se astfel o mai mare competitivitate a unei destinații turistice în 

raport cu altele [2, 5]. Trebuie avut în vedere însă faptul, că în condițiile date, practicile alimentare 

au devenit un consum de simboluri și de semne care depășesc nevoile psihologice și nutriționale. 

Scopul acestei lucrări este de a încerca să răspundă mai multor întrebări, printre care se 

numără dacă agricultura bio poate fi o resursă turistică într-o anumită localitate rurală (deoarece 

reprezintă o modalitate de a experimenta bucătăria locală sănătoasă), dacă alimentația sănătoasă 

este o modalitate de a înțelege mai bine cultura  și tradiția unui sat sau dacă relația dintre agroturism 

și alimentația sănătoasă  constituie o nișă de valorificat. 

În acest scop, această cercetare prezintă o analiză a  durabilității agriculturii, a alimentației 

sănătoase și a agroturismului în contextul apariției turismului de aprovizionare, ca formă a 

turismului rural. Pentru a atinge acest obiectiv, lucrarea este structurată după această introducere 

într-un al doilea paragraf în care se face o revizuire a literaturii și a treia secțiune în care sunt 

prezentate rezultatele acestei cercetări. Lucrarea se încheie cu concluziile și referințele utilizate 

 

2. Fundamente teoretice 

2.1. Durabilitatea agriculturii și alimentația sănătoasă 

Dezvoltarea durabilă impune noi metode de producție și consum, precum și noi metode de 

organizare a afacerilor în care mediul, natura și calitatea vieții devin principalii piloni ai oricărei 

strategii [7, 8]. 

Evoluția producției ecologice depinde de cererea de produse ecologice și de comportamentul 

consumatorului în ceea ce privește consumul. Literatura de specialitate menționează  că un 

comportament al consumului durabil apare atunci când consumatorii au două atitudini pozitive: în 

primul rând, în ceea ce privește durabilitatea și mediul și, în al doilea rând, atunci când există o mai 

mare responsabilitate și implicare personală [7, 9]. În timp ce întreprinderile au responsabilitatea de 

a oferi consumatorilor opțiuni alimentare mai sănătoase și mai ecologice, consumatorii au 

responsabilitatea de a face selecții eficiente, reducând la minimum deșeurile alimentare, dat fiind că 

o treime din produsele alimentare produse în întreaga lume se pierd anual [7,10,11].  

În prezent mișcările naționale și internaționale militează pentru un model agricol durabil, 

care să respecte mediul și identitatea culturală. Astfel, apare necesitatea unei reconciliere a 

consumatorului cu producătorii și locul de producție, ceea ce conduce, în opinia lui Bernard De 

Myttenaere[12], la menținerea unei agriculturi locale durabile. Această reconciliere se poate 

manifesta real, prin vânzările directe de produse de  la producători locali sau   prin imagine, ceea ce 

ține de etichetă sau marcă.  

În Uniunea Europeană, ultimul plan de acțiune [13] arată că provocarea globală cu care se 

confruntă sectorul ecologic este asigurarea unei creșteri constante a ofertei și a cererii și, în același 

timp, a încrederii consumatorilor. Este esențial să se asigure credibilitatea sistemului și a valorii 

adăugate dintr-o perspectivă pe termen lung. 

În literatura de specialitate, studiile privind calitatea și limitele produselor ecologice în 

comparație cu produsele neecologice sunt multiple. Termenul organic se referă la modul în care 

producătorul sau exploatația cultivă produsele agricole. Sunt vizate conservarea solului și a apei, 
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necesitatea utilizării de gunoi de grajd natural și nu a îngrășămintelor sau produselor chimice în 

procesul de producție. Specialiștii în nutriție susțin că produsele organice sunt mai bogate în 

nutrienți, vitamine și antioxidanți, care sunt benefice pentru sănătate, deoarece contribuie la 

creșterea imunității și la reducerea riscului de alergii alimentare [14,15]. 

Unele studii arată că procentul acestor substanțe este cu 19% -69% mai mare în cazul 

produselor ecologice decât în cazul produselor convenționale [7]. Unii specialiști spun că avantajele 

produselor ecologice sunt exagerate, deoarece aceste diferențe pot apărea ca urmare a tipurilor de 

sol sau a culturilor folosite și a climei, nefiind neapărat rezultatul tipului de agricultură practicat. În 

plus, beneficiile pentru sănătate sunt, de asemenea, gândite pentru a fi exagerate, având în vedere 

faptul că unele studii arată că dovezile științifice nu sunt suficiente pentru a demonstra diferențele 

majore dintre produsele ecologice și produsele neecologice [16]. 

Un studiu complex realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea Newcastle 

evidențiază calitățile produselor ecologice din punctul de vedere al conținutului mai mare de 

antioxidanți și al conținutului mai scăzut al metalelor toxice și pesticidelor grele. Spre deosebire de 

alte studii, acesta folosește date din 343 de publicații de tip peer review și adoptă metode statistice 

moderne, fiind cel mai amplu studiu pe această temă din ultimii ani [14].  

Dintr-o abordare clasică, studiile au demonstrat că principalul constituient al alimentelor 

este constituit de zaharide, a căror aport este indispensabil pentru supraviețuirea organismului 

uman, fiind principala sursă de energie a acestuia.  Aportul zilnic necesar pentru un stil de viată 

sănătos este cuprins între 50-100 g [17]. Trebuie menționat faptul ca alimentele procesate se 

evidențiază printr-un conținut crescut de zahăr, astfel încât organismul uman este incapabil să 

prelucreze întreaga cantitate, lucru ce generează complicații metabolice, ce duc într-un final spre 

patologie. In condiții normale, creșterea conecentrației glucozei la nivel hepatic și muscular duce la 

fenomenul de glicogenogeneză, proces în care glucoza este convertită în glicogen în scopul de a fi 

stocată, însă capacitatea de stocare este limitată de ficat și mușchi. După ce capacitatea de stocare a 

glicogenului a fost atinsă, glucoza aflată excedentar va intra într-un proces de lipogeneză, care duce 

la formarea acizilor grași și a triacilglicerolilor, la nivelul ficatului și a țesutului adipos. Acest lucru 

explică de ce consumul alimentelor de tip fast-food exegerat duce în timp la obezitate. Prin 

creșterea concentrației acizilor grași și a triacilglicerolilor, pot apărea de asemenea afecțiuni 

cardiace, precum ateroscleroza, care este careterizată prin depunerea colesterolului pe lumenul 

vaselor de sânge, ce duce la scăderea diametrului acestora, impovărând astfel circulația sangvină, ca 

într-un final să ducă la obstrucția vasului, ce induce necroza țesutului respectiv. De exemplu 

băuturile carbogazoase, cu un conținut crescut de zaharuri, obișnuiesc orgasnismul cu gustul de 

dulce, inducând în timp dependența și chiar hipocalcemie, pe când sucurile naturale asigură un aport 

suficient de vitamine și săruri minerale dacă sunt consumate imediat după stoarcere, și fără 

prelucrare termică sau conservare. 

Având ca reper durabilitatea și produsele ecologice putem afirma că alimentația este de o 

importanță vitală pentru omenire din punct de vedere nutrițional, al sănătății, social, cultural și 

geopolitic (auto-suficiență sau dependența alimentară a țărilor). 

Studiile au demonstrat că s-a produs o delimitare clară în ceea ce privește formele 

alimentației, în prezent existând alimentația industrializată, tradițională și cea durabilă. 

Alimentația industrializată  constă în alimente ce au parcurs un proces de procesare intens, o 

dietă bogată în  produse rafinate, zaharuri, grăsimi saturate, sare, carne,  produse cu deficiențe în 

fibre esențiale și microelemente (minerale și vitamine), și o risipă  mare de alimente și nu în ultimul 

rând un consum scăzut în  alimente neprocesate  cum ar fi cereale integrale, fructe și legume.  O altă 

caracteristică a acestui tip de alimentație o reprezintă distanțele pe care  se transportă produsele 

alimentare, ajungându-se în unele cazuri să se parcurgă zeci de mii de kilometri până când produsul 

ajunge  la consumator.  

Alimentația  tradițională este definită de următoarele elemente caracteristice: 
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▪ regim alimentar ce se bazează pe combinații de produse vegetale, cum ar fi cererale și 

leguminoase, dar și pe produse lactate și ouă, fructe oleaginoase   și consum relativ redus de carne; 

▪ o alimentație slab transformată, puțin ambalată, produse comercializate și consumate local; 

▪ o agricultură ușor mecanizată și care utilizează în cantități mici substanțele chimice; 

▪ un liant puternic între țărani și consumatorii locali sau regionali; 

▪ asigură o mare parte din produsele de bază, o mare diverisitate și inventivitate alimentară 

geografică și culturală. 

Alimentația durabilă poate fi definită de următoarele caracteristici: 

▪ alimentație accesibilă tuturor, echilibrată și care să răspundă nevoilor nutriționale; 

▪ o alimentație produsă de modelele agricole care protejează mediul; 

▪ o alimentație  echilibrată  în consumarea de energie, în emisia de gaze cu efect de seră și 

care generează mai puține cheltuieli, urmărind un ciclu scurt de producție, puține produse importate, 

un mod de producție sobru, etc.; 

▪ acest tip de alimentație devine garanția unui principiu „suveranitate alimentară” a țărilor sau 

a sub–regiunilor, dreptul fiecărei națiuni de a-și menține  și elabora propria capacitate de producție 

pentru alimentele de bază respectând în același timp diversitatea productivă și culturală. 

Având la bază caracteristicile  alimentației durabile și a celei tradiționale putem conveni 

asupra ceea ce definește alimentația sănătoasă, ca fiind o alimentație bogată în cereale integrale, 

fructe proaspete sau uscate, lapte degresat, soia. Prin alimentație sănătoasă se urmărește diminuarea 

absorbției glucozei, a insulinemiei, a  secreției de insulină, a consumului de fibre solubile.  Evident 

alimentația sănătoasă tinde să asigure toate componentele din alimente cu valoare energetică 

(zaharide, lipide) cât și a componentelor esențiale (aminoacizii esențiali, vitaminele, acizii grași 

esențiali) care nu pot fi biosintetizate în organismul uman [17].   

De-a lungul timpului, în mod paradoxal, evoluția producției alimentare nu s-a bazat pe 

politici alimentare și nutriționale definite, ci pe un set de factori, cum ar fi politica agricolă, 

utilizarea terenurilor, tehnologia și evoluțiile agronomice, deciziile economice și financiare din 

partea companiilor, schimbări în stilul de viață a populației, relațiile sociale între bărbați și femei, 

urbanizarea, etc. 

În contextual datelor prezentate, adoptarea unei alimentații sănătoase este în concordanță cu 

principiile ce durabilitate, ceea ce la momentul actual, conform studiilor efetuate de către specialiști, 

înregistrează un trend ascendent în defavoarea alimentației industrializate. 

 

2.2. Turismul gastronomic  

Entuziasmul pentru tradițiile culinare și valorificarea lor în ofertele turistice nu sunt 

fenomene de dată recentă, acestea avându-rădăcinile în istoria Franței.  

În cazul în care turismul gastronomic, în sensul modern al termenului, se afirmă în prima 

jumătate a secolului al XX-lea, interesul bucătăriile europene fac parte dintr-o mișcare  privind 

valorizarea patrimoniului gastronomic din secolul al XIX-lea. Astfel, Austin Croze [18], în 1920, 

implică sindicatele în realizarea unui inventar privind comoara gastronomică franceză. Ceea ce a  

condus ulterior la constituirea patrimoniului gastronomic francez. În același timp turismul 

gastronomic începe să fie promovat ca formă de turism de către Curnosky3, ca mai apoi  Leo 

Moulin, cincizeci de ani mai târziu,  analizând semnele unei omogenități a alimentației europene, 

anunță că particularitățile teritoriale ar putea deveni  motive de călătorie turistică [19]. Ulterior, prin 

anii ”80, sub amprenta curentului „Noua bucătăria locală“, maeștrilor bucătari li se recomandă  să 

revizuiască practicile tărănești gastronomice, cerându-le să se  inspire din rețetele tradiționale, 

având astfel loc o decolonizare a gastronomiei, care începuse să înlocuiască treptat gastronomia 

tradițională [20].  

                                                 
3 Curnonsky (1872-1956) - celebru cronicar și scriitor de gastronomie 
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Acum, în întreaga lume, valorificarea patrimoniului gastronomic prin turism, apare ca o 

pârghie esențială a dezvoltării teritoriale, capabil să stimuleze în același timp agricultura, industria 

agro-alimentară,  precum și industria ospitalității. Revenirea la gustul tradițional al mâncărurilor, 

unde regăsim expresii precum: „ca la mama acasă”, „mâncare sănătoasă” sau „gustul copilăriei” nu  

face decât să întărescă convingerea că valorile tradiționale autentice sunt apreciate la justa lor 

valoare. 

În prezent, rolul fermelor din spațiul rural devine din ce în ce mai pregnant odată cu 

întoarcerea la valorile culturale gastonomice tradiționale. În acestă ecuație, agroturismul ca formă a 

turismului rural, reprezintă modalitatea de valorificare integrală a spațiului rural, din care fac parte 

și pensiunea agroturistică, ferma turistică, produsele agroalimentare. Pensiunea agroturistică  

răspunde astfel dezideratelor agroturismului, respectiv satisfacerea  cererii turistice gastronomice și 

realizarea unor venituri suplimentare pentru fermieri[21]. 

 

3. Agroturismul și alimentația sănătoasă – fundamente ale turismului de aprovizionare 

Conceptul de agroturism în România se circumscrie pensiunii agroturistice și turistice rurale 

[21]  și se face în mod dispersat în spațiu, ceea ce din păcate, nu are un impact economic, ecologic 

și urbanistic pe măsura valorii sale. Acestă situație însă nu este definitivă, iar patrimoniul de care 

dispune spațiul rural românesc poate contribui, pe fondul noilor schimbări în comportamentul 

turiștilor, la o dezvoltare armonioasă pe termen lung. 

Preocuparea, din ce în ce mai serioasă a populației, privind  modul în care se obțin produsele 

alimentare, modul în care fiecare individ se hrănește, a dus la apariția unei oportunități reale de 

valorificarea spațiului rural. Constatăm azi că  se produce un fenomen de relocare alimentară către 

spațiul rural. Tendințele sunt de asigurarea unei alimentații sănătoase, direct de la sursă. Acest fapt 

ne conduce la ideea că se impune, la nivelul spațiului rural românesc,  o inventariere a tradițiilor 

culinare și conceptualizarea acestora într-un patrimoniu gastronomic românesc.  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. Trebuie însă să avem în vedere că acest proces de 

patrimonializare a tradițiilor culinare este supus riscului de a pierde Know-how și tehnologii de 

procesare alimentară odată cu schimbările produse la nivelul practicilor de obținere și 

comercializare a produselor alimentare. 

Situația actuală reprezintă un context favorabil pentru dezvoltarea comunităților rurale prin 

valorizarea propriilor gospodării. Cultura locală, spațiul rural și emoția pot constitui în acest 

moment o axă strategică de dezvoltare a agroturismului în România. Faptul că există din ce în ce 

mai mult o cerere reală pentru  natură, autenticitate, identitate și faptul că noua generație de turiști 

caută experințe inedite, experiențe gastronomice, interacțiuni cu populațiile locale pentru a învăța 

din meșteșugul obținerii produselor culinare tradiționale, ne întăresc convingerea  că realizarea unui 

patrimoniu gastronomic românesc nu poate fi considerat decât o metodă activă de valorificare a 

spațiului rural. 

Experiențele gastronomice din spațiul rural românesc au devenit în timp locuri unde se 

cristalizează problemele de identitate și cultură. În fundamentarea acestui proces de cristalizare apar 

o serie de elemente care contribuie la definitivarea, într-un tot unitar, a unei bogății inestimabile 

românești (gustul, gastronomia și alimentele). Gustul  produselor culinare intervine în acest proces  

ca un cod de diferențiere socială. Gastronomia, alături de specialitățile locale și actul în sine de 

obținere a produselor culinare, se consideră a fi o poartă de intrare în cultura și spațiul rural autentic 

românesc. Toate aceste elemente argumentează necesitatea orientării pe noi metode de abordare a 

spațiului rural. 

De asemenea, în ultimii 2 ani, la nivelul României s-a conturat o nouă tendință practicată de 

acele persoane preocupate de modul lor de alimentație, de sursele de proveniență a produselor 

alimentare, respectiv acele persoane care doresc un mod de viață sănătos. Acest fenomen a fost 

perceput foarte rapid de către fermierii locali și astfel au încercat să vină în întâmpinarea dorințelor 
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acestor persoane, oferindu-le posibilitatea aprovizionării cu alimente sănăoase, obținute în propriile 

gospodării. Fenomenul nu s-a oprit doar la procesul de comercializare, iar în momentul de față atât 

persoanele doritoare de produse ecologice cât și fermierii au conturat o nouă formă de turism, 

respectiv cel de aprovizionare. Literatura de specialitate până în acest moment nu a fundamentat 

acest concept, însă în opinia noastră putem defin turismul de aprovizionare ca fiind călătoriile 

realizate în spațiul rural de către populația care adoptă un stil de viață sănătos, cu scopul de a se 

aproviziona cu produse alimentare din gospodăriile țărănești, obținute în mod natural, fără 

îngrășăminte chimice, și care au posibilitatea de a se caza în fermele gospodarilor. 

Acestă formă de turism  se constituie ca o nișă a turismului rural. Singura condiție este  ca 

fermierii să vadă în ea o oportunitate de a face un business, să facă un plan în acest sens și 

bineînțeles să fie ei însuși pasionați de această activitate, să existe dorința reală ca turiștii care le 

trec pragul în gospodării să se simtă „ca la ei acasă”. 

Cu pași mici, dar siguri, acestă activitate se cristalizează, începuturile fiind deja conturate 

prin înființarea gospodăriilor certificate bio, ce țin de o agricultură durabilă. La nivelul României în 

anul 2016, conform datelor  furnizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale [22],  

existau 3821 de producători certificați în agricultura ecologică. 

O altă inițiativă constă în constituirea unei platforme intitulată „PlatFerma” și care este o 

platformă a fermierilor români. Aici sunt informaţii despre hrana sănătoasă crescută natural în 

România şi despre fermierii care o produc. În plus,  prin intermediul unei Hărți a Fermelor se pot 

afla informații de unde se pot procura produse româneşti, proaspete sau conservate. Harta 

fermierilor din România adună producători de hrană sănătoasă, organizaţi pe categorii de produse. 

Prin această platformă se încurajează producția locală, și de ce nu, reprezintă o sursă de informații 

în timp real pentru doritorii de a practica și turismul gastronomic. 
Figura 1. Harta Fermelor  din România 

 
Sursa: http://platferma.ro/harta-fermelor-romania/ 

Pe acestă platformă se regăsesc în prezent 49 de ferme din 20 pentru legume, 4 pentru plante 

aromatice, pentru miere și produse apicole sunt 6 ferme, pentru sucuri, dulcețuri, murături, 

compoturi și sosuri se regăsesc 5 ferme,  iar ferme pentru carne și produsele din carne, pentru pește 

prospăt, pentru lactate și brânzeturi și fructe de pădure sunt câte 2 ferme. 
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Toate aceste informații demonstrează că fermierii români abia au identificat oportunitatea 

valorificării cererii populației pentru produsele sănătoase și că își doresc o afacere din această 

activitate. 

La nivel local, aceste ferme ar trebui să fie încurajate să-și facă cunoscută oferta și de 

asemenea, să fie  consiliate în vederea desfășurării unei activități mixte, prin punerea la dispoziția 

doritorilor de experiențe gastronomice inedite,  de spații de cazare și bineînțeles implicarea turiștilor 

în activitățile ce țin de  producerea alimentelor. 

 

4. Concluzii 

Preocupările populației din ziua de azi privind asigurarea unei alimentații sănătoase a 

condus la conturarea unor fenomene benefice la nivelul spațiului rural românesc. Principiile de 

alimentație sănătoasă împletite armonios cu  agricultura durabilă practicată în fermele din România, 

precum și existența unor agropensiuni, capabile să ofere experiențe inedite în spațiul rural, 

constituie elementele fundamentale pentru ceea ce înseamnă un nou început a turismului de 

aprovizionare, 

Șansa oferită populației din spațiul rural, de a-și valorifica tradițiile culturale și 

gastronomice, nu face decât să contribuie la o dezvoltarea economică a acestora, dar numai prin 

constituirea unor activități bine gândite și care să țină seama de ceea ce înseamnă moștenire 

culturală și  emoție. 

Realizarea unui patrimoniu gastronomic la nivelul României, nu va face decât să conducă la 

o dezvoltare armonioasă a activităților din spațiul rural românesc, unde țăranul român știe să facă 

lucrurile cel mai bine. 
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THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS UPON TOURISM 
 

INFLUENŢA FACTORILOR DEMOGRAFICI ASUPRA TURISMULUI 

 

Teodor PĂDURARU1 

 
Abstract 

Among the numerous factors influencing the tourism there are also the demographic ones, especially the age 

which impacts both the forms of tourism and tourists’ behavior. With time, as the population ages and life expectancy 

increases, new forms of tourism emerge which become new subjects of research, especially in the long run.  

Key words: forms of tourism, demographic factors, life expectancy 

 

1. Introducere 

Scopul acestui studiu a fost acela de a determina mutaţiile determinate de procesul de 

îmbatrânire a populaţiei care se accentuiază din ce în ce mai mult.  

Previzionând potenţialul pe care îl reprezintă pentru turism segmentul persoanelor de peste 

55 ani, autorităţile de turism din ţările dezvoltate ca Franţa, Canada, Japonia, Germania, Chile sau 

China, au dezvoltat cu 10-15 ani în urmă programe destinate acestei categorii de turişti. În această 

perioadă, s-au angajat în programe speciale şi operatori de turism ca grupul hotelier Accor din 

Franţa, agenţia de turism Nouvelle Frontiere, parte a grupului german TUI, agenţia de turism 

japoneză Nippon Travel, agenţia canadiană ElderTreks. 

Prin intermediul acestor programe, segmentul persoanelor de peste 55 ani a devenit 

semnificativ pentru industria turismului, în Franţa reprezentand 33% din totalul turiştilor francezi, 

şi, chiar dacă s-a dezvoltat puternic în ultimii 10-15 ani, potenţialul său de creştere nu s-a epuizat 

încă.  

În mod evident, obiceiurile comportamentale ale turiștilor sunt puternic influențate de 

contextele lor socio-demografice, adică nivelul de educație, vârsta, activitatea economică, mediul și 

stilul de viață, cu cel mai mare procentaj de turiști care călătoresc fiind cei cu un nivel superior de 

educație și al veniturilor. 

 

2. Situația populației României  pe vârste și sex și prognoza până în anul 2050 

În Europa, există deja mai mulți vârstnici (cu vârsta de peste 65 de ani) decât copii. În 2004, 

populația vârstnică (75,4 milioane) a depășit pentru prima dată populația mai tânără (mai puțin de 

14 ani) (74 de milioane). Această constatare urmărește tendința de scădere a acesteia din urmă din 

1984, în favoarea unui număr mai mare de persoane în vârstă de peste 65 de ani, care reprezintă 

acum o sută din populația europeană (Institutul de Politici Familiale-IPF-2007). Când adăugăm 

scăderea semnificativă a mortalității și a fertilității, observăm o transformare remarcabilă a 

piramidei populației, stabilind etapa europeană pentru o situație în 2025, în care lățimea maximă a 

piramidei va fi cuprinsă între 40 și 60 de ani Ani, cauzând ruptura piramidei. 

Există, prin urmare, confuzie cu privire la definirea activităților turistice întreprinse de 

persoanele în vârstă, derivate din multitudinea de semnificații oferite de conceptul de "vârstnic sau 

senior". Cu toate acestea se poate considera că turismul senior acoperă un spectru larg de activități 

care se desfășoară de persoane în vârstă, pensionate sau nu, de 55 de ani sau mai mult, cu niveluri 

diferite de venituri. În acest sens, pare logic să considerăm că turismul senior nu trebuie tratat doar 

ca un tip non-sezonier de îmbătrânire activă și direcționat către un grup minoritar, ci ca o activitate 

mult mai extinsă. 

                                                 
1 Cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași; șef, 

Departamentul de Relații cu Cercetarea Științifică, Asociaţia Generală a Economiştilor din România; preşedinte, Filiala 

Iaşi a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, tpaduraru2005@yahoo.com 
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Şi în România, analizând piramidele vârstelor putem constata un proces accelerat de 

îmbătrânire a populaţiei înperioada 1968 -2014. 
Fig 1. Structura populatiei după domiciliu pe sexe și vârste din 1968 și 1992 

 
Sursa: Vasile Ghețău, Anuarul Demografic al României, , INS, 2015 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/Anuarul_demografic-PROMO.pdf 
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Fig 2. Structura populatiei României după domiciliu pe sexe și vârste la 1 iulie 2014 

 
Sursa: Vasile Ghețău, Anuarul Demografic al României, , INS, 2015 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/Anuarul_demografic-PROMO.pdf 

Deteriorarea iremediabilă a întregii construcții demografice nu  constă în scăderea în sine a 

numărului populației, ci în mecanismul prin care s-a produs și în efectele acestuia în timp asupra 

stării și mișcării populației. Reculul fertilității în prima jumătate a  anilor 1990 și stabilizarea 

ulterioară a nivelului scăzut atins a diminuat și apoi conservat  dimensiunea generațiilor intrate 

anual în populația țării, generații mai mici decât numărul anual al deceselor și instalarea scăderii 

naturale a populației (în anul 1992) a constituit debutul deteriorării întregului ansamblu. În 

secțiunea A(fig.3) de la piramida pentru anul 2014  se pot remarca generațiile mai mici din anii 

1990-2013.  Sunt generații mai mici dar  omogene ca mărime, surprinzător de omogene și explicația 

o găsim în stoparea tendinței de scădere a numărului de născuți  după anul 2003 prin neașteptata 

redresare a numărului de născuți proveniți de la femei salariate, preponderent în mediul urban, odată 

cu introducerea măsurii concediului și indemnizației de creștere a copilului.  Această redresare  a 

compensat doar continuarea   regresului moderat al  numărului de născuți de la femei nesalariate dar 

nu a modificat rata fertilității totale. Generațiile de după anul 1989 au fost mai mici cu 35-40% și o 

logică simplă spune că atunci când aceste generații, avansând în vârstă, vor fi cele de la care vor 

proveni copiii țării, și numărul născuților va fi cu 35-40% mai mic în raport cu cel  din anii 1990-

2013. În secțiunea A’(fig.3)  a piramidei pentru anul 2050 putem vedea aceste generații și felul în 

care marchează întregul edificiu structural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teodor PĂDURARU 

 123 

Fig. 3. Prognoza populației rezidente a României pe sexe și vastă pentru anul 2050 

 
Sursa: http://www.contributors.ro/editorial/cu-realism-despre-perspectiva-terapeutica-a-noului-val-%C8%99i-

%E2%80%A6-ce-%C8%99tii-despre-padure-popula%C8%9Bia-romaniei/ 

Dimensiunea scăderii naturale a populației rezidente s-a majorat în ultimii ani prin 

neincluderea  născuților aduși pe lume în alte țări de mame având cetățenia română  și a atins 70 de 

mii locuitori. Se va ajunge la o scădere naturală de 100  mii locuitori în prima jumătate a anilor 

2020 și de 150 de mii la mijlocul  secolului, valori consfințind o depopulare de mare amploare. 

Depopulării îi corespunde ascensiunea considerabilă a îmbătrânirii populației, ponderea vârstnicilor 

de 65 ani și peste urmând să treacă de la 17%  la 29% iar numărul persoanelor de această vârstă la 

100 de adulți s-ar dubla până la mijlocul secolului – de la 27%  la 53 %. 

Pot fi adăugate destule alte fațete ale depopulării masive a țării și degradării iremediabile a 

structurii pe vârste și în figura 5 se poate vedea evoluția populației de vârstă școlară (3-23 ani), 

indicator  cu  rezonanță majoră în tot sistemul educațional dar și în alte domenii:  4,5 milioane de 

persoane  astăzi,  mai puțin de  4 milioane după  numai 10 ani  și  3 milioane în anul  2043.  Să nu 

uităm – fără a lua în considerare potențialele efecte ale emigrației. 

Toate studiile asupra îmbătrânirii demografice menționează impactul negativ asupra 

echilibrelor  economice, sociale, politice, culturale, medicale și de altă natură, prin raportul dintre 

populația tânără și adultă, pe de o parte, și populația vârstnică, pe de altă parte,  afectând de fapt  

performanța generală a  societății în contextul unei globalizări galopante și fără scrupule. 

Problemele sunt de actualitate și în alte țări  ale Uniunii Europene și iată semne de întrebare venind 

de la specialiștii Eurostat (Eurostat, 2015)  (traducere liberă): 
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▪ “cum se poate promova o creștere economică sustenabilă într-o perioadă în care numărul și 

ponderea populației în vârstă de muncă va scădea, schimbare care duce la reducerea volumului 

impozitelor și taxelor pe venit (revenue-raising powers) și a contribuțiilor la asigurările sociale? 

▪ cum să fie protejate modelele de bunăstare socială, cum sunt pensiile și asistența medicală, 

în condițiile unui număr în creștere de persoane (foarte) vârstnice ale căror solicitări asupra acestor 

sisteme sunt din ce în ce mai mari?” 

La implicațiile economice și sociale ale declinului populației din perspectiva degradării 

structurii pe vârste, se pot adauga două fațete rezultate din combinarea demograficului cu 

intensitatea participării  la activitatea economică pe vârste  și  cu intensitatea intrării în populația de 

pensionari, pe sexe și vârste: 

▪ în primul caz este vorba de proiectarea populației active economic cu ratele de activitate pe 

sexe și vârste din anul 2013; 

▪ în celălalt caz este vorba de proiectarea numărului de persoane intrate anual în categoria 

pensionarilor, pe sexe și vârste. Perioada acoperită de proiectări este 2014-2040. Indicatorul 

evoluția ascendentă a raportului de dependență a vârstnicilor se dorește a fi expresia creșterii 

sarcinii economice a persoanelor în vârstă de muncă, preponderent active economic, în raport cu 

populația vârstnică, preponderent inactivă economic, folosind doar structura pe vârste a populației. 

Reducerea dimensiunii populației active economic se înscrie firesc în reculul întregii populații și 

ceea ce contează – ca implicații economice – sunt ponderea populației active economic, structura ei 

pe vârste și raportul dintre populația inactivă economic și cea activă economic. 

Populația activă economic deține astăzi o pondere de 45% în întreaga populație și va ajunge 

la 42% în anul 2040; în aceeași perioadă, populația activă în vârstă de 50 ani și peste își va majora 

ponderea de la 27 la 36%; în fine – cel mai important indicator, raportul de dependență economică:  

la 100 de persoane active revin astăzi  121 de persoane inactive și vor fi 137 în anul 2040. Toate 

aceste schimbări provin din așteptata degradare a structurii pe vârste a populației. Se poate adăuga 

schimbărilor, prin același mecanism al  deteriorării structurii pe vârste, diminuarea ratei de 

activitate a populației în vârstă de muncă – 20-64 ani.  Iar ce legătură poate exista Între intensitatea 

participării la activitatea economică și bogăție, poateexixtao staânsa legătură și prin urmare inclusiv 

resursele care pot fi orientate spre programe costisitoare vizând redresarea situației 

demografice. Bogăția nu poate avea o altă sursă, la nivel național, decât o participare ridicată la 

activitatea economică și corelația dintre rata de activitate la 20-64 ani și Produsul Intern Brut pe 

locuitor. Slaba performanță economică o regăsim și într-o altă arie având conexiuni cu poziția 

femeii și copilului. În raportul publicat de Save the Children Federation – State of the World’s 

Mothers – 2015, poziția României după valoarea Indicelui Mamelor (Mothers’ Index) o găsim la 

numărul 66 (din 179 de țări). Indicele este unul sintetic, rezultat din combinarea datelor asupra stării 

de sănătate a femeii și copilului, nivelului de educație a copilului, participării femeii la viața politică 

și bunăstării  economice, exprimată prin PIB-ul pe locuitor. 

 

3. Concluzii 

Elementele care nu se modifică atunci când se ia în considerare conceptul de consumatori în 

vârstă sunt: 

▪ consumatorii cetățeni în vârstă reprezintă o piață potențială importantă pentru industrie din 

cauza numărului mare de persoane în vârstă și a puterii lor de cumpărare; 

▪ au ajuns sau au trecut pragul vârstei la care există semne de îmbătrânire. Acest element este 

legat de semnificația etimologică a cuvântului; iniţial, "senior" înseamnă mai în vârstă; 

▪ ei se simt tineri în raport cu vârsta lor cronologică și, ca o consecință, există o nouă variabilă 

subiectivă legată de percepția de sine a unei persoane și de sentimentele sale legate de anumite 

grupe de vârstă. Această variabilă a fost deja utilizată pentru segmentarea pieței de vârf, iar 

rezultatele anterioare confirmă faptul că este mai util decât vârsta cronologică pentru a explica 
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comportamentul de cumpărare al acestui grup. În ceea ce privește aspectele care variază în definiția 

consumatorului senior, o revizuire a literaturii evidențiază două aspecte: 

1) fiecare definiție este legată în mod intrinsec de o abordare care permite o diferențiere între 

consumatorii de vârstă și cei fără vârstă; 

2) există o lipsă de consens asupra definirii unui consumator senior și, în consecință, a 

criteriilor utilizate pentru a-l defini. 

În marketing, se folosesc două criterii: vârsta cronologică și pensionarea. În ceea ce privește 

vârsta cronologică, a existat o lipsă de acord cu privire la vârsta debutului segmentului senior. Unii 

autori justifică de ce aleg o anumită vârstă, dar alții nu. Chiar și justificările în sine pot fi diferite de 

la unul la altul. Aceste discrepanțe îngreunează compararea rezultatelor obținute prin diferite studii. 

În plus, vârsta cronologică este un criteriu foarte simplu în ceea ce privește definirea întregului 

segment senior, care este un grup foarte eterogen. În cele din urmă, ar trebui să observăm, de 

asemenea, că există o abordare dinamică legată de circumstanțele istorice și culturale (de exemplu, 

progresele medicale); Prin urmare, realitățile economice și sociale pot varia în timp. În consecință, 

vârsta cronologică este un criteriu care trebuie suplimentat. Pe de altă parte, criteriul "pensionare" 

poate crea dificultăți în compararea rezultatelor, deoarece se schimbă de la o țară la alta. Deși în 

multe țări vârsta legală de pensionare este de 65 de ani, această diferență de vârstă diferă în alte țări. 

În plus, în anumite circumstanțe, persoanele pot beneficia de pensionare anticipată. Vârsta legală de 

pensionare poate varia, de asemenea, în funcție de schimbările sociale și politice. Aceste observații 

subliniază dimensiunea culturală a conceptului de senior și sugerează că criteriul de pensionare este 

prea restrictiv și comunitatea științifică ar trebui să o completeze. 

Există, prin urmare, confuzie cu privire la definirea activităților turistice întreprinse de 

persoanele în vârstă, derivate din multitudinea de semnificații oferite de conceptul de "vârstnic sau 

superior". Cu toate acestea se poate considera că turismul senior acoperă un spectru larg de activități 

care se desfășoară de persoane în vârstă, pensionate sau nu, de 55 de ani sau mai mult, cu niveluri 

diferite de venituri. În acest sens, pare logic să considerăm că turismul senior nu trebuie tratat doar 

ca un tip non-sezonier de îmbătrânire activă și direcționat către un grup minoritar, ci ca o activitate 

mult mai extinsă. 
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CHAPTER II 
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Abstract 

In rural areas, cultural tourism is a solution to revitalize communities, it can be addressed as a development 

path, encouraging the revival of traditions, restoration of sites and buildings. But an improper practice could generate 

the opposite effect: the destruction. Thus, the erosion of cultural values and sites by excessive marketing, uncontrolled 

promotion, agglomerations ultimately leads to reduced quality of life for local people. 

This paper discusses the challenges of synergy between culture and tourism for sustainable development in 

rural areas, in particular, challenges related to the protection and promotion of rural cultural heritage areas. 

Developments in Viscri village, as part of the county of Brasov, is a real example that shows the generation 

through tourism of economic and social welfare for the community, making the tourists live unique experiences, 

example that reveals the development of sustainable tourism by recovery of items included within the UNESCO 

universal cultural heritage.  

Key words: responsible cultural tourism, cultural heritage, preserving traditions, rural experiences 

JEL: Z320 

 

1. Introduction 

The major contribution of the tourism industry to the socio-economic development is today 

widely recognized worldwide. 

At the same time, tourism is often seen as an activity that contributes to a better 

understanding of other places, people and cultures. 

Over the last decade, trends in the tourism industry show more and more tourists looking for 

authentic and memorable experiences by interacting with the residents of destinations and local 

cultures. 

Moreover, since 2002, the World Tourism Organization (WTO) announced a faster growth 

of cultural tourism compared to other forms of tourism and a higher co rate than the overall tourism 

worldwide [9]. 

And the OECD communicated, in a 2009 report, that more than 50% of tourist activity in 

Europe is driven by cultural heritage [8. p.21]. Thus, "besides relaxation (especially sun and sand), 

there are no bigger attractions to tourists than cultural experiences" [1, p.117]. More and more 

tourists share "special interest holidays", involving active participation in cultural activities such as: 

pottery, carving, weaving or gastronomy. Many of these activities tend to occur in rural areas, 

where the landscape is often picturesque, rich in places with traditional folk cuisine. 

In the current global context, when travels tend to cover increasing distances, tourism should 

be understood in terms of both variables: cause and effect, that affect (influence) life in 

contemporary society. While tourism promises the idea of "continuity" to the community and 

welfare through economic development, studies show that it may also exert a force of "rupture". 
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Tourism is often promoted as an alternative to achieve economic sustainability, but people pay little 

attention to the concept of cultural sustainability. 

Thus, under the present global socio-economic conditions, planning and programming a 

responsible rural tourism become an imposed requirement, but also a great challenge to increase 

competitiveness, on one hand and protecting cultural heritage and host communities in some rural 

areas, on the other hand. 

Therefore, this paper focuses on examining how culture, especially cultural heritage, can be 

used as an engine for rural development through specific tourism activities in a sustainable and 

responsible way. 

 

2. Working definitions and literature review 

Cultural tourism refers to cultural issues that are of interest to visitors and can be marked as 

such. This would include people customs and traditions, their heritage, history and way of life [10]. 

According to the World Tourism Organization of the United Nations (UNWTO), cultural 

tourism includes the movement of people for reasons, essentially cultural, such as study tours, 

performing arts and other cultural tours, travels to festivals and other cultural events, visits to sites 

and monuments, travels to study nature, folklore or art or focused on pilgrimages [11]. 

Rural tourism can be analyzed in terms of space and social relations. "Rural tourism is a 

form of tourism concentrated on destinations in rural areas, having a functional structure of 

accommodation and other heterogeneous services." [7, p.180].  Rural tourism "includes any tourist 

activity organized and conducted in rural areas by the local population, exploiting local tourism 

resources (natural, cultural, historical and human) as well as facilities and tourist structures, 

including hostels and agritourism farms." [4, p .190]. But rural areas can also be viewed from the 

perspective of time: people living in urban areas, usually regard rural areas as being behind in 

development, as time seems to have stopped. This is a nostalgic perspective on rural areas, which 

contrasts with postmodernity and the "fast" life styles of major cities. This view coincides with what 

often rural tourism seeks to convey: the contrast between life in a city and the rural.  

Rural cultural tourism refers to offering tourists the opportunity to know the cultural 

specificity of visited rural areas. This can refer to tangible elements (whether historical, cultural or 

both) or intangible, through demonstrations of cultural expressions (music, theater traditions, for 

example), but also through direct contacts that tourists have with locals and their lifestyle. 

The concept of responsible tourism originates the awareness of potential problems related to 

tourism, issues that have been discussed for more than a decade, such as environmental impact and 

the impact on local communities, which are often linked to processes hardly controllable [2]. In 

many cases, most earnings from tourism activity does not remain in the tourist destination, but 

reaches into the pockets of foreign investors [5]. It is also questioned often the aspect of material 

decisions made by local institutions in the allocation of public funds for tourism development that 

are often detrimental to local agricultural enterprises [6]. In addition, for some destinations it has 

increased the cost of living and crime in local communities, and increased speculation for local land 

resources [3]. 

In general terms, responsible tourism is connected with the idea of sustainable development, 

in particular for the fact that those who are concerned about this type of activity must also take into 

account environmental, economic and social factors.  

In recent years, the term "responsible" has emerged more and more frequently in 

international tourism debates, but consensus has not yet been reached to define uniquely what is 

meant by "responsible", although there are some commonly agreed characteristics. 

In 2002, the International Center for Responsible Tourism (ICRT) organized a conference, 

at the same time as the UN Summit in Cape Town, at the end of which a document known as the 

"Cape Town Declaration" [12] was drafted. The document contains seven points that characterize 

responsible tourism (conservation of water resources, energy efficiency, integrated waste 



Responsible cultural tourism for the future 

 128 

management, preferential purchases, enterprise development, skills development and social 

development) and defines it as "tourism that creates better places for people to live in and better 

places to visit". 

Besides, responsible tourism is seen as an alternative to the conventional tourism industry. 

This can be seen as a movement able to expose and denounce the negative effects caused by 

tourism and capable of supporting and promoting the responsibility of all the actors involved so as 

to favor sustainable tourism models where the benefits of the community become a priority.   

And the European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality (EARTH) believes that 

„responsible tourism complies with the principles of social and economic justice fully respecting 

the environments and different cultures (Figure 1). It recognizes the importance of the local host 

community and its right to act as a key player in developing sustainable and responsible tourism on 

its land. Responsible tourism fosters positive interaction among the tourism industry, local 

communities and travelers” [13]. 

 

3. Challenges and requirement for responsible cultural tourism development in rural areas 

The responsible (rural) tourism essentially involves creating better places for residents to 

live better and attract visitors. The responsible cultural tourism requires cultural operators, tour 

operators, hoteliers, governments, locals and tourists to take responsibility, take steps to make 

tourism more sustainable. 

Figure 1. Fields to apply responsible tourism 

 
Source: European Aliance for Responsible Tourism and Hospitality (earth-net.eu) 

Rural tourism with cultural valences is an important component of the recreational product, 

focusing on traditional local communities that have different customs, rare art forms and distinct 

social traditions, which usually differ from those of visitors. A distinctive feature of this form of 

tourism is the offering of personalized experiences to visitors, by enjoying the physical and human 

environment of the rural area, taking part in the activities and lifestyle of the local population, so 

that the interaction is strong and requires a great responsibility on both sides for the benefits to exist 

in both cases: guests and hosts. 

In order to develop a responsible cultural tourism to ensure the sustainable development of 

rural areas, the following principles must be considered and respected: 

▪ The principle of fairness between generations. Tourism development needs to have a long-

term vision and must not compromise the capacities of future generations to access cultural 

resources and meet their knowledge needs. This requires a particular concern for the protection and 

enhancement of cultural (tangible and intangible) heritage. 
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▪ The principle of equity within a generation. This principle supports the rights of the current 

generation to fairness in terms of access to cultural resources and the benefits that come from it in 

terms of social class, income, gender, ethnicity aso. 

▪ The principle of maintaining cultural diversity. Cultural diversity (of ideas, beliefs, 

traditions and values) is very important in maintaining cultural systems and has a special role in 

motivating tourist travel. 

▪ The precautionary principle. This principle takes into account the fact that decisions that can 

lead to irreversible changes (especially, in the case of cultural heritage) should be addressed with 

extreme caution and from a very refractory position as to the risk due to the imponderability of the 

consequences of such decisions. 

▪ The principle of integrating sustainable development components. Economic, social, cultural 

and environmental systems should not be treated in isolation, but rather a holistic approach is 

needed, especially one that adopts interconnection, mainly between socio-economic and cultural 

development. 

▪ The principle of shared responsibility, which emphasizes the cooperation and the 

interdependence of the roles played by all stakeholders in protecting cultural and tourist resources. 

The requirements to be met in order to achieve a responsible cultural tourism in rural areas 

are: 

▪ Collaboration. By its very nature, cultural tourism requires effective partnerships. It can be 

accomplished more by working together than by individual. Mutual and full respect of all factors 

involved in tourism and culture and working together to create attractive tourist products is a 

necessary drive to develop sustainable tourism. A common planning of tourism activities is 

required, in keeping with preserving and promoting cultural values that have a positive impact on 

the community and visitors. Financial revenue from cultural tourism should be fairly distributed and 

at least partially used for the maintenance, protection and development of heritage and destination. 

▪ Achieving harmony (matching) between the host community and the tourism industry. 

Developing cultural tourism in a rural area should make it a better place to live for the community 

as well as a better place to visit. Benefits must be on both sides. Community based tourism allows 

tourists to discover local habitats, celebrate and respect traditional cultures, rituals and local 

lifestyle. The community will be aware of the commercial and social value attributable to cultural 

heritage through tourism, and this will favor community-based preservation of these resources to 

the benefit of both the community and the guests. 

▪ The emphasis should be on quality and authenticity. Today's tourists are more educated and 

sophisticated and expect a high level of quality and authentic experiences. 

▪ Conservation and protection of resources. Many of the cultural, historical and natural 

resources available to host communities are irreplaceable. If these are lost or destroyed by defective 

use, they can not be recovered. 

In order to comply with these principles and requirements and to develop responsible and 

sustainable cultural tourism in rural areas, some steps should be taken as follows: 

Assessment of tourism potential. Assessing the attractions that the rural area can offer, the 

visitor services, the organizational and marketing capabilities, the ability to protect cultural 

resources aso. 

1) Planning and organization. Ensure a good use of cultural, human and financial resources, in 

accordance with the principles outlined above. Setting priorities and objectives. 

2) Preparing for guests. Protecting and restoring resources. Researching the future as well as 

the present. Ensuring that current choices lead to long-term favorable results. 

3) Select and investigate the market. Researching and knowing the target market. Developing a 

multi-annual, multi-level marketing plan that takes into account the target market. Looking for 

partners in local, regional or national groups. 
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In conclusion, in order to become responsible, cultural tourism must: minimize the negative 

economic, environmental and social impact; generate economic benefits for locals and increase the 

welfare of the host community, improve working conditions and access to industry; involve the 

local community people in decisions that affect their lives and life changes; contribute positively to 

the preservation of natural and cultural heritage to maintaining diversity; provide unique and 

enjoyable touring experiences through significant connections with the host community, as well as a 

better understanding of local cultural, social and environmental issues; ensure equally access for 

people with disabilities and disadvantaged people to tourism resources; give rise to respect among 

tourists and hosts and strengthen local pride and confidence in themselves and culture. 

 

4. Viscri 

The great diversity, the authenticity, the timeless character of the Romanian rural areas 

represent invaluable resources for the development of cultural tourism. One of these rural areas, 

which harbors valuable cultural resources and tends to capitalize on them through the development 

of responsible cultural tourism, is Viscri. 

Viscri is a secluded village from the Transylvanian Plateau, located between the two roads 

connecting Rupea to Sighişoara and Mediaș and is inhabited by 403 inhabitants [18]. Its cultural 

resources and landscape are, however, of great value. The village hosts one of the most spectacular 

Saxon fortified churches dating back to the 12th century, being one of the six UNESCO World 

Heritage Sites. The church is endowed with a very beautiful organ, old for more than 300 years. The 

museum inside the church exhibits woven, embroidered, potted, metal products and tools used in 

agriculture, as well as traditional costumes and pieces of furniture, illustrating the daily life of the 

Saxon community [17]. Also, due to its withdrawn position, the most archaic costume dating from 

the 17th to the 19th century was preserved here. Viscri people are well known for activities as 

embroidery, weaving, braiding, making jams, wines or bread. 

In fact, the local community supported by an English foundation succeeded in enlisting the 

village on the list of important rural tourism destinations, and the association of the name of the 

village with that of Prince Charles of Wales has only brought it an increase in public image and 

goodwill. 

In recent years, Viscri has attracted more and more tourists, especially foreigners. Today, 

the community lives out of tourism, and every local participates in something. 

Amongst the successes is the construction of a unique ecological treatment plant in 

Romania, in 2011. Other measures that contributed to the development of the village were: 

restoration of the facades of houses and barns, construction of wooden floors at the entrance to 

households, installation of tourist signs, promotion of folk crafts through projects meant to support 

popular craftsmen in practicing and conveying customs to younger generations.   

Accommodation in the village is provided by hostels and guest houses. 

Viscri Village is now an independent, successful community-based rural tourism model. 

And the future plans of the community imply sustainable rural development by preserving the 

authenticity of the area in order to offer guests and locals a unique experience of living in the 

countryside. Short and medium term plans include, among others, the banning car access to the 

village in order to protect heritage, the building of a greenhouse where tourists can go with fresh 

organic vegetables and a small zoo [19]. 

Among the effects of community-based tourism development in Viscri village it is worth 

mentioning (many positive, but also negative ones): 

▪ the village looks neatly, with hardworking people and the living conditions are better; 

▪ people have higher and more stable incomes as a result of vocational training, qualification 

in traditional crafts or the work in tourism; 

▪ small rural businesses have appeared that bring incomes to the craftsmen motivating them 

for sustainable activities; 
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▪ the establishment of guest houses and the development of cultural tourism bring income to 

the community and lead to a sustainable valorisation of cultural legacy and traditional households; 

▪ the village has become more crowded and the many cars parked on the side of the roads and 

streets physically and visually disturb; 

▪ the price of housing increased  aso. 

In this context, the option of developing responsible tourism based on the principles of 

sustainable development is a necessity and a perspective opportunity for the wellbeing of the village 

and for the promotion of complex tourism products, tailored to current tourism trends and needs. 

 

5. Conclusions 

The basis of responsible tourism is to educate all participants: industry, community and 

tourists alike. 

Developing responsible cultural tourism in rural areas interferes with all four sectors 

involved. Thus, in each field, there must be some aspects to focus on: Economic - the equal 

distribution of economic benefits generated by tourists for the local population and the host 

territory; Social - the local community must occupy a central place in the tourism development of 

its own territory; the involvement of the local population through participatory democracy in the 

decision-making process is essential for sustainable tourism development; Cultural - respecting 

local culture by including its distinctive essence in the overall tourist activity; the development of 

rural tourism must focus on the awareness and preservation of the authenticity of local culture, 

traditions, lifestyle, gastronomy and traditional local crafts; Environment - minimizing the 

environmental impact created by tourists. 
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Abstract 

The authors’ intention was to address the case of Bulgaria, our neighbouring country, which has a proven 

tourism potential, especially in an emergent profile, in many respects similar to that of Romania. The triad cultural 

tourism / traditional tourism – rural tourism – mountain tourism is analyzed in those details relevant in point of 

highlighting the main strengths of managerial expertise and economic development in the field of the above-mentioned 

kind of tourism, hoping that some of the findings of a parallel between Romania and Bulgaria will, in the very near 

future, be starting points for similar achievements in our country. 

Key words: Bulgaria, cultural tourism, rural tourism, mountain tourism, traditions, Romania, tourism 

management  

JEL: L83, Z11, Z13 

 

1. Introduction 

Located in Southeast Europe, Bulgaria occupies the north-eastern area of the Balkan 

Peninsula, with its national territory between 44°13’ and 41°14’ north latitude, and 22° 22’ and 28° 

37’ east longitude. A European and Balkan country, Bulgaria is also a Black Sea and Danube 

country, situated virtually at the crossroads of Europe, Asia and Northern Africa. Lying a bit closer 

to the Equator than to the North Pole, Bulgaria is in the more southerly climate zone of the 

European temperate region, with clear subtropical influences. The result is a fairly wide variety of 

soils, vegetation and fauna. Bulgaria is predominantly sunny, due mainly to its geographical 

position, which offers a relatively wide angle of insolation. So a serious asset for the tourism 

industry in Bulgaria consists in its relief, complemented by its climatic profile. On average, there 

are approximately 2,500 hours of annual insolation. 

The type of tourism in a particular region of Bulgaria is also, and quite naturally, determined 

to a large extent by the appurtenance to one of the five main climatic zones: temperate-continental, 

continental-Mediterranean, transitional, coastal or mountainous. Among the most obvious premises 

of recreational seaside tourism one can count the relatively short rainy periods of rain in summer, 

the abundant sunny periods, the mild temperatures, the relatively high temperature of sea water and 

the lack of sudden or very significant intensifications of the wind. Typically for (part of) the 

Bulgarian seaside, the sea air often – and beneficially – meets the mountain microclimate [1, 2]. 

 

2. Bulgarian triad of cultural tourism defined by traditional tourism – rural tourism – 

mountain tourism 

Some of the tourism-wise important underground resources, such as the mineral water 

resources, contribute to the quite special profile of the hospitality sector in Bulgaria. Mineral 

springs are enjoyed by tourists (and patients) in places such as Narechen, Shipkovo, Ovcha Kupel, 
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Smochan, Voneshta Voda or Merichleri. Sapareva Banya is virtually the only geyser in Continental 

Europe. Other hot-water tourist destinations in Bulgaria are: Vrshac Barziya, Montana, Lakatnik, 

Opletnya, Bankya, Gorna Banya, Knyadzhevo, Sofia, Pancharevo, Strelcha, Hisarya, Pavel Banya, 

Starozagorski Bany, Blagoevgrad, Sandanski, Levunovo, Marikostinovo, Banya and Dobrinishte. 

Likewise, Bulgaria can be proud of possessing lots of areas rich in medicinal mud: near 

Shabla Tuzla, Tuzlata, Varna Lake, Pomorie; there are peat deposits near the Batak dam in the 

Rhodope Mountains, in Baykalovo, in Straldzha, etc. Also, some mineral water sources have 

deposits of effective treatment mud: Marikostinovo, Banya, in Velingrad, Asenovgrad, Slivenski 

Bany, as well as the spa complexes built in resorts such as Albena, Sunny Beach and Burgas. 

Bulgarian tourism can also benefit by the quite numerous natural lakes (be they coastal, 

glacial, tectonic, or karst lakes), which are concentrated mainly along the Black Sea coast, along the 

Danube, and in the alpine regions of Rila and Pirin mountains. The best-known coastal lakes are 

located in Dobrudzha (or Southern Dobrudzha): Durankulak, Ezerets, Shabla, Shabla Tuzla, 

Balchik Tuzla, Varna Lake, Lake Beloslav, Lake Burgas Atanasovsko, Lake Pomorie, Lake 

Arkutino and Lake Stomoplo. There are about 260 glacial lakes in the Rila and Pirin Mountains, 

lying at over 2,000-2,600 meters of altitude, e.g. Lake Gorno Poledzhansko (2,710 m), Lake 

Lokvata, Gorno Ribno, Lake Smradlivo, Lake Okoto, Lake Marichini, Lake Vasilashki, Lake 

Popovi, Vlahinski, Lake Banderishki, Lake Skalensko, Lake Kupensko, Lake Panichshte, Lake 

Rabishko; Lake Srebarna is the most significant of all the coastal wetlands (which was declared a 

UNESCO natural heritage listed area). 

Bulgaria’s tourism infrastructure includes numerous resorts, i.e. 142; of these, 26 are beach 

resorts, 56 mountain resorts and 58 spas. But it is biodiversity that can encourage the more 

traditional, rural type of tourism we are interested in [1, p.72]. Indeed, in terms of tourism, Bulgaria 

can be truly proud of its cultural heritage, but also natural heritage, translated primarily by 

biodiversity. Bulgaria is considered to be the second European country in terms of biodiversity – 

which is an undeniable advantage for tourism in general, as conducted in this beautiful country, an 

indisputable major strength. Therefore, several types of tourism could emerge and develop: 

ecological, scientific or adventure tourism. The country has many natural parks, unique natural 

attractions, impressive caves and canyons, glacial lakes, and so on. Environmental tourists can 

enjoy taking part in activities such as hiking, bird watching, animal or plant visits, thematic trips, 

etc. There are in Bulgaria more than 12 360 plant species, and also 3,700 species of animals. Of 

these, 763 are unfortunately listed in Bulgaria’s Red Book of nature, being rare or endangered 

species. Many plant species (750) are used medicinally, and 70% of them have economic 

importance (Bulgaria exports about 15,000 tons of herbs annually). The forests represent about four 

million hectares of Bulgarian territory, or 36.85% of it. Most are oak forests (up to an altitude of 

1,000 m) and beech forests (especially in the mountainous areas of the central regions). Rich 

coniferous forests cover part of the mountain regions, up to an altitude of 2,200 m, in particular in 

the Rhodope Mountains: spruce, fir and white pine. Other tree varieties grow naturally in Slavyanka 

and Pirin Mountains, as well as in the central region of the Balkan Mountains, in the Western 

Rhodopes, Central Pirin and on Mount Vitosha. 

The fauna in Bulgaria is represented by 27,000 species of invertebrates and more than 750 

species of vertebrates, of which 397 birds, 207 fish (freshwater and sea fish), 94 species of 

mammals and 52 species of amphibians and reptiles. In terms of wildlife, there are seven areas in 

Bulgaria, four of which are included within the range of the influence of Mediterranean climate 

zone. The speleological fauna is represented by no less than 100 species. 

Three national parks were established in Bulgaria over time: the National Park of Pirin 

(included in the list of the natural heritage by UNESCO), the Rila National Park, and the Central 

Balkan National Park. Nation-wide, there are as many as eleven nature reserves: Belasitsa, 

Balgarka, Vratsa Balkan, Golden Sands, Persina, Rila Monastery, Rusenski Lom, Sinite Kamani, 

Strandzha and the Shumen Plateau. Eighty-nine reserves for biodiversity conservation were also set 
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up (seventeen of which were declared biosphere reserves under the UNESCO program “Human and 

Biosphere”, e.g. Ali Botush, Bayuvi Dupki-Dzindzhiritsa, Bistrishko Branishte, Cervenata Stena, 

Chuprene, Dzhendema, Dupkata, Kamchiya, Kupena, Uzunbodzhak, Parangalitsa, Srebarna, 

Steneto, Tsarichina). Another 2,234 natural and tourist destinations were declared natural 

objectives. The Natural Park of Pirin and the Srebarna Reserve were included on the World Natural 

Heritage List. The Bulgarian state has taken action to mark several hundreds of kilometers of 

ecological routes, e.g. Negovanska, Tran, Dryanovo, Vratsa, etc., all equipped with the necessary 

facilities (cottages, shelters, refuges, lodges, benches, observation). The total length of the marked 

routes and trails in the Bulgarian mountains exceeds 37,000 km [3]. 

The traditions, festivals, customs, rituals and other habitual, deep-rooted, national and folk 

cultural conventions testify to the vigor of the spirituality specific to this nation, founded on a 

millennium-old legacy, in view of the current dynamics of an admirable lifestyle and culture [7]. At 

the same time, they are the foundation of a series of tourist activities and events, from which many 

countries, including Romania, could learn a lot. As a rule, the customs and (folk) traditions and 

ways in Bulgaria are related to historical traditions whose origins are to be found in the remote past; 

nevertheless, there are also more recently established traditions, which are customarily specific to 

the Bulgarian national (Eastern) Orthodox Church. One of the most interesting such habits, half pre-

Christian and half Christian, is dancing on embers, a ritual that is performed on the celebratory day 

dedicated to Saints Constantine and Helena, in only a few villages in the Balkan Mountains. Before 

the “test fire”, the dancers pray in front of sacred icons, locked up in a special chapel, then they 

perform the dance on embers to the sound of bagpipes (called gaida), holding up in their hands 

consecrated icons of the day’s saints. They at times seem to be in a trance. In fact, it is popularly 

held that none of the dancers suffers any burns. Another Bulgarian tradition that is naturally 

exploited tourism-wise, is the dance of the mask-wearers, a dance which is very similar in substance 

to the Romanian Căluşari, and also to some Romanian Christmas and New Year customs and 

traditions. This ritualistic dance traditionally takes place on New Year’s Eve and on Midsummer. 

The dancers are only men, and the ritual purpose of the custom is to drive away the evil spirits and 

demons, as well as to spiritually cleanse and reinvigorate the participants and onlookers. A 

somewhat similar ritual is called “Laduvane”. It is performed on the eve of the New Year, on the 

occasion of St. George’s day, on Pentecost and on St. Lazarus’ day. The tradition consists in 

predicting the future of (and by) young girls. The designation of this folk ritual comes from the 

name of the Slavic pre-Christian deity called Lada, the counterpart of Venus, the goddess of beauty, 

love and fertility in Roman mythology. 

The ritual called “Lazaruvane” relates to welcoming spring and is celebrated on St. Lazarus’ 

day, eight days before Easter (i.e. on the Saturday before Palm Sunday). The villagers adorn the 

doors of the houses with willow branches, and the young girls pick flowers from to make crown-

like wreaths for Palm Sunday. On Saturday, the girls of the village gather in the home of one of the 

group and put on their festive garments, which are adorned with flowers and young branches, then 

they wander the village, door to door, making wishes for health and a good harvest; they are invited 

in and given little presents. In early March, Bulgarians make, and then present, little ritualistic 

trinkets (which they call martenitsa – and Romanians call mărțișoare). The tradition (called 

Martuvane) is actually considered the most representative and most significant single folk ritual in 

Bulgaria. The martenitsa, too, symbolize the coming of a new year, and the small gifts are intended 

to bring health to those who wear them, as well as rich yields for the villagers’ crops. Another 

ancient Bulgarian folk tradition (that some folklorists associate with the ancient Dionysian rites) is 

the so-called “Cuckoo dance”, which is performed by masked men, on the day called the vineyards’ 

Trifon (or Trifon Zarezan). Very much as our own Călușul dance, the rite is meant to bring health, 

growth and rich agricultural yields (mainly for the vineyards). Closer to the Christian tradition 

itself, but clearly related to the great cycle of life, are the Bulgarian traditions that celebrate birth, 

baptism, marriage and burial. Holy days (i.e. saints’ days) are celebrated, much as in Romania, by 
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the great majority of the population, especially the feast of St. John, St. George and St. Dimitar (i.e. 

Demetrius). Obviously, the most important traditional Christian holidays are Christmas and Easter. 

Of course, Bulgarian customs and traditions can also be local, often attracting the tourists’ attention 

and keen participation (e.g. the rose-picking festival). Moreover, traditions are frequently 

intertwined closely with traditional crafts, with folk music and the art of manufacturing folk 

costumes. For example, the most prized and sought for national small carpets and rugs are those 

typical of the National Revival period (i.e. eighteenth-nineteenth centuries), woven especially in the 

Kotel, Chiprovtsi and Samokov areas. The traditional architecture is equally prized and valued by 

and through tourism; it is mainly illustrated by famous tourist attractions that are typical of the same 

period of the National Revival (in Koprivshtitsa, Tryavna, Bozhentsi, Zheravna, Bansko and 

Melnik). In some ethnographic tourist complexes (for example, Etara, Zlatograd and the old town of 

Dobrich), folk artistic crafts and folk traditions can be seen in the very workshops of the craftsmen 

in the area [6]. 

Similarly, traditional religious architecture can be admired by tourists that visit the splendid 

Bulgarian monasteries – especially those built during the National Revival period, in Rila, 

Bacikovo, Troyan, Zemen, Glozhene, Kilifarevo and Shipchenski). Church icon painting is closely 

associated with the art of wood carving and sculpture, in renowned cultural and tourist centers such 

as Samokov, Tryavna and Bansko. An abundance of ethno-folkloric exhibits illustrative of the 

Bulgarian heritage can be admired in the many museums in this country. 

Folk music and traditional costumes are prized and literally treasured in Bulgaria, 

contributing to the success of cultural tourism activities. Bulgarian folk costumes can be suggestive 

of the old Thracian traditions, and also of ancient Slavic and Bulgarian heritage: white shirts, 

usually embellished with floral stitch embroideries, and having long sleeves, waistcoats, skin 

jackets, etc. Women wear skirts that look very much like Romanian folk skirts and aprons (e.g. fote, 

catrințe and vâlnice). There are two types of men’s costume, according to the area: with a white 

shirt, and with a black shirt. Practically each region boasts its own traditional costume. Folk dances 

and music greatly contribute to shaping a quite significant travel offer. The national dance is known 

as horo (cf. the Romanian hora dance). The traditional Bulgarian folk music band includes 

instruments like the violin, the mandolin, the flute (or kaval), the small flute, the bagpipes (or 

gaida), the double flute (or dvoyanka), the drum and the tambourine called taranbuka. There are 

quick or slow horos: the regular horo, the rachenitsa, the paydushko horo dance, etc., and they are 

performed in a circle, a semicircle, a spiral, a serpentine or a row. Vocal singing, passed down from 

generation to generation, makes up an interesting body of melodies, being popularized, culturally 

and touristically, mainly by folk music ensembles of international recognition, such as The Mystery 

of Bulgarian Voices, Pirin or Cosmic Voices  [5]. 

Last but not least, traditional Bulgarian cuisine came to be internationally known and 

admired, especially for its sheer variety and the renowned flavor of its dishes: salads, kinds of 

bread, dairy products, meats, confectionery and pastry. In most cases, the underlying recipes are 

very old. For instance, Bulgarian tourism is famous all over the world for the fine yoghurt and 

cheeses the visitors are treated with. The latter are eaten alone, or can be used in the preparation of 

dishes. The dish called banitsa is a piece of baked dough filled with either cheese or spinach (but 

also with meat or rice). For breakfast snacks are served such as pancakes, buhta (a kind of French 

pancakes), mekitsa (pieces of baked dough), and slices of toast for the diners to eat with jam, honey 

or yogurt. A country of very good (and justly famous) gardeners, Bulgaria boasts numerous 

gourmet salads; the most famous is called shopska salad; other salads are: the shepherd’s salad, the 

so-called harvest salad, the salad nicknamed Snezhanka, the monk’s salad, the Dobrudzha-style 

salad, or the great roasted pepper salads. 

Among the best types of Bulgarian soups, tarator (i.e. cold cucumber soup) is recognized as 

being the most popular. Some soups are really most suitable for tourist “culinary adventures”, e.g. 

the soup made from beans by the recipe from the village Smilyan in the Rhodope Mountains, and 
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the fish soups prepared in the manner specific to the Black Sea villages, or in the fishing areas along 

the Danube. The various sorts of sausages and cold (smoked) meats (which the Bulgarians call 

meze, virtually by the same name we Romanians use, i.e. mezeluri – the original etymological term 

being Turkish) form practically the basis of most tourist dinners consumed in Bulgaria. There are, 

of course, the grilled meatballs, the various types of kebab, the grilled butchers’ cuts dishes, and the 

various grilled small sausages. For the main dish, the majority of the foreign visitors seem to prefer 

the astonishing variety of stews, traditionally prepared in pots. The best-known are kavarma, 

chomlek and kapama (served especially in the Bansko area). Naturally, Bulgarian have their own 

national variant of sarmale, (meat rolls wrapped in pickled cabbage leaves or vine leaves), which 

are particularly appreciated in the region called Trakia. One of Bulgaria’s culinary tourism brands is 

roasted lamb, which is called cheverme, and is (or, at least, used to be) typical of the region of the 

Rhodope Mountains. The most famous recipe of dishes prepared from potatoes is undoubtedly the 

dish called ogreten (i.e. “au gratin”), which is also known as patatnik (in the Rhodopes), the dish 

made of stewed potatoes and, of course, the internationally renowned French fries and boiled 

potatoes. An all-time champion of Bulgarian cuisine is the so-called Banski Starets (the rough 

translation could be “the old man from Bansko”), no less than the pig undercut (i.e. meat salted 

pork) prepared in the manner specific to the Balkan region known as Elena. 

The most famous (and nobler) drink, which tourists are lured with, is wine. Bulgarian wines 

come in a wide assortment: Gamza (in the north), Melnik (in the Melnik and Sandanski regions), 

Dimyat (near Varna, Shumen and Stara Zagora), Mavrud (near Plovdiv, Pazardzhik and 

Asenovgrad) red Misket (near Straldzha and Sungurlare), ruby wine near (Plovdiv and Septemvri) 

and Pamid (in Pazardzhik, Plovdiv and Pamidovo). Obviously, they also serve distilled beverages, 

which are really strong, including the Bulgarian counterpart of vodka, gin or brandy (called rakia), 

which is prepared from plums (as in the Troyan and Teteven areas), from apricots (as in the 

Tutrakan, Silistra and Dobrich areas), and also pears and figs; in the Karlovo and Kazanlak regions, 

rakia (or brandy) is made from rose petals  [6]. 

Among the types of tourism that are most practiced, and consequently the most popular and 

delectable, in Bulgaria, one should mention – in addition to recreational tourism – health tourism, 

mountain tourism, adventure tourism, cultural tourism, rural tourism, camping and ecological 

tourism. Rural tourism is definitely the best way to know the profound traditions of the country. A 

holiday spent in private homes can help the visitor to get closer to the authentic lifestyle and 

cultural horizons of the Bulgarians. The latter show their hospitality, display the gastronomic local 

supply, as well as the local folk traditions or customs, and the specific crafts: the architectural 

beauties will felicitously melt into the surrounding landscape. Authentic memories will no doubt 

encourage the tourists to treasure the charming old-fashioned air of the local houses (dating back to 

the nineteenth, or the early twentieth century), and the meals served at the table hosts, often 

listening to music performed by local singers or musicians, will remain long imprinted in their 

minds. Some food ingredients can be collected by the tourists themselves, guided by their hosts. 

Likewise, tourists can attend to, or participate in, the preparation of dishes and local products. Some 

visitors may be tempted by rural restaurant-cellars like those in Asenovgrad, Burgas, Brestovitsa, 

Pomorie, Bessa Valley, Lyubimets, Russe, Damyanitsa, Boyar, Evksinograd, Todorov, Khan Krum, 

Katarzhina, Sakar, etc. Moreover, Bulgaria has many areas with rustic guesthouses, e.g. those in 

Apriltsi, Shipkovo, Ribaritsa, Medven, Zheravna, Ichera, Gradets (in the Balkan Mountains), in the 

villages of the Elena area, etc. Near Veliko Tarnovo is located the famous Arbanasi architectural 

reserve, quite unique through its scenic qualities. A few kilometers away from Gabrovo is located 

another popular architectural reserve, i.e. the village of Bozhentsi  [4]. 

Of course, rural tourism best combines with mountain (traditional) tourism – for instance, 

in the Rila Mountains (at Govedartsi, Dobarsko, Mala Tsarkva, Beli Iskar, or Dolna Banya); or in 

the Rhodopes, in virtually any large village (for example, Momcilovtsi, Gela, Shiroka Laka, 

Smilyan, Arda, Zabardo, Leshten, Kovacevitsa, Dolen, Trigrad and Yagodina, where traditional 
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dishes are enjoyed during a bagpipe contest). Also, in Bansko (called the Pearl of Pirin) one can 

practice traditional activities, from tours in horse-drawn gigs to taking photos while dressed in 

traditional folk costumes and easting delicious local dishes, all seasoned with a simulated attack by 

“outlaws”. The villages in Strandzha can be extremely attractive for tourists, e.g. Balgari, 

Gramatikovo, Kosti, Brashlyan, etc. Here one can make excursions riding on donkeys, one can visit 

the local windmills, or enjoy the traditional dance on embers. 

Rural-style tourism can also be practiced on the Bulgarian seacoast, and Southern 

Dobrudzha (traditionally considered the granary of Bulgaria) offers touristic visits to local farms, 

where one can get a glimpse of the peasant age-old traditions, the astoundingly wide range of local 

gastronomy and folklore, as well as the hospitality of the local people. In addition, there are the 

famous Bulgarian folklore festivals, which can give the tourists a sense of old rural tradition. The 

most celebrated ones are held in Plovdiv, Burgas, at Rozhen, Koprivshtitsa and Pernik. The 

International Festival of Mask Dances “Surva” is held periodically in Pernik, while the meeting of 

the ethnic groups is hosted by the municipality Beloslav, the International Folklore Festival is held 

in Veliko Turnovo. Similarly, there is a National Folklore Festival called “Rozhen”, and an 

International Festival of Bagpipes, held in the village of Gela  [3]. 

Bulgaria offers many opportunities, as well as infrastructure and material facilities, for 

adventure tourism: whether it is in the field of extreme sports, or cycling, mountaineering and 

climbing (in Vratsa, near the Lakatnik rocks, or at Malyovitsa), or in the field of sea diving, surfing, 

kite-surfing, jet-ski, underwater fishing, equestrian sport along scenic mountain paths, or near the 

Black Sea. Rafting is practiced down the rivers Struma, Iskar and Mesta, no less than kayaking 

(down the river Iskar and the gorges of Kresna, especially in May and June), paragliding (in Sopot), 

hang-gliding or gliding (near Vitosha, in Sliven, Kyustendil, Stara Zagora and Albena), or bungee 

jumping (in the Prohodna cave). 

As can be noted, all of the above can be a welcome supplement, in terms of tourism, to the 

cultural type of visit most “traditional” tourists still seem to prefer. By visiting Bulgaria, tourists 

coming from abroad can get to know a variety of aspects concerning the history, culture, 

ethnography, religion, architecture and fine arts of the country, especially by visiting unique 

archaeological sites (representative of the Neolithic, or else Thracian sanctuaries and tombs, Roman 

ruins, Byzantine and medieval castles and fortresses, architectural reserves, ethnographic 

complexes, old churches and monasteries, mosques and tekke). Bulgaria has about 40,000 historical 

monuments (of which seven are listed as monuments included in the cultural heritage of UNESCO, 

i.e. the tomb of Kazanlak, the Thracian tomb near the village of Sveshtari nearby Razgrad, the 

Madara Horseman, Boyana Church, the churches close to the Ivanovo rock nearby Ruse, Rila 

Monastery, the old town of Nessebar), as well as thirty-six cultural reserves, one hundred and sixty 

monasteries, some three hundred museums and art galleries. 

Additionally, there are numerous monasteries, former centers of national culture and 

spirituality, e.g. Rila, Bachikovo, Troyan, Zemen, Rozhen, Kilifarevski, Sokolski, etc. Many ancient 

monuments of national culture, belonging to the period called the Bulgarian Renaissance, can be 

found at Kotel, Koprivshtitsa, Karlovo, Kalofer, Sopot, Elena, Tryavna, Bansko, Melnik, the old 

town center of Plovdiv, Gela, Shiroka Laka, Momcilovtsi, Orehovo, Smilyan, Arda, Dolen, 

Leshten, Kovacevitsa, Pletena, Bozhentsi, Ribaritsa, Zheravna, Oreshak, Medven, Skandalo, 

Arbanasi, Balgari, Kosti, Brashlyan, Mladezhko. Bulgaria boasts lots of architectural ethnographic 

complexes, such as those of Etara, near Gabrovo, the old town of Dobrich and Chiflika near Albena, 

Bansko, Kulata–Kazanlak, Zlatograd, Varosha–Blagoevgrad, Brashlyan–Malko Tarnovo, etc. [7] 

Of the over two hundred museums in Bulgaria, some are unique in Europe and/or the world, 

e.g. the Museum of Yogurt in the village of Studen Izvor (in the Tran region), the Museum of the 

Rose in Kazanlak, the Museum of Fretwork in Tryavna, the Museum of Humor in Gabrovo, the 

Mosaic Museum in Devnya, the Salt Museum in Pomorie, the Museum of Transport in Russe, the 

Museum of Medicine History in Varna, the Polytechnic Museum in Sofia, the National Museum of 
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Anthropology in Sofia, the Museum of Aviation in Plovdiv, the Wine Museum in Pleven, the 

National History Museum, the “Earth and its People” Museum, etc. There is a rich calendar of 

cultural events in Bulgaria, including, inter alia, Sofia Film Fest, the Love is Folly festival in Varna, 

the Varna Summer festival, the Music Days in March event in Russe, the Sofia Music Weeks, the 

Kavarna Rock Fest, the Apollonia festival, the Spirit of Burgas festival, etc. 

 

3. Conclusions 

One can therefore conclude by saying that Bulgaria is a fully desirable tourist destination, 

which has many significant advantages, relating to both the favourable aspects of its specific geo-

physical-natural complexity, and the cultural aspect symbolizing its national identity and age-old 

traditions. The recent efforts made along the lines of improving the tourist activities, as well as the 

overall investment have been very earnest and important, which ensures real opportunities for 

efficiency and tourist attractiveness. Therefore, Bulgaria is the type of country where one can travel 

by taking minimal precautions – i.e. trying to get information whether one needs a tourist visa or 

not, if one can use a credit card, in which time zone the country is located in, which is the national 

currency, the language commonly known by receptionists, how to exchange currency, which are the 

main international airports, what is the emergency calls phone number, what is the speed limit, how 

one can rent cars, which is the voltage to power outlets, what is the best month or season to visit the 

country, or which are the most important resorts. 

Within the general framework represented by the types of tourism practiced in Bulgaria, 

rural tourism is naturally associated with cultural tourism, while the simplicity and exemplarity of 

the traditional aspects of Bulgarian national identity felicitously intertwine with exquisite 

spectacularity, nay even authentic exoticism. Also, some of the elements of more active tourism, 

typically conducted in the middle of nature, can efficiently and pleasantly combine with rural 

tourism proper, as well as eco-tourism. We can only hope that some of the findings of an instructive 

parallel between Romania and Bulgaria will, in the very near future, be promising starting points for 

similar achievements in our country. 
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Abstract 

Romania is perceived as a tourist destination in which the old traditions and spirituality of the country's life 

are still preserved. Ethno-folkloric villages, artistic and craftsmanship, are a basis for the practice of rural tourism in 

Romania. 

The perenniality of the folk art is evident in the receptivity of the current craftsmen and craftsmen, the 

followers of ancient traditions, the new elements of content and expression, which is an attraction element for foreign 

tourists. In Romania, we are witnessing in the ideological background and in the ornamental decoration the major 

significations of the vision of the world and life of our past and present society. The purpose of this work is to value the 

ethnofolcloric heritage of the Vizantea-Livezi commune, Vrancea County, in view its inclusion in the rural tourism 

circuit. 

Key words: tourism  rural,  ethno-folkloric villages , rural space, cultural village, cultural heritage 

JEL: R11 

 

1. Introducere 

România este deţinătoarea unui tezaur imens de vestigii arheologice, monumente istorice, de 

arhitectură sau de artă, ca şi a unui inestimabil patrimoniu care atestă evoluţia şi continuitatea de 

muncă şi de viaţă pe aceste meleaguri, dezvoltarea culturii şi artei poporului român. Tot acest fond 

cultural-istoric formează o parte însemnată a ofertei turistice potenţiale   şi o componentă a imaginii 

turistice a ţării noastre pe piaţa internaţională. 

Un adevăr de mulţi conştientizat, dar de foarte puţini cântărit la justa sa valoare, este acela 

că evenimentele etnofolclorice (reprezentate de întregul evantai al manifestărilor etnofolclorice 

organizate în zonele rurale) exercită un rol major în promovarea satului turistic românesc. Satele 

turistice, prin specificul, originalitatea şi valoarea turistică, cultural istorică, prin ambianţa cadrului 

natural şi bogăţia resurselor sale, pot să se constituie ca un produs turistic inedit, satisfăcând o gamă 

variată de motivaţii în turismul intern şi internaţional. Diversitatea satelor turistice este dată de către 

elementul de specificitate al fiecăruia, acestea constituindu-se în destinaţii pentru sejur, turism de 

cunoaştere, cultural – istorice, etnofolclorice, balneoturism, sport etc. în turismul organizat şi pe 
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cont propriu, intern şi internaţional. Alături de casa ţărănească, arhitectura populară, meşteşuguri, 

obiceiuri, manifestări folclorice, port şi folclor popular, un număr mare de sate româneşti dispun şi 

de alte resurse turistice: monumente istorice, de arta şi arhitecturii, cadru natural nepopulat (ape 

minerale, peisaje pitoreşti, fond de vânătoare) astfel încât în mediul rural românesc există 

posibilitatea realizării unei oferte din ce în ce mai diversificate care să se adreseze tuturor 

categoriilor de turişti. 

Satele etnofolclorice, de creaţie artistică şi artizanală, constituie un fundament al practicării 

turismului rural în România. Perenitatea artei populare se vădeşte pregnant în receptivitatea 

meşterilor şi artizanilor actuali, continuatorii unor străvechi tradiţii, la noile elemente de conţinut şi 

expresie, ceea ce constiruie element de atractivitate pentru turiștii străini, îndeosebi. În Româna 

asistăm la o captare, în fondul ideatic şi în decorul ornamental, a semnificaţiilor majore ale viziunii 

despre lume şi viaţă proprii societăţii noastre trecute şi actuale. 

România  este percepută ca fiind o destinație turistică în care încă se mai păstrază vechile 

tradiții și spiritualitatea vieții de la sate, iar turiștii străini  sunt în căutarea de experiențe autentice. 

Satul turistic românesc reprezintă un produs turistic original în egală măsură atât pentru piaţa 

naţională, cât şi pentru cea mondială. Pe de altă parte, satul turistic românesc poate contribui la 

descoperirea ţării noastre ca posibilă destinaţie turistică, stârnind interesul faţă de România ca loc ce 

oferă o gamă largă de experienţe, de vacanţe de calitate petrecute în mediul rural. Din acest punct 

de vedere, turismul rural românesc poate fi considerat ca fiind o încununare de beneficii cum ar fi 

adevărată terapie anti-stres, un loc de întâlnire cu natura sălbatică, poarta de intrare în lumea 

tradiţiilor şi datinilor populare și reîntoarcerea la origini. Scopul vădit al acestei lucrări este de a 

prezenta elementele de patrimoniu etnofolcloric deținute de către Comuna Vizantea-Livezi din 

Județul Vrancea, în vederea valorificării acestuia și întroducerea comunei în circuitul turistic. În 

acest scop, această cercetare prezintă o analiză a  patrimoniului etnofolcloric și a rolului acestuia în 

dezvoltarea turismului rural. Pentru a atinge acest obiectiv, lucrarea este structurată după această 

introducere într-un al doilea paragraf în care se prezintă importanța turistică a patrimoniului 

etnofolcloric pentru turismul rural cu evidențierea unui fenomen arhaic de mare valoare spirituală, 

șezătoarea. A treia secțiune se referă la descrierea comunei Vizantea-Livezi și  șezătorii organizată 

în comună. Lucrarea se încheie cu concluziile și referințele utilizate. 

 

2. Importanța turistică a patrimoniului etnofolcloric pentru turismul rural 

2.1. Repere ale turismului etnofolcloric 

Ruralul românesc, încă păstrător al unui tezaur cultural milenar, a acumulat, în decursul 

vremii, numeroase elemente ce se  constituie în bunuri de patrimoniu[1]. Resursele turistice de 

natură etnografică ocupă un loc distinct în cadrul obiectivelor turistice de provenienţă antropică, în 

primul rând prin specificitatea lor, ştiut fiind că fiecare etnie posedă un patrimoniu propriu, spiritual 

şi material, rezultat din evoluţia conştiinţei sale în timp şi a răspândirii populaţiei în spaţiu. O altă 

caracteristică a resurselor etnografice este îmbinarea permanentă a edificiilor şi obiectivelor cu 

funcţie atractivă cu manifestările ce se desfăşoară într-un cadru oferit, frecvent, de primele[2]. 

Literatura de specialitate [3], în prezent, aduce în discuție faptul că destinul turistic al 

patrimoniului etnografic relevă astăzi situaţii aparent paradoxale; ponderea sa minimă se regăseşte 

în ţările cel mai puternic industrializate şi urbanizate, în vreme ce resursele cele mai bogate se află 

în ţările în curs de dezvoltare, aceasta deoarece cultura populară veritabilă este apanajul vieţii rurale 

continue şi viguroase, cu tradiţii conservate şi îmbunătăţite prin experienţa propriilor creatori. Ori, 

oraşul şi viaţa urbană au modificat condiţiile şi au îndepărtat omul de practicile ancestrale din care a 

rezultat folclorul. Nu este deci de mirare că ţări precum Marea Britanie, Franţa, SUA, Canada, 

Australia, Germania, au o zestre turistică etnografică modestă. Pentru unele din aceste ţări, cu o 

imigraţie puternică, faptul apare uşor explicabil: dezrădăcinarea populaţiei emigrate din matricea 

contextului naţional a coincis cu renunţarea la propriile tradiţii [4]. Din fericire, la acest capitol, ţara 

noastră are resurse inestimabile şi foarte bine conservate. 
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Turismul etnofolcloric presupune păstrarea şi valorificarea tradiţiilor într-un context 

comercial mondializat. În vremea de astăzi se caută diversitatea şi originalitatea în diverse zone ale 

lumii iar satul românesc, ca produs turistic, poate contribui la descoperirea ţării noastre ca posibilă 

destinaţie turistică, trezind interesul faţă de România ca loc ce oferă o gamă largă de experienţe, de 

vacanţe de calitate şi chiar de oportunităţi de afaceri. 

Turismul etnofolcloric este un concept ce include problemele specifice unei zone rurale 

receptive de turişti şi prestatoare de servicii turistice care respectă tradiţiile, specificul şi practicile 

seculare în ceea ce priveşte hrana, portul popular şi folclorul specific zonei respective. Între 

elementele atractive etnografice, o importanţă majoră prezintă: ocupaţiile şi meşteşugurile; 

obiceiurile; portul, jocul şi cântecele populare; arhitectura şi instalaţiile tehnice ţărăneşti; aşezările 

[5]. 

Caracteristicile  turismului etnofolcloric sunt evidente și se pot rezuma la: apropierea de 

natură; se desfăşoară într-un mediu ambiental nemecanizat; contacte personale în opoziţie cu 

turismul clasic; transmiterea unei stări de continuitate vii şi trainice prin faptul că în această formă 

de turism se leagă prietenii reînnoite din an în an; posibilitatea de a cunoaşte locuri şi oamenii 

acelor locuri; posibilitatea de a acumula material documentar prin imagini care să ne arate 

preocupările şi identitatea indivizilor aparţinând comunităţii. 

Un turism bine conservat este acela care păstrează tradiţiile şi obiceiurile intacte şi previne 

diversele forme de poluare a folclorului prin faptul că în fiecare an tradiţiile sunt aceleaşi şi în 

acelaşi timp sunt reînnoite în forma turismului etnofolcloric. Tradiţiile sunt acelea care pun în 

lumină specificul naţional, cultura populară.  Acestea îl reprezintă pe român la el acasă şi turistul 

interesat de o ţară ca România,  de satul românesc, nu face decât să caute inestimabile moşteniri 

religioase şi culturale cu vechi tradiţii..  

  Precum se cunoaște, obiceiurile sunt manifestări creatoare ale spiritualităţii rurale în care 

diferitele evenimente din viaţa obştii sau individului sunt înălţate la statutul de simbol. Ele sunt 

asociate succesiunii anotimpurilor (obiceiurilor calendaristice de iarnă sau primăvară), 

evenimentelor familiale sau individuale (obiceiuri de naştere, obiceiuri de nuntă sau înmormântare). 

În cadrul obiceiurilor calendaristice de iarnă, cele mai multe celebrează naşterea Mântuitorului (la 

creştini) şi venirea noului an. În această categorie intră colindele religioase sau laice, viflaimul (cu 

elemente de teatru popular), mascotele de moşi şi babe puse de Anul Nou la casele fetelor sau 

feciorilor, strigătul peste sat, jocurile cu măşti (capra, ursul, căiuţii). Obiceiurile de primăvară au 

rolul de a semnala reîntoarcerea naturii la viaţă şi reintrarea comunităţii în circuitul ancestral al 

muncii. „Sângeorzul”, „Tânjaua maramureşeană”, „Focul viu”, „Măsuratul oilor”, sunt câteva din 

obiceiurile plaiurilor noastre pline de autenticitate şi pitoresc. Alte obiceiuri au menirea de a invoca 

forţele binelui în sprijinul comunităţii ameninţate (paparudele, descântecele).  

Obiceiurile familiale marchează principalele momente din viaţa omului şi se desfăşoară într-

o succesiune logică de la naştere până la moartea acestuia. Ele îşi propun să ofere un caracter 

durabil „riturilor de trecere”.  

Portul, jocurile şi cântecul popular, diferenţiază un popor de alt popor. În România există 

adevărate comori ale îmbrăcăminţii, jocurilor şi cântecelor populare, în extrem de numeroasele sale 

zone folclorice:  Țara Vrancei, Ţara Oaşului, Maramureş, Sălaj, Năsăud, Ţara Moţilor, Banat, 

Secuime, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Bucovina. Subliniem originalitatea absolută a folclorului 

românesc, marea sa varietate (cu diferenţieri notabile adesea între o localitate şi alta) şi conservarea 

sa de excepţie până în zilele noastre. Costumele populare din Năsăud, Oaş, Bucovina, Oltenia sau 

Muntenia sunt repere unice pentru spiritualitatea ţăranului român. Din punct de vedere turistic, 

costumele, jocurile şi cântecele populare sunt o resursă de a cărei valoare excepţională, din păcate, 

nu ne dăm seama. 
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2.2. Șezătoarea – formă de  manifestare a tradițiilor la români 

Șezătoarea este o datină străveche a românilor, care se organiza în mediul rural în nopțile 

lungi și reci de iarnă. De cele mai multe ori, începea în luna noiembrie, odată cu lăsatul secului și se 

termina în martie odată cu debutul postului aspru și lung de șase săptămâni al paștelui în perioada 

denumită de câșlegi. În alte zone geografice, șezătoarea era denumită furcărie, habă, habără sau 

sideancă. Denumirea de șezătoare, ca loc unde se întâlneau femeile ca să scarmene și să toarcă lâna, 

care apoi urma să fie țesută poate să provină de la scândura fixată între tălpile războiului pe care 

șade țesătoarea când țese. Conform Dicționarului Explicativ al limbii române această scândură se 

numea șezătoare. De exemplu, Cătănoiu Maria de 73 de ani din comuna Paltin-Țipău, Vrancea, ne-a 

spus că „O șezătoare este locul în care se strângeau seara, în zilele de joi și vineri, femeile și fetele 

tinere, care țeseau, împleteau, coseau sau scărmănau lâna. La astfel de șezători participau puțini 

băieți. Flăcăii se strângeau mai ales la clacă unde împreună cu fetele curățau porumbul. Prima dată 

la o șezătoare am participat când eram la mama fată și aveam vârsta de 19 ani”.  Doldor Emilia de 

64 de ani din Nistorești, întrebată ce este șezătoarea a răspuns că „În sat era un loc unde se adunau 

oamenii în serile de iarnă”. Baciu Călina de 87 de ani din satul Odobasca, comuna Poiana Cristei a 

povestit că „Șezătorile aveau loc după lăsatul întunericului în casa unei femei văduve, unde se 

strângeau șapte-opt femei care lucrau ciorapi, ilice, mănuși sau pulovăre din lână”. 

 În cele mai multe cazuri, șezătorile erau de într-ajutorare. Musafirele ajutau gazda la torsul 

sau scărmănatul lânii. Astfel de șezători de într-ajutorare se puteau organiza și spre sfârșitul 

toamnei, când gazda era ajutată la curățatul porumbului. Această șezătoare era cunoscută și sub 

numele de clacă. De la Măciucă Ioana de 64 de ani din comuna Câmpineanca am aflat că „la 

șezătoare participau cunoștințe sau prieteni care doreau să se ajute între ei”.  De multe ori se 

organizau șezători la care participantele veneau cu lucrul de acasă. Iarna, de regulă, când nu erau 

solicitate la alte munci decât cele casnice, femeile lucrau ciorapi, mănuși sau pulovere, pentru ele 

sau pentru ceilalți membrii ai familiei. Șezătoarea își are originile în caracterul agrar și pastoral al 

activităților lucrative din mediul rural și în succesiunea muncilor agricole în funcție de calendarul 

anotimpurilor. 

Bătrânii satelor își amintesc de șezători încă din copilăria lor. Copiii mai mici, până-n zece-

unsprezece ani, nu erau lăsați de părinți să participe, dar urmăreau desfășurarea evenimentului pe 

ascuns.  Se întâlnesc și excepții. De exemplu Andrieș Niculina de 77 de ani din Vizantea- Vrancea, 

întrebată când a fost prima oară la o șezătoare, a spus că avea zece ani când împreună cu străbunica 

dumneaei a participat la curățat porumbul. Ea ne-a mai spus că „șezătoarea se organiza atunci când 

era nevoie, dar mai ales iarna și că tot șezătoare este și atunci când vecini, rude, nepoți se strâng și 

sparg nuci”.  

Într-un sat puteau să se desfășoare mai multe șezători într-o seară. Acestea aveau loc în 

interiorul locuințelor, care erau amenajate în funcție de puterea economică a proprietarilor. Nu se 

organizau șezători în zilele de sărbătoare, acestea fiind rezervate slujbelor religioase la biserica 

satului, unde duminica sau de Sfântul Andrei, de Sfântul Nicolae, de Crăciun, de Sfântul Ștefan, de 

Anul Nou,  de Sfântul Vasile sau de sfântul Ion era prezenți toți locuitorii, mai ales că bărbații și 

femeile purtau numele acestor sfinți. Participanții la șezători mergeau îmbrăcați în haine populare. 

Portul popular oglindea ocupațiile și modul de viață al celor care îl purtau.  

Prilej de muncă și distracție, șezătorile făceau ca iernile să treacă mai repede. Pentru a fi mai 

spornică, munca se împletea cu voia bună. Munca era însoțită de cântecul din fluier al flăcăilor și de 

poveștile cu Feți Frumoși și Ilene Cosânzene ale bătrânilor. Musafirii erau serviți de către gazdă cu 

grăunțe fierte, cu gogoși sau cozonac, cu nuci sau alte fructe uscate. De regulă, tratația era în funcție 

de starea socială a gazdei și putea să conțină și câte un păhărel de tărie îndulcită cu miere, care 

dezlega vorbele și încingea veselia. Deși se desfășurau în post (postul Crăciunului este cunoscut ca 

un post dulce, ușor, un post al bucuriei care anunță nașterea mântuitorului, de aceea sâmbăta și 

duminica este dezlegare la pește, la ulei și vin), de la șezători nu lipseau lăutarii, care, de regulă, 

erau invitați de către  gazdă sau de către flăcăi mai către miezul nopții, după ce femeile și fetele 
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terminau ce aveau de lucru. Atunci se încingeau hore și sârbe, de cele mai multe ori în ogradă, la 

care participau și codanele și învățau primii pași de dans pregătindu-se astfel pentru ieșitul la hora 

de paște. Dansurile erau însoțite de chiuituri și strigături, care mai de care mai pline de haz și 

adresate celor cu apucături rele: leneși, bețivi, răufăcători, femei rele de gură sau cu alte defecte. 

Acestea aveau un important rol coercitiv contribuind la îndreptarea celui vizat și la păstrarea 

moralei și cinstei satului. Petrecerea se încheia târziu în noapte când lumea adunată se împrăștia, 

fiecare pe la casele lor, bucuroși de cele văzute și auzite. Șezătorile puteau fi organizate în oricare 

dintre serile săptămânii, dar se prefera seara de sâmbătă deoarece participanții se puteau odihni a 

doua zi. 

Șezătorile erau în trecut un important mijloc de socializare și cunoaștere a tinerilor în 

vederea căsătoriei. Aici se puneau la cale nunțile. Băieții făceau diverse glume pentru a putea să 

rămână un timp singuri cu fetele pe care le plăceau. Astfel, băieții obișnuiau să fure fusul fetelor 

pentru ca acestea să iasă afară după ei, sau „le luau caierul din furca de tors și le împrăștia lâna”, așa 

cum a povestit bătrâna Agache Maria. De multe ori, ca și la hora satului, fetele, mai ales cele mai 

mici, erau însoțite de mame sau de bunici. 

Astăzi, șezătorile iau forma unor spectacole organizate în diferite instituții de cultură cu 

scopul de a reînvia tradițiile și obiceiurile strămoșești. Sporadic, prin diferite sate de munte, apar 

femei (din mediul intelectual, de regulă), care organizează astfel de întâlniri lucrative în care fetele 

tinere învață de la bunici sau străbunici frumusețea și utilitatea lucrului de mână. 

 

3. Șezătoarea – formă de promovarea a comunei Vizantea-Livezi 

Ce face atât de specială această localitate? Vizantea se află la una din porţile de intrare a 

„Vrancei istorice” sau «Vrancea arhaică» cum denumesc specialiștii regiunea Vrancei, partea 

muntoasă împreună cu depresiunea respectivă. Adjectivul arhaic sau istoric este referitor la 

structura socială și tipul proprietăţii ce s-a păstrat în satele acestor locuri. Faptul că aici a 

supravieţuit proprietatea în devălmăşie, iar satele formează o confederaţie de ocol, o „republică” 

cum spunea Dimitrie Cantemir în a sa „Descriptio Moldaviae” se explică prin condiţiile de mediu şi 

climă [6]. 

Vizantea, ca şi Soveja de altfel, nu fac parte intrinsică din acest teritoriu, ci se află la 

marginea lui, dar sunt influenţate foarte mult de organizarea specială a acestuia. Ca pitoresc şi vatră 

folclorică fac parte din acelaşi ansamblu, în cuprinsul căruia circulă motive folclorice identice. 

Celelalte sate: Găuri (Livezi), Purcei (Mesteacănu), Piscul Radului sunt sate ce aparţin Vrancei 

istorice având obiceiuri şi cutume “arhaice” specifice. Referitor la numele Vizantea se crede că el 

provine din limba maghiară, cuvântul „Viza” însemnând „apă”. 

Satele comunei Vizantea-Livezi din punct de vedere geografic şi social se împart în două 

categorii: primele două sunt sate răzăşeşti ce nu fac parte din Vrancea istorică (Ţara Vrancei) dar 

sunt pe hotarul ei, apărute pe locuri „domneşti”, ce se înşiră de-a lungul apelor şi anume pe Vizăuţul 

mare, iar celelalte Livezile (Găuri), Mesteacănu (Purcei) şi Piscul Radului, de asemeni răzăşesti, 

devălmaşe aparţin Vrancei istorice, având o structură a proprietăţii influenţată de aceasta. Ele se află 

pe Vizăuţul mic. Aceste sate sunt atestate documentar între  anii 1667 și 1777 (Vizantea Răzășească 

fiind cea mai veche dintre satele ce formează azi comuna Vizantea Livezi). 

Cadrul geografic reprezintă un mijloc de atragere a turiştilor iubitori de rural, în special a 

turiştilor citadini care vor să evadeze dintr-un mediu poluat şi aglomerat spre un mediu natural şi 

liniştit cum este natura.  În Satul Vizantea Mânăstirească există 32 de izvoare de ape minerale, cu 

efecte miraculoase asupra bolnavilor, ape care sunt folosite în tratarea reumatismului, stomacului şi 

ochilor. Tot aici a existat în urmă cu 130 de ani prima staţiune balneoclimaterică, în care anual mii 

de oameni veneau să se trateze. Specialiştii spun că valoarea terapeutică a acestor ape rivalizează cu 

cele din staţiuni celebre din lume, precum Weisbaden, Karlovy Vary sau Enghien Les Bains. Istoria 

acestor izvoare de apă a ieşit la iveală abia în anul 1869, după ce multă vreme localnicii le-au 

considerat scurgeri de la puţurile de păcură aflate în acea zonă [8]. Vizantea a fost declarată staţiune 
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în anul 1886. Pe atunci comuna avea doar 327 de case şi puţin peste 1300 de locuitori, în prezent  

numărul acestora fiind de aproximativ 1880 de case cu o populație de 4145 de locuitori. 

Vizantea Livezi are particularitatea existenței celei mai vechi mânăstiri din Vrancea, 

monument istoric de arhitectură de interes național datând din secolul al XVII-lea. Ansamblul 

monumental cuprinde biserica nouă „Sfânta Cruce” construită în 1850–1854, turnul clopotniță și 

zidul de incintă. Potrivit celor spuse de preoții Lucian Gheorghiță și Ionel Holbea, se crede că 

actuala mânăstire, înconjurată cu zid, a fost ctitorită de domnitorul Ieremia Movilă. Biserica cea 

mare, clopotniţa şi zidul împrejmuitor rămas parţial până astăzi sunt considerate monumente 

istorice. Numele mânăstirii a ridicat mai multe ipoteze. Numele de "Vizantea" ar putea proveni de la 

denumirea veche a oraşului Constantinopol, adică Bizanţ; în diverse limbi slave, acest nume veche 

era rostit că "Vizitisa". Această ipoteză este greu de acceptat, ţinând cont că apa râului din apropiere 

se numea "Vizant" sau "Vizat" mai înainte de zidirea mănăstirii. Este posibil că denumirea râului să 

vină din limba maghiară, unde "viz" înseamnă "apă". Pentru o perioadă, mănăstirea a fost o 

adevărată citadelă a civilizaţiei şi culturii vrâncene medievale şi, nu în ultimul rând, o punte de 

legătură între romanitatea care s-a dezvoltat separat în Moldova, Ţara Românească şi Transilvania. 

Din păcate, monumentul poate dispărea definitiv din patrimoniul Vrancei, dacă nu se vor lua măsuri 

urgente de restaurare şi consolidare a zidurilor. Locul nu este marcat cu nici un indicator şi nimeni 

nu protejează acest monument de arhitectură. Prin lipsa oricăror măsuri de conservare cel mai vechi 

aşezământ religios ridicat vreodată de un domnitor pe pământul Vrancei se poate distruge 

iremediabil [7]. 

Comuna Vizantea - Livezi este şi în prezent deţinătoarea vechilor meşteşuguri populare 

tradiţionale: oieritul, cioplitul lemnului (mica dogărie, troiţele, obiectele gospodăreşti), ţesutul 

pânzei, stofei, ştergarelor şi confecţionarea (cusutul, brodatul) portului popular vrâncean. 

Gospodăria țărănească  a localnicilor reprezintă spațiul în care țăranul își desfășoară activitatea și 

cuprinde clădirile propriu-zise, anexele aferente dar și întreg spațiul deținut. Gospodarii se 

organizează diferit în funcție de zonă și posibilități. Fiecare gospodar se ocupă de muncile agricole 

de sezon, dar și de creșterea animalelor. 

Casa lui Ion și a Vasilicăi Andronache reprezintă un exemplu de gospodărie țărănească, la 

care nu a lipsit ospitalitatea. Casa este așezată pe o colină, în marginea satului între pârâul Vizăuț și 

dealul Horgești. Din curtea casei se puteau admira o parte din satul Vizantea dar și superba 

priveliște către cătunul Cotul lui Zvântă și pădurea din hotar cu Piscu-Radului.Bătrânul  are un 

umor molipsitor și afost foarte încântat să prezinte multe din activitățile care le desfășoară după ce 

se întoarce cu caii de la lucru sau cum îi pregătește pentru a doua zi. Tanti Vasilica, soția sa, 

ospătează pe orice îi trece pragul cu produse pregătite în cuptorul propriu – cuptor special de 

pregătit cozonaci sau pâine – aromele invadând mica bucătărioara din bătătură. 

Fiecare bătrân al satului are povestea lui nespusă și neștiută. Chiar dacă s-au scris mii de 

pagini despre conflictele sângeroase de la început de secol al XX-lea, nimic nu poate fi mai 

emoționant și mai incitant, decât relatările făcute de cei care au luptat pe front sau au rămas acasă, 

așteptându-și eroii. Bătrâna Ioana Ichim, în vârstă de 88 de ani, ne-a relatat, pe lângă modul cum s-

au desfășurat luptele în zonă,  și povestea unui soldat neamț care a fost protejat de săteni, pentru a 

nu fi găsit de soldații ruși,  fiind îmbrăcat în straie populare tradiționale  

Localnicii sunt dornici să dezvăluie din obiceiurile și ritualurile satului, aspecte din munca 

de gospodărie, cu activități specifice zonei de deal, cât și modul cum își petrec zilele de duminică. 

Am aflat de obiceiurile localnicilor de la nuntă, botez și înmormântare, cât și despre modul de 

desfășurare a sărbătorilor mari din an, precum Paștile și Crăciunul. În gospodăriile vizitate, am 

surprins momente din activitățile agricole, precum cele de morărit și panificație, meșteșugărești  și 

de prelucrare a lemnului, vizitând atelierul cunoscutului sculptor Florin Cristea. 

Această comună reprezintă un model al conservării vieții arhaice, unde întâlnim adeseea 

costumul popular autentic, sobru sau viu colorat, în funcţie de vârstă, ornamentat discret, dar de 

efect, purtat cu mândrie şi eleganţă de localnici, ilustrând convingător continuitatea şi unitatea 
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cultural-etnografică a poporului nostru. De asemenea obiceiurile de nuntă, înmormântare, de moșit 

respectă încă cutumele vremii, fără a fi prea mult influențate de timpurile prezente. Cu toate că 

această comună reprezintă un tezaur viu al ruralului românesc, valorificarea  acestuia este aproape 

inexistentă. 

În vederea valorificării acestei comori a spațiului rural românesc în cadrul proiectului 

intitulat „Contribuții privind conservarea „ Șezătorii” la Vizantea- Livezi din Vrancea. Un obicei al 

datinilor și credințelor transmise  prin viu grai de la o generație la alta.”  și inițiat de către Facultatea 

de Management Agroturistic din Focșani  din cadrul Universității Bioterra București, s-a organizat o 

șezătoare în luna noiembrie 2016 cu implicarea direct a comunității locale. Unul din scopurile 

acestei activități culturale l-a constituit integrarea comunei în circuitul agroturistic vrâncean. 

 Șezătoarea organizată în gospodăria Mirelei Vătafu Rusu, localnică și totodată studentă a 

Facultății de Management Agroturistic din Focșani a fost prilej de învăţare, în atmosfera specifică, a 

unor meșteșuguri aproape uitate, ca torsul, țesutul, cu ustensile din partea locului, precum război de 

țesut, vârtelniță, morișcă de făcut scule, toate activităţile fiind desfăşurate în spiritul datinilor şi 

tradiţiilor vrâncene care se vor a fi conservate. A fost prilej de cunoaştere a tradiţiilor şi obiceiurilor 

locului, dar şi inserarea acestor resurse culturale și spirituale în activitatea de agroturism. Totodată, 

au fost expuse produse culinare tradiționale, prezentate costume populare și obiecte de uz casnic, 

specifice locului,  interpretate melodii și poezii populare. 

Organizarea acestei activități etno-culturale s-a făcut prin amenajarea casei în stil țărănesc, 

oferind ambientul perfect. Mai mult de atât, au fost colectate cât mai multe obiecte vechi, care au 

fost reparate și conservate, multe dintre ele rivalizând cu piesele aduse din muzeele de etnografie. 

Astfel, în întreaga casă se putea găsi: uriașul război de țesut care nu poate lipsi de la nici o 

șezătoare, vârtelnița, morișca de făcut scule, patul pentru țevile care se folosesc la războiul de țesut, 

furca și fusul pentru tors lâna și multe alte ustensile pentru cusut, croșetat și împletit. 

Tot de prin sat au fost aduse și câteva costume tradiționale pentru studenții care au venit de 

la oraș și care s-au „gătit”, unii dintre ei, pentru prima data în straie populare. Fiecare și-a prezentat 

costumul, predominând cel popular femeiesc - cămașă tradițională (ie), poale, catrință, brâu, 

bundiță, opinci, traistă, batic înflorat și podoabe. Costumul popular bărbătesc a fost compus din: 

cămeșă, ițari, brâu, cheptărică și căciulă de miel. 

Șezătorii i s-au alăturat și săteni care au fost foarte încântați de readucerea în actualitate a 

obiceiurilor uitate de acum vreo jumătate de secol. Între sfârâituri de fuse, rotiri de vârtelnițe și 

zgomotul pe care îl făcea războiul de țesut, s-au depănat amintiri, povești, snoave, dar nu au lipsit 

nici cântecele de șezătoare specifice zonei Vizantea - Livezi. Cu aceasta ocazie, studenții au învățat 

să țeasă în război, să toarcă, dar au și înțeles că ar trebui să transmită mai departe ceea ce se pierde 

odată cu trecerea timpului. 

După munca depusă, ca la orice șezătoare au fost servite produse și mâncăruri tradiționale 

din zonă cum ar fi: nuci, alune de grădină, prune uscate, mere, șnițel din piept de pui, chifteluțe din 

carne de porc și vită, cașcaval afumat, brânză cu smântână, brânză de oaie frământată, brânză de 

burduf, mămăliguță făcută afară la „chirosteie” și sărmăluțe in frunze de potbal. Nu au lipsit 

delicioasele plăcinte, poale în brâu și „bostanul” copt în „rola” de la sobă. „Vedetele” mesei festive 

au fost vișinata cu țuica de prună și vinul de fragă. Toate produsele expuse se alăturau celor care au 

devenit mărci recunoscute și aduceau faimă localității, anume Vinul de Fraga ca la Mesteacănu, 

oţetul de mere, vişinata ca la Vizantea, ţuică de la Vizantea, acestea fiind băuturile specifice 

comunei Vizantea. Puiul pe jar ca la Livezile, laptele la ceaun ca la Mesteacănu, plăcinta poale în 

brâu ca la Vizantea sunt doar câteva din mâncărurile tradiţionale ale Vizantei. 

La final, s-a încins o horă moldovenească, în spiritul cuvintelor lui  Ion Creangă: “Dragi-mi 

erau şezătorile, clăcile şi horile şi toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare 

însufleţire”. Șezătoarea s-a dorit o reconstituire a  imaginii de ieri a satului vrâncean, cu miturile şi 

personalităţile lui, cu oamenii simpli, tradiţiile şi viaţa de zi cu zi aşa cum a fost ea de-a lungul 

secolelor. 
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Organizarea acestei șezători a impulsionat autoritățile locale privind încadrarea comunei în 

circuitul agroturistic, fapt pentru care în prezent s-a conturat un proiect la nivelul comunei  de 

valorificare a potențialului turistic al zonei. Pe lângă aceste elemente de etnofolclor, faptul că 

evenimentul a fost mediatizat, au apărut inițiative din mediul de afaceri pentru  exploatarea 

izvoarelor existente și în același timp  2 gospodari și-au  inclus gospodăriile în ANTREC Vrancea, 

punându-le la dispoziția turiștilor.  

 

4. Concluzii 

Tradiţiile sunt acelea care pun în lumină specificul naţional, cultura populară în care intră 

muzica, dansul, meşteşugurile, bucătăria tradiţională, precum şi anumite deprinderi speciale.  

În opinia noastră dispariția șezătorilor tradiționale a fost determinată de un complex de 

factori economici, politici, sociali și culturali. Dacă ținem cont de faptul că bătrânele de la țară 

afirmă că nu au mai fost la o șezătoare de acum 40-50 de ani, putem afirma că regimul comunist 

(anii ‘70-80) nu a favorizat menținerea șezătorilor deoarece adunările oamenilor fără un anume 

control din partea autorităților nu erau văzute cu ochi buni. Important este că rădăcinile acestui 

obicei sunt durabile și se vor păstra în timp dacă nu le vom lăsa să fie distruse de nepăsare sau 

ignoranță și vom citi cu drag spusele istoricului Nicolae Iorga: „Vrancea aceasta era un cuib de 

cântece, un izvor de legende. Pentru că satele erau așa de adânc înrădăcinate în trecutul țării țesut 

din aceste legende și cântat în aceste cântece. Dar și pentru că pe aici petrecea cu oile ciobanul 

ardelean, Mocanul, marele răspânditor al viersului popular, de pe o colină pe alta, de pe o vale pe 

altă vale. Și se poate zice că această Vrance era însăși icoana în mic a unității neamului nostru”. 

Descoperirea acestor valori spirituale și culturale din comuna Vizantea-Livezi reprezintă un 

prim pas în dezvoltarea turismului rural. Cercetările viitoare se vor croncretiza în observarea 

fenomenului turistic și a modului în care turismul etnofolcloric se impune ca dominantă în această 

comună.  
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Abstract 

Promotion must provide a creative synthesis of the tourism product, by primarily emphasizing its elements of 

authenticity and originality. However, advertising the tourism product may violate copyright and may take rather 

vulgar forms of scientific plagiarism, easy to highlight in many cases, which are typologized and relatively detailed in 

the pages of this article. The consequences of such an attitude are serious, and beyond the purely legal elements, the 

worst seems to be confusion and ambiguity in relation to the final tourism product, with a major impact on the 

dynamics of revenues and profits, and also the standards of honesty in the very activity of tourism. To the limit, losing 

the uniqueness of the tourism product can, in this case, be tantamount to its very extinction in the short run. 

Key words: tourism product, advertising, promotion, travel agency, copyright, plagiarism 
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1. Introducere 

Dacă promovarea turistică reprezintă o campanie de lansare a unui produs turistic pe piața 

serviciilor specifice, îmbrăcând forme de comunicare plătită, destul de dificil de delimitat cu 

rigurozitate, unele denumite advertising sau reclamă turistică și forme neplătite, ca în comunicarea 

prin publicitate gratuită, nuanțările și sensurile sale se multiplică instantaneu dacă se structurează 

sistemic și logic publicitatea drept domeniu, iar reclama ca produs al acesteia din urmă. Unele 

dintre definițiile instituționale românești, cum ar fi cele din legea audiovizualului, au tendința de 

egalizare a semnificației publicității și advertisingului (reclamei): „orice formă de mesaj, difuzat fie 

în baza unui contract cu o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, în schimbul unui tarif 

sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activități comerciale, mesteșugărești, profesionale, 

cu scopul de a promova furnizarea de bunuri, inclusiv imobile și necorporale, sau prestarea de 

servicii contra cost, fie difuzat în scopuri autopromoționale“ [1, p.1]. Asociația română a 

profesioniștilor în relații publice (ARRP) a optat pentru traducerea corectă în comunicare a lui 

advertising prin reclamă, iar a termenului publicity prin publicitate (neplătită), printr-o trimitere 

directă către proverbul:„For advertising you pay, for publicity you pray“, unde jocul de cuvinte pay 

– pray sau a plăti – a ruga (a se închina) constituie un argument sugestiv al unei diferențieri totale 

în realitate. 

Autorii acestui articol au încercat, cu speranța că au reușit, să îndeplinească cele trei condiții 

minimale de evitare a încălcării dreptului de autor și a plagiatului: a) au fost sinceri în eforturile de 

redactare; b) nu au prezentat ideile și implicit proprietatea altcuiva asupra acestor idei drept propria 

lor activitate, iar, acolo unde au apelat la informații externe, au citat sursa respectând proprietatea 

intelectuală și dreptul de autor al celor ce au scris sau au oferit acele informații; c) nu au înșelat pe 

nimeni, fie el cititor, partener în redactare sau concurent în investigație sau cercetare, și nici nu au 

ajutat pe altcineva să trișeze sau să înșele pe unul sau pe altul din toți aceștia. Odată ce au fost 
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respectate aceste trei minime cerințe și ulterior transpuse în activitatea turistică, acestea pot conduce 

prompt la evitarea plagiatului și la respectarea drepturilor de autor în orice proiect turistic de succes, 

dacă sunt însoțite de o gândire probabilistă axată pe testări de ipoteze simple, care să înlocuiască 

decizia deterministă în evaluarea eficienței reclamei sau în promovarea turistică. 

 

2. Copyright-ul și plagiatul în conexiune directă cu turismul 

Dreptul de autor și plagiatul, în contextul relativ restrictiv al advertisingului sau reclamei și 

în cel extins al promovării turismului, constituie concepte al căror impact este tot mai important în 

ultimii ani, dar mai ales tinde să devină unul copleșitor în deceniile următoare.  

Copyright-ul sau dreptul de autor este un drept născut în anul 1557, la Londra, odată cu 

înființarea companiei The Stationers. De la bun început, scopul copyright-ului a fost acela de a 

apăra drepturile de proprietate intelectuală a autorilor manuscriselor de valoare și drepturile derivate 

ale tipografilor și editorilor unor opere originale [2, p. 39]. Prima lege de protecție a drepturilor de 

autor a apărut tot în Anglia, în 1709, fiind considerată în epocă drept un act juridic care a încurajat 

semnificativ învățătura și creativitatea în procesul de învățământ, iar primul proces de copyright la 10 

aprilie 1710. Verdictul Camerei Lorzilor, dat în celebrul caz cunoscut ca Donaldson versus Beckett, 

din 1774, recunoaște practic pentru prima dată dreptul de proprietate intelectuală într-un sens foarte 

pragmatic, anume acela de a face cópii ale unei creații originale în Anglia. În 1789, Constituția 

SUA a consfințit și ea dreptul de autor (dreptul la proprietatea intelectuală, consacrat deja de 

britanici) în articolul I, în secțiunea 8, unde Congresul deținea autoritatea „de a promova progresul 

științei și al artelor, asigurând pentru perioade limitate pentru autori și inventatori, dreptul 

exclusiv asupra scrierilor și descoperirile lor” [3]. Nevoia firească de apărare a proprietății 

intelectuale a creat această legislație și l-a protejat astfel pe autorul unei opere originale (literare, 

dramatice, muzicale și artistice, de la poezie, romane, filme, melodii, programe de calculator și până 

la arhitectură, incluzând chiar și modul în care sunt exprimate fapte, idei, sisteme sau metode de 

operare). În conformitate cu articolul 102 din Legea privind copyright -ul (Codul Statelor Unite), 

pentru a fi protejată prin dreptul de autor, o lucrare trebuie să conțină un anumit minim de cerințe 

legate de forma originală (literară, muzicală, pictorială, expresie grafică etc.). De obicei, durata 

drepturilor de autor se întinde dincolo de viața autorului (+ 50÷100 ani, în funcție de jurisdicție sau 

legislație națională). În România, prima lege a dreptului de autor a apărut la 28 iunie 1923, ca „Lege 

a proprietății literare și artistice” iar cea mai recentă lege privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, Legea nr. 8 din 14 martie 1996, a fost reactualizată în data de 8 noiembrie 2015, după ce a 

suferit modificări/actualizări prin alte 21 de acte normative, ceea ce confirmă dinamismul cadrului 

legal al proprietății intelectuale și în România. Convenția de la Berna (1886) a asigurat protecția 

internațională a copyright-ului, iar țara noastră a aderat la aceasta abia în anul 1927. Convenția a 

fost actualizată major în 1976 și împreună cu Tratatului internațional privind dreptul de autor al 

Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), din 2002, reușesc să descrie principalele 

categorii ale dreptulului de autor, conform copyrightului6: i) dreptul de a face cópii originalului 

(operei sau creației proprii); ii) dreptul de a comercializa copii ale originalului (a vinde unui editor 

profesionist etc.); iii) dreptul de a distribui copii ale originalului unui public specific (a disemina 

copiile cu ajutorul unui distribuitor etc.); iv) dreptul de a crea adaptări (a genera îmbunătățiri ale 

originalului etc.); v) dreptul derivat (a pregăti noi lucrări științifice sau produse derivate); vi) 

dreptul de a expune sau de a afișa publicului drepturile expuse anterior (prin efectuarea unei 

activități protejate de lege) [4, pp. 226-227].  

Dreptul de autor este diferit conceptualizat nu numai în raport cu diferite țări, dar și în raport 

cu obiectul acestuia, redefinit în raport cu o operă originală, o invenție științifică sau o marcă de 

produs (comercială) ori un serviciu (turistic, de exemplu). Astfel, copyright-ul îi protejează pe 

autorii unor opere originale, concretizându-le drepturile lor la un nume, la inviolabilitatea, la 
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divulgarea, la paternitatea și la retractarea unei opere originale (Legea nr. 8/14 martie 1996, în 

România), în timp ce, în cazul unei invenții sau descoperiri științifice, numai un brevet asigură 

protecția necesară, iar în situația unei mărci comerciale rămân protejate efectiv cuvinte, fraze, 

simboluri sau desene (grafică, logo-uri etc.) care identifică produse sau servicii și pe care le disting 

de altele aparent asemănătoare calitativ. Copyright-ul coexistă în activități economice și culturale 

[5], dar mai ales în cercetarea științifică modernă cu copyleft-ul o variantă mai permisivă și tolerantă 

(nu integral sau direcțional opusă, cum pare să sugereze antonimia right-left), ci cu ajutorul unui 

aranjament realizat în mod liber asupra unui software original, de exemplu de agenturare turistică, 

prin modificare și distribuire, cu condiția ca rezultatele derivate obținute să fie supuse acelorași 

reglementări ale aranjamentului inițial).  

Copywriting-ul, ca derivat semnificativ al copyright-ului, desemnează actul de a scrie texte 

pentru advertising ori reclamă sau oricare alte forme de marketing, pentru a conștientiza clienții în 

legătură cu existența unui produs sau serviciu de calitate excelentă (brand turistic, în acest caz) și în 

cele din urmă de a convinge o persoană sau un grup să adopte o anumită acțiune legată de accesarea 

sau nu a acestuia. Copywriterii ajută la crearea unor suporturi (panouri publicitare, broșuri, 

cataloage, versuri, reclame reviste și ziare, scrisori de vânzări și alte direct mail, script-uri de 

televiziune sau de radio, reclame, slogane, cărți albe, servicii de poziționare și mesaje de 

consultanță, social media, optimizarea motorului de căutare, editare cu scop de dezvoltare, copii 

editare, corectură, verificarea, amplasamente, scheme, planuri generale sau layout, design precum și 

alte servicii din gama comunicării de marketing pe Internet, de la pagini de destinație și alte tipuri 

de conținut web, reclame online, email-uri, bloguri, rețele sociale până la multe alte noi forme de 

comunicații electronice etc.) cu scop declarat sau nu, dar evident de reclamă sau advertising. Ca o 

simplă curiozitate cu impact temporal, primul copywriter din lume cu activitate integrală în 

domeniu (full-time) s-a născut aproape acum două secole, numele lui fiind John Emory Powers 

(1837-1919). O problemă majoră ce apare și în procesul de copywriting, nu numai în cel academic 

sau de cercetare științifică, este aceea a încălcării drepturilor de autor – și în acest articol și 

problema gravă a plagiatului cu consecințe de reducere drastică a ciclului de viață al produsului 

și/sau a serviciului turistic. 

Plagiatul, conceptualizat în DEX (2012) ca „operă științifică a altcuiva, însușită (integral 

sau parțial) și prezentată drept creație personală”sauca„lucrare (științifică) străină, prezentată 

drept personală” [6, p. 826]. Astfel, apare simultan cu plagiatul și definirea plagiatorului, născută 

din dicționarul lui Samuel Johnson din 1755 și care îl consideră drept „hoțul, care fură gândurile și 

scrierile” unui autor adevărat și comite o „crimă”, definită prin „furt literar” sau furt din drepturile 

de proprietate intelectuală a unui autor original [7, p. 1], corelând furtul și sancțiunile juridice. 

Opera originală este de fapt sursa discriminării autorilor (editorilor, tipografilor), originalitatea sau 

creativitatea și respectul față de lege delimitând pe cei mai buni dintre ei în raport cu cei mai răi, 

caracterizați de copierea denunțată ca furt sordid, așa cum îl caracteriza plastic și juridic Edward 

Young, în 1759, sordid care s-a metamorfozat pentru a pătrunde până în cele mai întortocheate și 

nebănuite activități omenești modernă printr-o diversitate de forme posibile, de neimaginat acum un 

secol și jumătate.  

În mod natural, o alianță antiplagiat [8, p. 20], realizată concret prin educație antiplagiat și 

prin valorificarea unui software specific, care să descurajeze plagiatul, relevă deja un trend 

descrescător al furturilor de idei în perioada studenției, când plagiatul mozaic constituie cel mai 

frecvent mod de plagiere identificat în rândul studenților din universități de bussines și turism [9, p. 

307]. Dintr-un număr mare de motive cheie identificate ale plagierii în studenție, de la un 

management defectuos al timpului la teama de eșec sau nevoia de îmbunătățire a punctajului, de la 

nivelul precar de cunoaștere al limbilor de editare internațională (de exemplu, limba engleză), al 

cerințelor de menționare a surselor bibliografice și citare corectă, la probleme personale / familiale 

etc., se constată că nevoile de autoactualizare informațională forțată și de majorare a punctajului 
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individual obținut constituie o motivație cheie a supraviețuirii pe paliere înalte a plagiatului în 

universități [10, p. 80]. 

 

3. Confuzie și ambiguitate în mesaj prin încălcarea copyright-ului și plagiat în advertising-ul 

unui produs/serviciu turistic 

Încălcarea copyright-ului și plagiatul în promovarea produsului/serviciului turistic, ca urmare 

a preluării fără consimțământ ori compensații convenite sau furtului creativității altor mesaje de 

advertising sau reclamă, însoțite de intenția clară de a obține avantaje materiale certe prin denaturarea 

autorului real al mesajului original pot aduce daune majore duratei normale a ciclului de viață al unui 

produs/serviciu turistic și chiar dispariția prematură a acestuia.  

Coexistă juridic și o abordare tridimensională, care agregă condiționările a trei elemente 

necesare și suficiente în același timp [11, p. 3]: a) concretețea sau materialitatea probatorie 

(substanțializare dovedită prin preluarea fără acord sau mențiune a unui text al altui autor ); b) 

intenționalitatea (intenția dovedită și vizibilă de a prezenta textul preluat drept propria realizare, 

generând unele drepturi patrimoniale sau prestigiu mărit); c) originalitatea sursei preluate 

(certificată temporal prin existența anterioară a textului plagiat și prin alte confirmări conexe). 

Scopul final al promovării unui produs/serviciu turistic și de advertising sau reclamă este o 

creștere a numărului de vizitatori, concretizată în încasări mai mari. Specificitatea activității 

turistice este legată de generalizarea și simultaneitatea concurenței (orice produs/ serviciu turistic 

concurează cu întreaga lume în bugetul consumatorului mondial), ceea ce necesită o abordare 

creativă și axată pe unicitatea ofertei vizibile prin cea mai bună imagine posibilă a destinației 

turistice, conturând un trend ascendent, axat pe un interes pe scară largă într-o diversitate de moduri 

posibile, dar centrate pe o esență comună. Deși originalitatea a fost întotdeauna crucială în 

promovare, în contextul modern al advertising-ului sau reclamei pe Internet devine mult mai 

valoroasă, uneori chiar decât produsul /serviciul turistic în sine (cel puțin la prima accesare). 

Aceasta înseamnă că mesajul de advertising în marketingul realizat prin Internet deține o 

probabilitate mai mare ca oriunde în altă parte să fie copiat, iar copierea este din ce în ce mai sigur 

că va dăuna afacerii turistice. 

Câteva exemple recente sau studii de caz de notorietate din ultimul deceniu, axate pe 

reclamă și promovare, dar mai ales pe designul sau logo-ul specific, pentru simplificarea mesajului 

transmis și amplificarea vizibilității au capacitatea de a facilita înțelegerea și motivația acestui 

articol. Un prim exemplu expus în continuare pornește de la nevoia reală, mai ales vizuală, de 

diferențiere generală a unor entități turistice (țări, regiuni, areale cu rol de destinații turistice), în 

paralel cu interesele cererii turistice, care în mod evident diferă de la un individ la altul prin 

tipologia activității în sine (turism culinar, cultural, balneoclimatertic etc.), prin specificul climatic 

și al reliefului zonal (turism montan, turism de litoral etc.), prin dominanta urbană sau rurală etc., 

generând nișe care duc lipsă de o promovare și de un advertising adecvat sau unic, de o identitate pe 

care turistul mereu grăbit și mereu presat o va analiza sau percepe la un prim contact numai din 

punct de vedere al designului sau logo-ului.  

Controversatul logo Pilipinas Kay Ganda reprezenta în 2010 o campanie de advertising de 

scurtă durată, făcută de către Departamentul de Turism cu scopul declarat de promovare a 

turismului în Filipine, axată pe un site de reclamă, care urma să înlocuiască campania din 2002, al 

cărei impact se stinsese realmente. Sloganul adjectival (despre un Filipine aprins, atât de frumos) 

controversat și mai ales logo-ul similar campaniei de turism din Polonia, Polska, așa cum se poate 

constata din figura 1 (stânga și dreapta), nu numai că au fost ineficiente în fapt, dar au avut un 

impact negativ semnificativ și au scurtat dramatic ciclul de viață al noului produs turistic 

conceptualizat și plătit în reclama inițială. Logo-urile Polska și fontul Pilipinas Kay Ganda au fost 

similare (majuscula „L“ și minuscula „l“ din slogan au fost stilizate în copaci (un cocotier cu o nucă 

de cocos și o față zâmbitoare în Filipinas, respectiv un copac generic în Polska). 
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Figura 1. Logo plagiat în advertising-ul Pilipinas Kay Ganda și Polska 

 
 

Surse: New PH tourism slogan "Pilipinas Kay Ganda" fails to impress tourism industry, netizens|The Feed| 

VIDEOS|SPOT.ph:Your One-Stop Urban Lifestyle Guide to the Best of Manila".Spot.ph. și 

http://en.wikipilipinas.org/index.php/Pilipinas_Kay_Ganda#Plagiarized_logo 

Pornind de la constatarea că firma de advertising Campaigns & Grey a proiectat materialele 

campaniei (nu gratuit și în sprijinul administrației președintelui Benigno Aquino al III-lea cum s-a 

susținut, ci contra sumei 200 de milioane de dolari, rezultate din licitarea pentru proiectul de design 

guvernamental), nuanța de plagiat se insinuează în context și este demonstrată de abandonarea, 

după numai cinci zile, a noii promovări și revenirea la vechea soluție din 2002. Dacă se adaugă la 

toate acestea și o gravă coincidență, care pornește de la faptul că între site-ul de promovare 

www.beautifulpilipinas.com al campaniei și un site pornografic cu oferte detaliate de femei 

filipineze apare o identitate aproape totală, cu o singură literă diferență, ceea ce a condus la accesări 

alternative involuntare, poate fi ușor de înțeles de ce reclama și logo-ul au fost atât de repede 

abandonate după ce au fost însă intens criticate, împreună cu cei responsabili din Departamentul de 

Turism, secretarul Alberto Lim și subsecretarul Vincente (Enteng) Romano (care a și demisionat la 

scurt timp după ), chiar și de către președintele Benigno Aquino [12, p.1].  

Un alt exemplu sugestiv și intens discutat în domeniul plagiatului în turism este și cel al 

logo-ului turismului românesc sau al unei frunze rezultate din explorarea grădinii carpatine... [13, 

p.1], considerată de revista britanică The Economist cel puțin un pagiat turistic de imagine și logo. 

O frunză care seamănă aceleia care aparține unei companii britanice de transport și curățenie – și 

care ar fi fost mult mai adecvată în aceste domenii decât în turism, mai ales când coincide cu logo-

ul produs de un designer belgian, care a comercializat imaginea și drepturile de copyright printr-o 

bibliotecă online, de unde frunza poate fi cumpărată pentru numai 250 $, fiind astfel folosită de 

multe alte companii din întreaga Europă în domeniul activităților de curățenie. Cu toate acestea, în 

România, ministrul de atunci al turismului, Elena Udrea, a finanțat inițial un proiect în valoare 900 

000 € sau 1,2 milioane $ (ulterior proiectul fiind declarat înghețat, deși logo-ul a continuat să fie 

folosit), cea mai mare parte din bani aparținând Uniunii Europene, pentru a realiza o campanie de 

promovare a turismului românesc centrată pe un logo plagiat (figura 2) care a fost lansat la 

Shanghai la World Expo, de către compania THR-TNS (joint venture spaniol-britanic) responsabilă 

pentru campanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spot.ph/featured/46961/philippines-new-tourism-slogan-pilipinas-kay-ganda-fails-to-impress-netizens
http://www.spot.ph/featured/46961/philippines-new-tourism-slogan-pilipinas-kay-ganda-fails-to-impress-netizens
http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Campaigns_and_Grey&action=edit&redlink=1
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Figura 2. Logo-ul plagiat în 2010 în campania de advertising a turismului românesc 

 
Sursa: [13, p.1] 

„Frunza ghinionistă“, ca simbol al turismului românesc, nu este deloc una ecologică, ci are 

un ușor iz de „conflict de interese și corupție“, atât prin faptul că deși THR-TNS fost obligată prin 

contract să utilizeze numai opere de artă originale, iar responsabilitatea pentru însușirea ilegală a 

proprietății intelectuale a atârnat ca sabia lui Damocles deasupra turismului românesc, cât și din 

constatarea că THR-TNS este compania mass-media care a încălcat dreptul de proprietate 

intelectuală a altei companii, care ar fi fost astfel îndreptățită la daune și compensații. În cele din 

urmă, chiar și Guvernul României, prin intermediul Departamentului de Turism, ar fi trebuit să 

ceară daune aceleiași THR-TNS, dincolo de înghețarea și recuperarea plăților ce trebuiau efectuate 

până la momentul lansării campaniei de advertising. 

S-ar mai putea adăuga și că se confirmă unele studii realizate, conform cărora celebrități 

negative pot afecta multe din aspectele favorabile ale imaginii unei destinații turistice. Unele 

aspecte cu caracter de unicitate, aflate aparent sub controlul agentului de publicitate, se pot degrada 

semnificativ și la contactul cu personalități politice negative și chiar corupte sau coruptibile conexe 

destinației turistice [14, p.16].  

O întrebare naturală referitoare la imaginea turismului românesc apare cu promptitudine de 

aici fiind legată de conexiunea cu impact defavorabil între expunerea celebrităților negative, 

destinația turistică și consumatorul de produse/servicii turistice românești: Cât de mare a fost 

efectul plagiatului asupra gradului de conștientizare a turiștilor străini referitor la atractivitatea 

destinației și cât de sever a scăzut decizia de cumpărare a produsului/serviciului turistic românesc 

ulterior? Au apărut și alte analize [15, p.1] care au extins în plan internațional cazurile Pilipinas Kay 

Ganda și România, identificând un număr de 55 de logo-uri cu similarități mai mult sau mai puțin 

evidente (plagiate în stadii diferite de parafrazare a imaginilor și logo-urilor), dintre care au fost 

selectate un număr restrâns în figura 3.  
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Figura 3. Câteva logo-uri similare rezultate din campanii de advertising în turism 

   

  
 

PORTUGAL 

  
 

MOROCCO 
Sursa: [15, p. 1] 

Un alt caz, relativ recent și de notorietate, este cel al designerului japonez Kenjiro Sano, care 

pune în discuție copyright-ul în activitatea de design și logo turistic, cu consecințe mult mai 

importante pe termen mediu și lung decât în trecut, în cazul unei tendințe de încălcare a proprietății 

intelectuale și de plagiat identificate și uneori definitiv instalate în opinia publică. Compania 

designerului Kenjiro Sano a recunoscut că are tot mai multe dificultăți cu privire la copyright, atât 

în spațiul comercial (băuturi tradiționale japoneze Suntory), cât și în cel pur turistic, derivat ca 

serviciu sau produs în sine (grădina zoologică a orașului Nagoya și chiar turismul legat de Jocurile 

Olimpice din 2020). Tendința de a încălca copyright-ul, ca și identificarea unor posibile plagiate, au 

fost semnalate de diverși parteneri, structurată și expusă pe Internet (figura 4) în mod real sau numai 

speculativ uneori, astfel încât va fi nevoie de timp îndelungat pentru ca firma și Kenjiro Sano să-și 

poată recăpăta reputația de designer sau grafician de logo-uri de prestigiu [16, p.1]. 
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Figura 4. Modele suspecte ale designerului Kenjiro Sano, inclusiv campania de advertising Suntory Bere 

(Japonia Trends) 

 
Surse: http://global.zizo.ne.jp/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/logos.jpg și 

https://www.ft.com/search?q =Kenjiro+Sano+ 

Kenjiro Sano este responsabil pentru logo-ul Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, al căror design 

a generat puternice controverse, fiind chiar acuzat de plagiat de designerul grafic belgian Olivier 

Debie (Kenjiro Sano a recunoscut că a fost „inspirat“ de unele imagini de pe Internet, dar nu a 

recunoscut oficial și implicit în mod public copierea design-ul logo-ului lui Olivier Debie pentru 

Théâtre de Liège), iar la final proiectul lui Sano a fost respins de către Comitetul de Organizare al 

Jocurilor Olimpice 2020 (figura 5) 
Figura 5. Plagiatul logo-ului realizat de Kenjiro Sano și originalul lui Olivier Debie 

 
Surse: https://www.ft.com/content/f8ca2aa8-5091-11e5-b029-b9d50a74fd14#comments și 

http://global.zizo.ne.jp/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/logos.jpg 

Indiferent dacă pe viitor firma și Kenjiro Sano vor dori sau nu să-și extindă activitatea de 

advertising, respectarea drepturilor de autor în conturarea imaginii unor produse/servicii turistice 

prin campanii de publicitate sau proiecte de copywriting le va obliga să ofere garanții că legile 

privind proprietatea intelectuală vor fi respectate, cu atât mai mult cu cât legile antiplagiat în 

Japonia sunt cu mult mai dure decât în SUA (sancțiunile în Japonia pot atinge chiar 10 ani de 

https://www.ft.com/search?q
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închisoare, comparativ cu o limită de 5 ani în SUA). Brandurile turistice ale marilor orașe sau 

aglomerări urbane au devenit și ele un mod de încălcare a drepturilor de autor sau forme de plagiat 

al logo-urilor specifice. Noul brand al orașului Tokyo este proiectat de Hakuhodo, cea mai veche 

agenție de publicitate din Japonia, dar și el riscă să genereze probleme, asemănându-se izbitor cu 

brandul Plug & See al orașului Lyon [17, p. 1]. 
Figura 6. Similitudini vizibile între brandul Plug & See și brandul Tokyo 

 
Sursa: https://hyperallergic.com/244985/tokyo-plagued-by-another-logo-plagiarism-fiasco/ 

În paralel, există însă și modalități cultivate și elegante de a soluționa unele tentative sau 

false acțiuni de plagiat. Astfel, Plug & See a anunțat că va ceda logo-ul orașului Tokyo și va 

schimba propriul branding, strângând deja fonduri pentru a comanda un nou design pentru Lyon, în 

numele prieteniei franco-japoneze, fiind dispuși să lase Toyko să dețină logo-ul din figura 6 și 

alegând astfel un mod destul de civilizat de a soluționa un caz de presupus sau chiar potențial 

plagiat de brand sau advertising turistic. 

Revenind la ideea de originalitate și creativitate în advertising și promovare turistică, există 

situații în care excesul creativ poate dăuna, iar, cuplat cu o promovare negativă, acceptă imitația și 

plagiatul în profunzimea mesajului de promovare turistică [18]. Un exemplu recent a fost acela al 

campaniilor publicitare integral plagiate ca mesaj de la Salt Lake și South Bend (SUA). Dacă prima 

a valorificat mesajul „Nu e nimic de făcut în Salt Lake“, exceptând plăcerea relaxării, la South Bend 

totul devine imitație sau plagiat turistic în profunzime: 
Figura 7. Similitudini totale de mesaj publicitar (imitație ori plagiat în profunzime) 

 
Sursa: http://www.adweek.com/brand-marketing/south-bend-apologizes-lifting-salt-lakes-tourism-campaign-

almost-wholesale-171695/ 

Există și alte campanii de promovare ale unor produse/servicii turistice care s-au dovedit 

veritabile dezastre financiare [19, p. 1]: a) campania de 180 milioane $ din 2006, dezvoltată de 

agenția de turism din Australia și M & C Saatchi Turism Australia, unde mesajul a conținut cuvinte 

și atitudini inadecvate („sângeroase“ și consumul de alcool implicit prezentat) și a fost restricționată 

ca vizualizare în interval de timp impropriu; b) campania de 66 milioane $ realizată de oficialității 

din turismul egiptean (#ThisisEgypt), deturnată pe Internet pentru a descrie realitățile brutale ale 

vieții de zi cu zi cauzate de tulburările politice prelungite; c) campania Rhode Island a costat 5 

https://hyperallergic.com/244985/tokyo-plagued-by-another-logo-plagiarism-fiasco/
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milioane $ și a fost batjocorită pe Internet pentru imagini și slogan etc. Conceptul de creativitate 

poate fi o ancoră ce majorează eficiența promovării în turism, dar nu singură, indiferent de modul în 

care s-ar face advertising-ul sau s-ar interpreta promovarea. Creativitatea are nevoie de strategie și 

de cunoașterea profundă și promptă a schimbărilor comportamentului consumatorilor de turism prin 

microscopul canalelor de comunicare social media și la final nicicând nu se poate omite o analiză de 

risc, în nicio activitate și mai ales în turism [20].  

Riscul presupune statistici, dar și testări permanente și reinterpretări ale rezultatelor. Toate 

reunite în modul cel mai relaxant cu putință, reamintesc însă de un banc scoțian, după care mulți pot 

valorifica oricând statisticile, așa cum face un om aflat în stare de ebrietate cu un stâlp de felinar, 

folosindu-l mai mult pentru sprijin decât pentru iluminat ...  

Se poate oferi un răspuns statistic corect și rapid la problema eficienței unui advertising 

turistic sau a unui program mai amplu de promovare turistică? 

 

4. Evaluarea statistică a eficienței advertisingului unui produs/serviciu sau promovării unui 

program turistic 

Există soluții axate pe testări simple prin care se poate constata statistic sau gândi statistic 

corect dacă advertisingul unui produs/serviciu turistic sau promovarea unui program mai amplu 

turistic sunt sau devin eficiente în timp. O activitate de testare are o rigoare specifică și iterații 

multiple în raport cu tipul de distribuție a încasărilor zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale etc. 

Un algoritm în şase sau zece paşi poate fi utilizat ca model în procesul de testare statistică a 

ipotezelor referitoare la eficiența economică a advertisingului sau promovării turistice, în funcţie de 

gradul de detaliere impus testării. Demersul modern al testării statistice, apelând la testul cel mai 

simplu t pentru eșantioane de volum mic, duce la rezolvarea etapizată a problemelor practice (tabel 

1): 
Tabelul 1. Variante și iterații în testarea statistică a ipotezelor de eficiență cu testul t 

VARIANTA ÎN 6 PAȘI 

Pasul 1- enunţul ipotezelor admisibile (se formulează ipoteza diferenței nule şi ipoteza alternativă); 

Pasul 2-selectarea unui test în funcţie de distribuţia empirică cercetată şi confirmarea repartiţiei teoretice asimilate 

testului (distribuţia de probabilitate adecvată a variabilei aleatoare discrete sau funcţia de densitate compatibilă a 

variabilei de tip continuu); 

Pasul 3-clarificarea opţiunii pentru un anumit prag de semnificaţie  şi a tipului de test; 

Pasul 4-determinarea şi compararea valorii statisticii testului cu valoarea teoretică; 

Pasul 5-reglementarea deciziei statistice prin stabilirea detaliată a regulilor de validare; 

Pasul 6-asumarea şi formularea economică a deciziei finale (acceptare/respingere). 

VARIANTA ÎN 10 PAȘI 

1 - culegerea, prelucrarea datelor şi estimarea parametrilor (statistica descriptivă);  

2 - enunţul ipotezelor admisibile (se formulează ipoteza diferenței nule şi ipoteza alternativă); 

3 - selectarea unui test în funcţie de distribuţia empirică cercetată şi confirmarea repartiţiei teoretice asimilate testului 

(distribuţia de probabilitate adecvată a variabilei aleatoare discrete sau funcţia de densitate compatibilă a variabilei de 

tip continuu); 

4 - clarificarea opţiunii pentru un anumit prag de semnificaţie  şi un tip de test; 

5 - particularizarea prin valori limită sau critice a regiunii de respingere; 

6 - calculul valorii statisticii testului pe baza datelor reale; 

7 - compararea valorii calculate a statisticii testului cu cea teoretică (tabelată); 

8 - reglementarea deciziei statistice prin stabilirea detaliată a regulilor de validare; 

9 - asumarea deciziei statistice privind ipotezele formulate (acceptare/respingere); 

10 - formularea deciziei finale în termeni economici şi aplicarea ei. 

Sursa: [21, p. 110] 

Pentru etapele descrise mai sus, anumite elemente teoretice sunt succint prezentate în tabelul 

2, anume relaţia specifică de calcul a statisticii testului t și reglementarea statistică privind ipoteza 

diferenței nule în decizia finală. 
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Tabelul 2. Relaţia specifică de calcul a statisticii testului t (formula lui t calculat) și reglementarea statistică 

privind ipoteza diferenței nule în decizia finală a testului t 
Condiţii specifice ale aplicării testului t Determinarea statisticii testului t 

A. Teste de comparare (între eşantioane egale şi inegale) 

 

Eşantioane de mărimi egale, varianţe egale (1)  

Eşantioane de mărimi inegale,varianţe inegale (2) 

1 2

2 2

1 2

x x
t

S S

n

−
=

+
 (1) 1 2

2 2
1 2

1 2

S S

n n

x x
t

−
=

+

(2) 

B. Teste de concordanţă între noţiuni perechi (estimator şi parametru) 

 

B1. Concordanţa estimator - parametru (media) 

 

0

x

x X
t n

S

−
=  

Regula de decizie este descrisă în raport cu tipul testului (bilateral sau unilateral) 

iar partea haşurată reprezintă regiunea critică (unde se respinge ipoteza diferenței nule) 

 
                          Li.......................Ls                                                  L                             L 

Test bilateral Test unilateral dreapta Test unilateral stânga 

Ipoteze H0: 1 2x x− = 0  

 H1: 1 2x x− ≠ 0  

tcalculat > t tabelat cu α/2;g.d.l. sau 

tcalculat < - t tabelat cu α/2;g.d.l.  

se respinge H0 şi 

se acceptă H1: 1 2x x− ≠ 0 

 Ipoteze H0: 1 2x x− = 0  

 H1: 1 2x x− > 0  

tcalculat >t tabelat cu α;g.d.l. 

se respinge H0; 

Se acceptă H1: 1 2x x− > 0 

Ipoteze H0: 1 2x x− = 0 

H1: 1 2x x− < 0 

tcalculat < - t tabelat cu α;g.d.l. 

se respinge H0; 

Se acceptă H1: 1 2x x− < 0 

După ce pragul de semnificaţie alfa (α) a fost ales interpretarea probabilităţii critice a testului 

(pcritică) este următoarea: 

dacă pcritică > α,  nu se respinge ipoteza diferenței nule H0, în favoarea celei alternative H1 

dacă p critică ≤ α,  se respinge ipoteza diferenței nule H0, în favoarea celei alternative H1 

 

Un exemplu de testare a eficienței advertisingului și promovării turistice, urmat sau nu de 

plata contractului de reclamă sau a unui nou mod de promovare negociat, axat pe testul t (drept cel 

mai simplu mod practic de testare pe eșantioane de volum mic sub 30 de unități statistice) este 

expus mai jos, valorificând pachetul de programe E-Views și datele privind încasările turistice 

săptămânale anterior și ulterior advertisingului sau promovării inovative. 

Variabila încasări aferente unui produs/serviciu turistic ante (P/ST0) și post (P/ST1), prin 

aplicarea unui nou advertising sau unui alt program de promovare turistică, este prezentată în 

valorile a 14 săptămâni exprimate în mii de euro în tabelul 3, inclusiv statistica descriptivă a acestor 

două serii de date valorice, incluzând și analiza de normalitate a distribuțiilor rezultate:  
Tabelul 3. Statistica descriptivă a încasărilor ante și post advertising sau promovare 

P/ST0  

Ante  

P/ST1 

Post 

Parametrii distribuţiilor empirice ale 

încasărilor din turism sunt mediile 

(112.79 şi 118.43) și dispersiile 

(21.98 și 23.73 sau (Std.Dev)2 

Ambele distribuții ante și post sunt 

omogene conform coeficienților de 

variaţie mai mici de 35-50% 

determinați ca raport între Std.Dev 

şi Mean. Distribuţiile de date sunt 

moderat asimetrice (coeficient de 

asimetrie sau skewness sub 0,3) şi 

uşor aplatisate (coeficient de boltire 

sau kurtosis mai mic decât 3, 

 

 

P/ST0 

Ante 

P/ST1 

Post 

134 133  Sample (eşantion) : 1 14 SER01 SER02 

109 96  Mean (media) 112.7857 118.4286 

84 88  Median (mediana) 116.5000 118.5000 

129 143  Maximum (valoare maximă) 142.0000 150.0000 

78 96  Minimum (valoare minimă) 78.00000 87.00000 

133 146  Std. Dev. (abatere standard) 21.97964 23.72832 

96 114  Skewness (asimetrie) -0.284242 0.040704 

114 123  Kurtosis (boltire) 1.562092 1.432686 

130 149  Jarque-Bera (test normalitate) 1.394606 1.436808 

119 104  Probability (probabilitate) 0.497926 0.487530 

87 87 Sum 1579.000 1658.000 
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90 97 valoarea boltirii normale). Valorile 

testului Jarque-Bera descriu serii 

normal distribuite. 

 Sum Sq. Dev. 6280.357 7319.429 

142 150    

134 132 Observations (volum eșantion) 14 14 

Notă: Software utilizat EViews 

Normalitatea seriilor de date ale încasărilor este confirmată cu ajutorul valorilor testului 

Jarque-Bera (atât 1,39 cât și 1,44 fiind valori J-B mai mici decât 9,21 valoarea critică a testului 

Jarque-Bera pentru un prag de semnificaţie statistică α = 0,01 sau cu o probabilitate garantată în 99 

de cazuri din 100), iar reprezentările grafice de tip Kernel reconfirmă normalitatea distribuţiilor 

empirice (figura 8)  
Figura 8. Distribuțiile de tip Kernel ale seriilor încasărilor ante (P/ST0) și post (P/ST1) 

Încasări ante - P/ST0 

 

Încasări post - P/ST1 

 
Notă: Software utilizat EViews 

Dacă nu se analizează statistic axat pe testare de ipoteze și gândire probabilistă, se poate 

greși in mod grav pornind de la cele două medii ale încasărilor ante și post de 112,79 mii euro şi 

respectiv 118,43 mii euro și poate să se considere în mod eronat că advertisingul sau programul de 

promovare au fost eficiente și au schimbat semnificativ nivelul încasărilor după 14 săptămâni. În 

realitate, schimbarea minoră semnalată nu este semnificativă dacă se apelează la testarea ipotezei 

diferenței nule între valorile medii și poate fi un simplu efect al unor sezonalități accidentale. 

În logica iterațiilor testului se identifică, se selectează şi se stabileşte testul statistic t ca 

soluție derivată din volumul eșantionului n=14 și mai mic decât 30, apoi se confirmă o repartiţie 

teretică asimilată testului t (repartiţia Student) și se acceptă un anumit prag de semnificaţie minim 

(α = 0,01 si t tab = 2,65 pentru un test unilateral dreapta cu ipotezele sale H0: 1 2x x− = 0 și H1: 

1 2x x− > 0). Apelând la pachetul Eviews, se determină valoarea lui tcalculat pornind de la un test de 

egalitate a mediilor celor două serii de date empirice: 
Test for Equality of Means Between Series 

Sample: 1 14 Included observations: 14 

Method df Value Probability 

t-test 26 0.652783 0.5196 

Anova F-statistic (1, 26) 0.426125 0.5196 

Așa cum se constată în urma testării tcalculat < t tabelat, respectiv 0,65 < 2,65 (pentru α = 0,01), 

ceea ce aduce drept decizie finală a testării acceptarea diferenței nule H0 dintre mediile ante și post 

advertising sau promovare turistică (sau altfel scris se respinge ipoteza alternativă H1 care ar fi putut 

identifica o diferență semnificativă între mediile ante- și post-advertising sau promovare).  

Din testarea ipotezelor și aplicarea gândirii probabilistice în decizia finală rezultă că între 

cele două variabile ante- şi post- nu se poate accepta o diferenţă semnificativă și nu există eficiență 

a advertisingului sau promovării turistice, fapt ce este confirmat şi din analiza probabilităţii critice 

pcritică>α, care reiterează concluzia (nu se poate respinge ipoteza diferenței nule H0, pentru ipoteza 

alternativă H1 a eficienței advertisingului sau promovării și nu există dovezi statistic argumentate 
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ale eficienței advertisingului sau promovării turistice după cele 14 săptămâni, așa cum se așteptau 

părțile contractante). 

 

5. Perspective în turismul românesc și câteva remarci finale 

Analizând perspectivele turismului românesc [2, pp. 389-391], într-o potențială economie 

națională și într-un interval de 20 de ani s-ar putea realiza condițiile unei integrări reuşite în UE a 

României, dacă se vor lua în considerare și importanța și contribuția turismului, pornind de la: a) 

valorificarea tradiției culturale naţionale și traducerea în limbi de circulație internațională a 

creațiilor românești și creşterea vizibilităţii lor externe prin intermediul platformelor online; b) 

finanțarea de proiecte de cercetare și de creație, care să dezvolte idei ale autorilor români sau ale 

folclorului românesc și să realizeze o sinteză între opera acestora și contextul cultural european; c) 

reabilitarea la scară națională a tuturor monumentelor istorice (religioase, civile, tehnico-industriale 

etc.), muzeelor și bibliotecilor de importanță națională și finanțarea de programe de cercetare a 

tradițiilor și creațiilor românești din afara granițelor; d) crearea unor programe de turism cultural 

internațional, care să aducă în conștiința universală creațiile arhitectonice și culturale românești; d) 

organizarea de festivaluri internaționale cu largă participare în numeroase domenii; e) includerea a 

cât mai multor creații românești în lista UNESCO a patrimoniului cultural intangibil al umanității; 

f) conservarea și promovarea în circuitul cultural și turistic a caselor memoriale ale creatorilor 

români, dar și a patrimoniului viu al culturii și tradiției rurale sau urbane, asigurând astfel 

promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni etc.  

Dezvoltarea unui turism autentic și a unor politici de copyright și antiplagiat în advertisingul 

și promovarea turismului pot permite în viitor o cunoaştere mai profundă şi mai realistă a 

comunităţilor din regiune, a patrimoniului natural estetic, geologic, biologic şi prin aceasta se pot 

facilita contactele directe dintre oameni. România poate deveni și un centru turistic de atracţie din 

punct de vedere spiritual, în special cu trimitere la turismul religios, prin promovarea internațională 

a pelerinajelor la mănăstirile, bisericile și schiturile românești. Domeniile în care activează 

clusterele românești includ și turismul, alături de energii regenerabile, auto, agro-food, textile-

creative, ITC și electronică, lemn-mobilă, industrii verzi, high tech, sănătate și logistică [20, p.376], 

urmărind și o expansiune a contribuției activităților turistice în PIB-ul României. 

Există practic numai două situații generale care pot anula orice intenție sau acuzație de 

încălcare a dreptului de autor sau de plagiat: a) apelul la cunoașterea comună (corpusul comun); b) 

recunoașterea, prin citare, a sursei originale, altfel spus obținerea acordului celui care a produs 

originalul, cu respectarea deplină a legilor copyright și antiplagiat. Aceste aspecte impun o 

reconsiderare atentă a copyrightului și a plagiatului în advertising și promovare turistică.  

Așa cum apariția Internetulului a favorizat inițial expansiunea explozivă a activităților 

turistice, tot această comunicare în rețea a permis ulterior și detectarea încălcării copyrightului și 

apariției plagiatului în advertisingul și promovarea turistică, prin captarea acestor fenomene 

iremediabil într-o plasă informațională tot mai extinsă, capabilă să le identifice prin pachete de 

programe specializate, cu mare rapiditate, ca prezență și proporție în orice areal terestru, devenit, 

prin virtualizare, mult mai accesibil. Viitorul Internetului, similar altor canale de comunicare mass 

media, va extinde și eficientiza rapid soluțiile de asigurare a unor politici coerente de protejare a 

copyrightului și de descurajare a plagiatului și în domeniul turismului. 
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CHAPTER III 

E-TOURISM 
 

INTERNET USAGE IN ROMANIA FOR ELECTRONIC TOURISM 

AGENCIES, COMPARED WITH EUROPEAN UNION 
 

UTILIZAREA INTERNETULUI ÎN ROMÂNIA PENTRU AGENTURARE TURISTICĂ 

ELECTRONICĂ, COMPARATIV CU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Adelina-Suzana MARINA1 

Gheorghe SĂVOIU2 

 
Abstract 

Our society is changing, people's needs are becoming more demanding and complex, it is therefore necessary 

to overcome the limitations of traditional tourism and synchronize with technological progress. Internet development 

enabled travel agencies to come forward, to expand beyond geographical restrictions and to improve the way players in 

the tourism sector do business. The way people travel, prepare and book travel arrangements has considerably 

changed. The paper's objective is to present and analyse the latest statistical data on the extent to which the internet is 

used in the tourism industry, especially in the area of accommodation and transportation within Romania, compared 

with the rest of the European Union. 

Key words: e-tourism, Internet, on-line booking, structures of tourist accommodation 

JEL: L83, L86, M31, M37 

 

1. Introducere 

Societatea contemporană este caracterizată de complexitate și dinamism și antrenează o 

creștere continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor prelucrate, utilizând pe scară largă 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. Acest „mod de viaţă, calitativ superior, care implică 

folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane are un impact 

economic şi social semnificativ.” [1, p. 22]. Majorarea numărului utilizatorilor de internet (de la 

interconnected = interconectat și network = rețea) și contribuţia sectorului tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor reprezintă factori cheie ai evoluției economice din ultimii ani şi au condus la 

restructurarea și reconfigurarea companiilor şi a business-ului în general, pentru a beneficia mai 

eficient de noile tehnologii. Dezvoltarea accelerată a comerţului efectuat prin intermediul 

mijloacelor electronice susţine trecerea la "noua economie." [2, p. 9]. Aceasta presupune apariția 

unor pieţe noi şi expansiunea celor existente, a unor noi modele de comportament al producătorilor 

şi consumatorilor, precum și transformarea economiei tradiţionale. Ea aplică noi legi, noi tipuri de 

bani, noi mentalităţi şi comportamente ale partenerilor de afaceri, noi reţele de distribuţie. 

Acest nou model de economie are multiple ramificații în toate domeniile vieții economice și 

sociale, cunoscute și sub sub denumirea generică de e-activităţi, ca de exemplu: e-educaţia, e-

medicina, e-afacerile, e-guvernul, e-comerţul, e-turismul și altele.  E-turismul constituie un mod  de 

stabilire a unor relații comerciale (în principal de vânzări) folosind Internetul pentru a oferi produse 

din domeniul turismului: bilete de avion, rezervări la hotel, închirieri auto și așa mai departe. [3, p. 

58]. Dezvoltarea comerțului electronic și a turismului electronic au dus la creșterea importanței 

rezervărilor on-line în achiziționarea serviciilor și produselor turistice, acestea conferind profituri 

furnizorilor și avantaje cumpărătorilor, în termeni consacrați prin eficiență, costuri reduse, 

disponibilitate, flexibilitate și eliminare a limitărilor geografice. Vacanțele și alte servicii de 

petrecere a timpului liber sunt achiziționate de obicei, fără a fi experimentate înainte, de aceea 
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experiența cumpărării lor online nu este diferită de cea offline. Din acest motiv, internetul a devenit 

un instrument de marketing esențial pentru industria turistică. [4, p. 883]. 

Pentru a desfășura activități de marketing prin intermediul internetului, cum ar fi 

promovarea, vânzarea și rezervarea serviciilor turistice, se folosec tehnologii ca World Wide Web, 

e-mailul, comunicațiile multimedia (o combinație de diferite medii controlate pe calculator), bazele 

de date. 

Prin folosirea internetului, comunicațiilor multimedia și bazelor de date se pot realiza: 

comunicări on-line rapide, integrarea, automatizarea proceselor de afaceri, livrarea, accesul la 

informații și contactul direct cu piața și partenerii săi de afaceri. [5]. Cu alte cuvinte, turismul 

electronic oferă consumatorilor trei categorii de servicii de bază: 

a) e-informare (oferirea de informații prin site-uri web, broșuri electronice etc.); 

b) rezervări on-line (folosite frecvent în domeniul hotelier, al transporturilor aeriene și pentru 

serviciile de închirieri mașini); 

c) plată electronică (prin transfer bancar, cărți de credit). 

Pentru a se alinia tendinţelor înregistrate la nivel mondial, dar și pentru a oferi clienților 

servicii de informare și posibilitatea cumpărării online a unor produse şi servicii, agenţiile de turism 

din România şi mai ales cele denumite tur-operatori și-au construit site-uri web.  

Conform unui studiu realizat în anul 2006 94,53% din membrii Asociației Naționale a 

Agențiilor de Turism aveau o adresă de e-mail, iar 62,59% un site web [6, p. 167-169].  

Deși în prezent numărul membrilor asociației s-a redus cu aproximativ 27% (de la 657 în 

2006 la 478 în 2017), aceștia se bazează pe folosirea tehnologiilor moderne într-o măsură mult mai 

mare, toți având acum o adresă de email pentru a putea fi contactați mai ușor și 97,5%, un site web 

de promovare, rezervare sau vânzare a produselor și serviciilor. 

Pentru a supraviețui condițiilor actuale ale mediului de afaceri, agențiile de turism au trebuit 

să se sincronizeze cu progresul tehnologic, neadaptarea acestora conducând la eliminarea lor de pe 

piață. Dacă informatizarea poate fi o „practică standard” pentru marile agenţii de voiaj, procesul 

poate fi o inovare radicală pentru agenţiile mici de turism, care dispun de resurse şi capacităţi 

limitate. [7, p. 174]. La polul opus se află agenții direct prestatori de servicii turistice, care, dacă în 

trecut, foloseau site-urile web doar pentru promovarea, în prezent le folosesc să atragă clienții și să 

le ofere posibilitatea de a rezerva online, direct, fără a folosi alți intermediari. [8, p. 1235].  

Cert este că în planificarea unei vacanțe, folosirea internetului aduce o serie de avantaje 

imbatabile, dintre acestea Se poate enumera: ușurința găsirii informațiilor dorite, volumul acestora, 

costuri reduse, efort minim,  feedback-ul altor persoane, posibilitatea de a compara oferte sau de a 

amâna o călătorie fără penalități, disponibilitate non-stop și accesibilitate în orice loc, precum și 

multe altele. [9, p. 193]. 

Atât agențiile on-line de turism, cât și site-urile web ale furnizorilor de servicii turistice, 

încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor clienților, prin oferirea de servicii de calitate 

personalizate, de aranjamente și itinerarii de călătorie complexe și inedite, încercând astfel, punerea 

bazelor  unor relații de durată și fidelizarea acestora în vederea unor câștiguri financiare viitoare. 

 

2. E-turismul în România și Uniunea Europeană 

Potrivit Internet World Stats - Usage and Population Statictics, gradul de pătrundere al 

internetului în anul 2016, în țara noastră era de 56,3%, ceea ce înseamnă că dintr-o populație de 

19.861.408 locuitori, 11.178.477 sunt utilizatori de internet. În același timp în Uniunea Europeană 

402.937.674 indivizi sunt utilizatori ai internetului dintr-un total de 507.970.816, gradul de 

pătrundere în rândul populației este mult mai mare decât cel din România, respectiv, de 79,3%. 

Conform unui sondaj realizat în anul 2015 de Eurostat, privind utilizarea tehnologiei 

informației și comunicațiilor în gospodării și de către persoanele fizice, 39% din populație (în vârstă 

de 16-74 ani) a raportat că a utilizat Internetul în scopuri turistice (sau pentru servicii de cazare 

turistică).  
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Dacă se exclud non-utilizatorii de Internet din studiu și analizăm numai populația relevantă 

a utilizatorilor, jumătate dintre aceștia au folosit internetul în scopuri turistice.  

În conformitate cu unele informații disponibile din 2014, circa 60% dintre locuitorii Uniunii 

Europene au participat activ în sectorul turistic, în timp ce 40% nu au efectuat nici măcar o călătorie 

cu durata de cel puțin o noapte de cazare departe de casă. În 2015, 65% dintre europenii care au 

folosit internetul au cumpărat sau comandat bunuri sau servicii on-line. Mai mult de jumătate din 

cei care au efectuat cumpărături on-line (52%, sau 34% din totalul utilizatorilor de internet) au 

cumpărat sau comandat cazare pentru vacanță și/sau alte aranjamente de călătorie, cum ar fi bilete 

de transport sau de închiriere de mașini. Aproximativ 40% dintre cei care au cumpărat sau 

comandat bunuri on-line au rezervat servicii de cazare pentru vacanță (sau 26% din totalul 

utilizatorilor de internet), în timp ce 37% au cumpărat sau comandat on-line alte aranjamente de 

călătorie (sau 24% din totalul utilizatorilor de internet). 

Numărul persoanelor care folosesc internetul pentru turism electronic, mai exact, pentru a 

rezerva locuri de cazare în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și mijloace 

de transport este mult inferior pe plan național (13% din numărul indivizilor), comparativ cu  

numărul persoanelor înregistrat la nivelul Uniunii Europene (40% din numărul indivizilor). Totuși, 

în perioada 2013 – 2016, valorile indicatorul analizat cresc într-o măsură mai mare în țara noastră 

(18,18%),  comparativ cu  UE (5,26%). Tiparul de vârstă al persoanelor care fac rezervări on-line 

(figura nr. 1) pentru servicii de cazare și transport se află în concordanță cu numărul total al 

utilizatorilor de internet pe grupe de vârstă. Procentajul  folosirii internetului în efectuarea unor 

rezervări a scăzut ușor pentru grupurile cu vârste mai înaintate. Cu toate acestea rezervarea on-line 

tinde să fie puțin importantă și pentru grupurile cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani. Segmentul 

25-34 ani este cel care beneficiază cel mai mult de avantajele rezervărilor aflate doar la un click 

distanță, atât în Uniunea Europeană (50%) cât și în România (21%), iar în ceea ce privește sexul 

acestora, rezultatele sunt asemănătoare pentru femei și bărbați. 
Figura 1. Utilizarea comparativă a Internetului pentru rezervarea on-line a serviciilor de cazare și transport, 

pe grupe de vârstă, în anul 2016 

 
Sursa: Realizat de autori pe baza informațiilor prelucrate din baza de date Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

Din clasificarea indivizilor pe grade de pregătire profesională reiese că persoanele cu studii 

superioare folosesc frecvent internetul pentru cumpărarea sau rezervarea aranjamentelor de călătorie 

(63% - UE și 43% - România), cele cu studii medii într-o măsură mai mică (40% - UE și 11% - 

România), iar cele fără studii sau cu un nivel foarte scăzut al acestora foarte puțin (18% - UE și 3% 

- România). Toate cele trei categorii au înregistrat în intervalul de timp 2013-2016 trenduri 

ascendente. 

 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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2.1. Utilizarea internetului în sectorul serviciilor de cazare 

Conform ultimelor statistici publicate de Eurostat, referitoare la folosirea internetului în 

industria turistică, în special în sectorul cazării turistice, peste 55% din călătoriile efectuate de 

rezidenții statelor membre ale Uniunii Europeane au fost rezervate on-line. Pentru efectuarea 

călătoriilor în afara granițelor țării, rezervările on-line au fost folosite în 59% dintre cazuri, pe când 

pentru călătorii interne doar în proporție de 52%. 

În cadrul Uniunii Europene există diferențe foarte mari în ceea ce privește rezervarea on-line 

a locurilor de cazare. Mai mult de două din trei călătorii efectuate de rezidenții din Țările de Jos 

(69%), Franța (68%) și Luxemburg (67%) sunt  achiziționate prin intermediul internetului, în timp 

ce această modalitate este folosită pentru aproximativ 10% din călătoriile întreprinse de români și 

bulgari. În Uniunea Europeană s-au efectuat aproximativ 164 de milioane de rezervări on-line ale 

principalele mijloace de cazare, pentru călătorii  interne, de una sau mai multe nopți, din care 

77,71% în scop personal, iar restul în scop profesional și peste 97 de milioane de rezervări prin 

intermediul tour-operatorilor sau agențiilor de turism, 79,29% personale și 27,71% profesionale, 

începând cu anul 2014, potrivit celor mai recente informații furnizate de Eurostat. 

În România numărul aranjamentelor de cazare via tour-operatori sau agenții de turism 

ajunge la 736.579, (85,45% dintre acestea fiind în scop personal, iar restul în scop profesional sau 

de afaceri), iar al celor rezervate prin internet la 223.537, în procent de 97,05%, fiind călătorii de 

plăcere. 

Cetățenii țărilor membre ale Uniunii Europene au rezervat pe internet cazarea pentru 

deplasările lor internaționale, de una sau mai multe nopți, pentru 116.682.676 călătorii, motivul 

fiind unul personal în 85,88% din situații și prin intermediul tour-operatorilor sau agențiilor de 

turism, pentru 94.709.028 călătorii, 89,77% dintre acestea în scop personal. 

În România numărul aranjamentelor de cazare internaționale realizate prin tur-operatori sau 

agenții de turism ajunge la 334.824, iar al celor rezervate prin internet la 97.314. În prezent nu se 

cunosc detalii cu privire la scopul realizării acestora. 

La nivel de Uniune Europeană, înclinația oamenilor de a cumpăra sau de a comanda on-line 

servicii de cazare a crescut constant de la 23% (din numărul total al utilizatorilor de internet) în 

2010 la 27% în 2014, cu excepția anului 2015, când tendința a fost una de ușoră diminuare cu 3,7%.  

 

2.2. Utilizarea internetului în sectorul serviciilor de transport 

Transportul a fost rezervat on-line pentru mai puțin de o călătorie din patru. În anul 2014 

(figura nr. 2), transportul aerian a fost predominant rezervat on-line (67%), transportul feroviar a 

fost rezervat în majoritatea cazurilor în care trenul a fost principalul mijloc de transport (52%). În 

șase state membre (Belgia, Republica Cehă, Grecia, Spania, România și Slovacia), transportul 

aerian a fost rezervat on-line pentru mai puțin de jumătate din deplasări. 
Figura 2. Utilizarea Internetului la rezervarea mijloacelor de transport 

 
Sursa: Realizat de autori pe informațiilor prelucrate din baza de date Eurostat 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Începând cu anul 2014, în Uniunea Europeană s-au rezervat pe internet circa 100 de 

milioane de mijloace principale de transport pentru călătorii interne, cu durata de o noapte sau mai 

multe, din care 79.233.463 sunt deplasări în scop personal și puțin peste 68 de milioane prin tur-

operatori sau agenții de turism (78,16% de plăcere și 21,84% de afaceri), pe când în România, doar 

57.057 (55.123 călătorii în scop personal și 1.934 de serviciu), respectiv 297.074 rezervări pentru 

transport, majoritatea (88,95%) efectuate în scop turistic. 

Pentru călătoriile internaționale ale românilor s-au rezervat mijloace de transport prin 

agențiile de turism în 344.497 din situații și 154.183 pe internet, informații referitoare la motivul 

realizării acestora nu se cunosc. Și în Uniunea Europeană se fac mult mai multe rezervări pentru 

mijloace de transport în călătoriile din afara granițelor, peste 108 milioane pe internet și 92 milioane 

prin agenții de turism și tour-operatori, mai mult de 85% dintre acestea fiind călătorii de plăcere. 

Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 34 ani, rezervă on-line bilete pentru călătorii cu avionul în 

peste 75% din numărul total de călătorii aeriene efectuate, iar cei cu vârste mai mari de 65 ani 

pentru 56% dintre acestea. 

 

3. Concluzii 

În perioada 2010-2016 au avut loc evoluții favorabile în domeniile de aplicabilitate ale 

folosirii internetului în sectorul serviciilor turistice, atât în țara noastră cât și în la nivel de Uniune 

Europeană. 

În Uniunea Europeană, modalitatea preferată de rezervare a locurilor de cazare pentru 

călătoriile interne dar și pentru călătoriile externe (numărul călătoriilor interne este cu 20% până la 

40% mai mare decât al celor externe) este internetul; agențiile de turism și tur-operatorii fiind, 

întotdeauna, o a doua opțiune.  Scopul efectuării acestor deplasării este în peste 75% din cazuri, 

unul personal.  

În România, situația stă exact invers, românii având mult mai multă încredere în serviciile 

oferite de tour-operatori și agenții de turism pentru planificarea călătoriilor din interiorul sau din 

afara granițelor țării, mai puțin de  15% din acestea fiind călătorii de afaceri sau de serviciu.   

Internetul rămâne canalul preferat și pentru rezervarea, cumpărarea biletelor, dar și 

închirierea de mașini și a altor mijloace  de transport pentru călătoriile naționale și internaționale ale 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene. În schimb, românii fac mult mai multe rezervării 

prin agenții de turism și tur-operatori, dar într-o măsură mai mare pentru călătoriile externe. Peste 

70% din călătorii sunt realizate de plăcere. 

Persoanele care folosesc frecvent internetul pentru cumpărarea sau rezervarea 

aranjamentelor de călătorie sunt cu precădere cele cu studii superioare, urmate de cele cu studii 

medii și cele fără studii sau cu un nivel foarte scăzut al acestora. Tiparul se vârstă indică faptul că 

persoanele tinere, cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani practică cel mai mult tehnica rezervărilor 

on-line, clasificarea acestora pe sexe arată rezultate aproape egale pentru femei și bărbați. Folosirii 

internetului în efectuarea de rezervări scade invers proporțional cu înaintarea în vârstă. Mijlocul de 

transport, cel mai popular în materie de  rezervări online este de departe avionul, pentru 67% din 

numărul total al călătoriilor aeriene efectuate, fiind rezervate pe internet, îndeosebi de tineri cu 

vârsta între 15 și 34 de ani. 

În final, se poate afirma că e-tourismul se află în continuă expansiune și în țara noastră, 

principalii actori ai mediului de afaceri din sectorul turistic fiind direct interesați să fie în pas cu 

ultimele tehnologii din domeniu și să atingă nivelul standardelor europene, dar mai ales să 

valorifice noile tehnologii pentru a-și mări astfel profitul. Chiar dacă sincronizarea nu este deloc 

facilă pentru micii furnizori direcți sau indirecți de servicii turistice, internetul le oferă și acestora 

soluții ingenioase și ieftine de promovare, cum ar fi paginile de facebook, pentru cei care nu își 

permit un site web și întreținerea acestuia. Așa cum spunea și filozoful grec Epictet: „Niciun lucru 

mare nu se întâmplă dintr-o dată!”. Succesul în afaceri presupune multă muncă, perseverență, 

pregătire, disciplină și ambiția de a reuși. 
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E-TURISM “TOOL BOX”. USER MANUAL 
 

E-TURISM. „LADA CU SCULE”. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

Bogdan PUȘCAȘU1 

  
Abstract 

If 10 or 15 years ago, it was enough (for your business) that only few families to tell others about the 

wonderful Easter or Christmas they spent at your pension and maybe to promote your place at some tourism fairs, now 

(even these things still happen), they are barely sufficient . Why ? 

Because, meanwhile, in Romania (and all over Eastern Europe) many other pensions opened for business and 

they are at least as reachable as yours, but very agressive online (so competition is tougher), because the age of 

customers decreased, because providing accommodation in not enough anymore, because allmost every city people 

stays conected all day long, because any business must be reinvented from time to time. 

A special focus has to be put on smart gadgets evolution, online phenomenon and it’s terrible kids - the social 

media networks, which conquered individuals day-to-day life, regardless of age or generation. 

In order to facilitate the adaptation process (to this new world), this study is structured like a Guide, providing 

arguements, details, solutions and best practices examples, of internet and digital tools use in the day-to-day life and 

business of the people working in the rural tourism field.  

More than tips and suggestions taken from the ICT experts, the article brings together those informations and 

motivations, ment to reveal (to the owner of a countryside pension and to the tourism services worker), that e-turism is 

not only a trend, but a survival issue in this business.  

Key words: rural tourism, internet, tools, online, advertising, custormers, options, e-tourism, services 

 

1. The new tools of the Romanian peasant 

Speaking about the first trip of the primitive man, somewhere far from home, just to explore 

new teritories or to give his group the thrill of a new experience, could we call this tourism ?  

Maybe not. What we certainly know is that man did it so far, and will do it allways : he will 

dream to places he never went, he will travel for thousands of kilometers, he will seek healing 

(body and soul), he will be ready to try new experiences. 

And, as long as he is willing to pay for this, there will be services allowing it, new 

destinations, hosts and temptations will appear, new ways of getting his attention and to generate 

his interest will be invented. 

After experiencing a long time all kinds of services and destinations, seams that nowadays 

turist (and even more in the future) is now turning back to his roots and to nature, focus his atention 

to authenticity, expect for customised care, looks for human relationships, wants to interact with his 

host and, maybe most of all, enjoys again the simpliest pleasures of life.  

This is exactly what the romanian countryside has to offer, a huge (and not enough 

valorised) resource of Romania. 

This is why, besides agri-culture, we should do tourism-culture too. It’s a new world we are 

living in, and we have to consider new options and new tools, adapting to it. 

Enough with the introduction, let’s approach the subject. 

Modern tourism marketing and management (even if we are refering only to rural tourism) 

are way to complex to treat them properly in short studies like this.  

Instead, we can choose an pragmatic approach, a punctual application of the principles and 

methods of acommodation and leisure businesses management or of those which govern the 

marketing of destination, a simple set of “tools” which can add value and, more important, which 

can be used in da-to-day life.  

So, heaving in mind the peoples to whom I address (who didn’t knew, could or wanted to 

use them), I had this intuition that it would be a good ideea to come-up with a small hand-book, a 

guide for e-tourism, a user manual containing basic instructions on using the new digital tools (very 
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resembling with the familiar ones wich come with any electronic product oe appliance), a Guide 

designed: 

▪ to provide a minimum amount of knowledge, skills and attitudes, which will alow the 

tourism worker or countryside business owner to better promote the business, to attract and serve 

the customers more frendly, to find out (in real time) and to understand the level of the 

organizational and financiar performance and to take those decisions and actions, which lead to a 

rise of the turnover and the quality level of services 

▪ to adapt and “act naturally” in the world of today tipical customer, who is using electronic 

devices (smart-phones, tablets, laptops, etc), who does his own reservations and bookings, who 

search and value to-do lists and rankings, who pay attention to reviews, who score, benchmark and 

post the experiences from his holliday 

▪ to boost the swich from the “analog” to the “digital” mode (a big step in rural turism too) 

Shortly, a Guide containing the user instructions of some available tools for tourism-culture. 

 

2. Reading and using this guide is all I have to do ? 

Well, as any cause/effect situation, using these tools will (for sure) have consequences on 

your business and youself, as business owner, trained professional or individual person.  

It depends not only you, but on the local, regional, national and global market as well, if the 

expected results will prove to be stunning or poor, in the day-to-day life.   

What I can assure you is that, doing nothing, you will soon face a severe handicap 

comparing to your global competition, you will feel like an autist in a strange world, more and 

faster changing every day.  

The tourism industry itself is changing and adapting to this new reality: 

▪ the spot is no longer on the big tourism agencies, on touristic package or destinations, but on 

consumers emotions, on what the tourist feels receiving what he payed for, the tourism industry 

becoming more and more experential and the consumer psychology more complex 

▪ after a long guidance history and “targeted temptation”, when the trend-setters role was  

essential, we now witness, regardless we like it or not, to the consumer ”dictatorship”, in which he 

has multiple options to choose from, he is less predictible in decision-making and ask for the 

promised value-for-money 

▪ ICT (including the social media) and the low-cost air companies have radically change the 

face of this industry, the mobility of consumers and the sales & advertising chanels, the new believe 

being that ”my dream hollyday is at a distance of a click” 

The fact that The European Cluster Observatory names tourism as “Experencies Industries”, 

classified in 6 sub-sectors (Accommodation and tours / Food and drink / Gambling / Museums and 

parks / Sports and leisure / Arts), is relevant.  

My main goles, at the take-off of this Guide, were: 

▪ the Guide has to be easy-to-read and understandable by peoples with low or average ICT 

expertise and the presentation of the technical informations to be user friendly 

▪ the Guide has to remain at the “operational” level of elaboration, that means to avoid being 

more analithical, more detailed or even larger than the beneficiaries would wish 

▪ the tools presented in the Guide have to be ready-to-use (assisted, if necessary) 

Note:  I advice any user who doesn‘t have more than average ICT expertise, to ask for 

professional assistance or services from specialized companies, in order to do ”the tech job”, and 

not to spent precious time or to lose calm, trying or insisting in doing all by him(her)self.  

In order to make it easy for you to select and use the proper tools, we have grouped them 

into 5 categories: business promotion tools (3), customers “magnet” tools (2), tourists serving tools 

(3), business dash board tools (1) and inovation suporting tools (2). 
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Leaving from your business size, strengths and weaknesses, development budget and 

differentiation (could be a nische approach for example), you will be able to peak (from each 

category, or only from some of them) the wright tools which will make the difference for you.   

To avoid bulding on top of misconceptions or false hypothesis, I suggest you should keep 

close to you, a so called ”expert” or ”consultant” in decision-making : could be an outsourced 

person with obvious expertise in rural turism, a master licenced family member (in tourism, not IT), 

an consultant coming from the tourism association of wich you are member, etc. 

The same person can help you along the “technical” process (when you will most probably 

meet unexpected obstacles and have to take some actions and therefore need guidance and 

professional advises, or even help in front of the desktop) but, even more important, in the post-

implementation phase, when this “personal advisor” can prevent unrealistic expectations  and can 

evaluate (at least more objective than yourself) how things look at some moment in time, what have 

you accomplished so far and what you should do further.  

An expert has a key role in motivation too (sometimes avoiding de-motivation is just 

enough).  

However, in this digital journey, you must focus on the upcoming benefits, listen to your 

intuition (after all, you are the one who knows this business better than enyone), and leave from the 

fact that you did it before and YOU CAN successfuly DO IT again. 

The Guide starts by decoding this new world through some basic informations about the 

today customer’s psychology. 

 

3. In order to understand them, you have to know them 

One of the main reason of your customer social behavior is his pshychologic motivation, 

coming from the characteristics of his generation which, in a large degree, apply to him too. 

Most sociologist agree that different decades generations have distinct atributes in-between, but 

comon within every age group. As a result, we have the “silent”generation or “maturists”, 

generation “baby boomers”, generation “x”, “y” (or “millennial”) and generation “z”  
Figure 1. The historic, social, political and economic enviroment generated specific groups 

 
Source: Internet, artwork by Joebin Cadile 

More about this in a Business Magazin article, “How is Generation Y changing the tourism 

rules”, http://www.businessmagazin.ro/analize/turism/cum-schimba-generatia-y-regulile-din-

turismul-modern-12020322 
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Figure 2. Some of the above atributes, explained through an infographic 

 
Source: Kantar Millward Brown Study, http://www.millwardbrown.com/adreaction/genxyz/ 

Figure 3. Major differences in shopping attitudes and behaviors are evident along generational lines 

 
 

 
Source: GFK Study, 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/US/documents/GfK_FutureBuy_2015_US_Market_Highlight

s_Shopper_Feb2016.pdf 

 

4. Welcome to the virtual(ly connected) world 

If 10 or 15 years ago, it was enough for your business that 1 or 2 families to tell others about 

the wonderful  Easter or Christmas they spent at your pension and to promote your place at a 

tourism fair, now (even these things still happen), they are barely sufficient. Why’s that ? 

Because, meanwhile, many other pensions opened in Romania and all over Eastern Europe 

and they are at least as reachable as yours, but much more active online (so competition is tougher), 

because the age of customers decreased, because providing accommodation and meals in not 

enough anymore, because allmost every city people stays conected all day long, because any 

business must be reinvented from time to time. 

A special focus has to be on smart gadgets evolution, online phenomenon and its terrible 

kids - the social networks, which conquered individuals day-to-day life, regardless of age or 

generation. 

If you have doubts this is happening at countryside, well, the facts back-up the same trends.  

  > 72 ani             53-71 ani              38-52 ani           28-37 ani        21-27 

ani 
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Figure 4. The most spectacular volumes came from smartphones and tablets 

 
Figure 5. In the same time, we spend much more time in front of displays, at home (conected) 

 
Source: INSSE  & SNA FOCUS, http://www.brat.ro/stiri/2015-internetul-a-devenit-o-utilitate.html 

Figure 6.  The penetration of these digital tools in the Romanian rural area exceeds the most optimistic 

expectations (sometimes over the basic utilities) 

 
 



Bogdan PUȘCAȘU 

 174 

Figure 7. Board revealing the behaviour of the Romanian Internet consumer 
68% dintre adolescenți stau pe rețele de socializare 

64% dintre adolescenți stau pe Youtube în timpul liber 

89% dintre români urmăresc știrile pe internet 

89% dintre români se informează online, în principal pe Facebook 

52%  dintre adolescenții români au cont pe snapchat 

118 minute pe zi petrec în medie românii pe Fcebook  

2/10 români utilizează programe de blocare a reclamelor 

60% dintre consumatori utilizează smart-phone-ul în pauza publicitară 

68% dintre români utilizează smart-phone-ul în timp ce se uită la TV 

48% dintre români caută detalii pe smart-phone după ce au văzut o reclamă 

75% dintre români văd facebook drept canalul cu cele mai multe știri false 

82% dintre români urmăresc videoclip-uri pe smart-phones 

Source: iSENSE SOLUTIONS, http://www.isensesolutions.ro/category/comunicate-isense-solutions/ 

 

5. How can I adapt myself to this ? 

I kindly ask those who already frequently use tools like e-mail, internet, or mobile apps, to 

skip this part, and go directly to the next chapter, marked the same way as the above title, with a 

brown strip. 

After diving in your custormer psychology, and finding what is he doing all day long with 

that smart device he never live aut of his hands, now, let’s evaluate together how ready your 

business is, to get his attention. 

I will make now a statement: if you don’t have an e-mail account, nor such thing as a 

webpage, website or even a post on a social media network (or on the local tourism association site, 

or a national wide e-booking portal), you practically don’t exist for him. 

It’s plausible he could accidentally find out about your pension or business but, if a google 

or any other engine search doesn’t give back any results, most likely he will totally ignore you.  

An e-mail account and a minimum set of informations posted online (includind, but not only, 

text, pictures and contact) are nowadays as important as toilets, water, heating or electricity (except 

for the medieval theme villages as livable touristic resorts). If those basic utilities come only with 

money and specialists, the online utilities are virtually free and very accessible (your kid can solve 

this too, in just one hour). 

Of course, it would be nice for yourself to learn how to open your e-mails, reply, follow 

links or update online posts (and the big thing is you can do all these where ever you are, you only 

need a laptop / tablet / smart phone and few minutes of internet conexion, your kid can teach you 

this too). 
Figure 7.  How e-mail windows look like 

 
Source: Screen snapshot, the author’s e-mail account 
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On the left side, you have the basic menu, containing the Inbox (were incoming messages 

are routed, the above picture shows you have 2 messages arrived), the Junk mail (where unwanted 

messages go), Drafts (where your own in-progress messages are), Sent (you have there all messages 

you sent to others) and Deleted (where erased messages rest for a while). Yes, that’s all, you can 

start writing your first message just clicking the (+) New button right now (of course, if you are 

online ☺). 

The active areas or buttons on which you can click can be in your native language, and 

someone more experienced can take instant control of your desktop from a remote location (using 

apps like  TeamViewer – here it is a video about that  on teamviewer.com). 

The next “must” is having a page or a site on internet, hosted at a specific address, called 

URL ("Uniform Resource Locator"), which you can acces. Here are 2 examples: 
Figure 8. This pension has its own site on internet Figure 9. A tipical social media page of a pension 

  
Source: http://drumulplutasilor.ro/povestea-noastra/ Source: 

https://www.europeregistry.com/?utm 

_medium=free_parking&utm_source=facebook.ro 

 

6. Tools for business advertising (online marketing) 

As I said earlier, an e-mail and a web page are mandatory for any business, but not longer 

enough. The fact that you have a site or a facebook page, doesn’t mean that somebody will find it. 

A classic example in online marketing is the one about the desert oasis, that nobody knows 

and no one can find, because it’s not on the map !  

The first and easiest tool to let the world know that you exist consist in sending special 

offers / newsletters by e-mail. These can include links, pictures or video-clips, inserted or attached. 

The “catch” is, in this case, targeting and covering (constantly over time) the destination group of 

receivers. 

A guaranteed way of being found online (or, at least, returned as a result from a google 

search) is to register on a specialized booking site.  
Figure 9. One of  the results of the “Tîrgu Neamț acommodation”search on a rural tourism booking site 

 
Source: http://www.cazarelapensiune.ro/ 

Of course, your pension will not be the only result of a search on this kind of site, a filter 

like the one above (name of destination) will return all the pensions in that area, registered on that 

https://www.teamviewer.com/ro/support/videos/
https://www.europeregistry.com/?utm
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site (each one with its temptations and quotations) but, at least, yours will be on the “short list” from 

which the tourist will pick from. 

Having this kind of exposure requires specialised assistance or, at least, an ICT specialist 

help (the registration on a booking site demands navigation, filling forms, uploading pictures, seting 

key words, etc). 

A cool layout in webdesign in these days is the one called “news flow” (like wordpress is). 

The difference between the classics and this one is that, instead of having multiple cascade 

windows, it is more confortable to watch a single “roll” page, which you can scroll and click along. 

More of that, in this type of site, you can create events, add stories, press releases, etc, just by 

yourself. 

In order to save time on explaining it, just go on any of the above sites, scroll and then play 

by clicking on the images or buttons, you will easy understand the logic behind this new look: 

pensiunea dornelor / dracul.ro / descopera nord est. 

 

7. Customers’ “magnet” tools 

Statistics tell that one of the most important drivers in choosing destination is the customers 

testimonial. In order to benefit from such “reviews”, our recommendation is to appear as owner on 

the worldwide and wellknown “tripadvisor” site (tripadvisor).  

In order to achieve that, first, you have to claim your business (get listed as business owner). 

Look for “Quick links” after pictures or “Owners“ in the footer menu and, in the newly opened 

window, click on “Get listed now“ - or just CTRL + click the direct link shown in this text 

(underlined & blue). It is enough for just one customer to rate you, to be exposed. More and more 

clients will add their opinions and rate you, and soon, you can have one of the tripadvisor famous 

owl stickers ☺. 

Another online booking site which provides rating is the wellknown booking.com. 

Another very effective tool to create customer’s interest is blogging (personal sites of 

amator or proffesional journalists ). It’s easy, even for you, to lounch your own blog (if you have 

narator skills), but readers will be cautious about a blogger advertising only his own business. Most 

bloggers are specialised online journalists, and those who write about tourism (destinations, hotels, 

restaurants, leisure areas, adventure activities, quality of services, etc, things that you can usually 

read in a travel diary) have thousands of curent followers (yes, you got it well, the first 15 romanian 

tourism bloggers attract more than 500.000 visitors). 

But how can you make them to write, about your business ? Well, you can start by hosting 

them for a free tour, it’s a common practice (all over the world, in Romania too). 

The most famous will not do it only for accommodation and VIP treatment, so you must 

decide if you can add money to the deal. All can I say is I don’t know anybody who is sorry about 

paying an article which rate his tourism services provided as “fair”, “excellent” or “fabulous”. 

However, the trick is to rise the bar only to what you can deliver after (to the incoming 

tourists), otherways the over-favorable press can become a trap and quickly turn against you. 

Here are some romanian tourism blogs (including rural tourism):  am fost acolo / travel girls 

/ hai la bord.ro/ / calatorul digital (click on any of these links to go to that blog). 

 

8. Support tools for the services provided at the destination 

The tourism services range (worldwide speaking), is allmost infinite. Basically, the are very 

few things which a couple is asking for, and not to be delivered (or, at least, considered) somewhere 

in the world.   

Tourists aren’t satisfied anymore consuming the leisure products, it’s how they are served 

and feel that counts : they want to book online every thing and pay wiyh the credit card, they ask 

exactly what they payed for,  they want to fell safe all the time spent, they want to explore 

https://wordpress.com/create/
pensiuneadornelor
dracul.ro
http://descoperanordest.ro/
http://www.tripadvisor.com/
file:///C:/GetListedNew
http://www.booking.com/index.ro.html
am%20fost%20acolo
travel%20girls
hai%20la%20bord.ro/
http://www.calatoruldigital.ro/
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themselves, but using  technology, they want customized treatment, they want HD memories (which 

to post on social media), they want to be in controle of all is happening to them, etc. 

And yes, they expect all these things from your countryside pension/ business, too ! 

Most of these services have devices, apps and online support, one of them being a tourism 

service itself: all-around available (and working) internet connection. That one became a 

commodity and is a “must have” - if you don’t pop up “WiFi” stickers everywhere, there are 

chances that the first question of the guest who just checked-in to be “Do you have wireless here ?”. 

The problem is very easy to solve, and involve an internet provider and a few radio devices (called 

“routers”). 

Your hotel / pension TV network (seen as an intranet) can be used for announcing events, 

schedules, or even as an online navigation tool (if monitors are smart-tv type, need only settings, if 

the TV sets in the rooms are older, an additional equipment is necessary for each room, called “TV-

box”). Talk to the “cable guy” and he will quikly teach you how you can use this system. 

An interesting tool (but as simple to use as the wifi conection) is the QR code, basically a 

graphic square pattern which can be scanned (red) by any smartphone, leading to an internet 

information / action / location, etc. You cand use it, for example, to tell stories about each thing / 

place where you posted the code, to add details without displaying text, to track origin or provider 

of services (just like a bar code), etc.  
Figure 10. Reading the QR code requires a “scan” app (most times already on your phone)  which, once 

opened, is doing all by itself 

 
Source: http://www.avmore.com/qr-code-management/ 

More of that and how can you actually create your own QR codes on generator qr.ro (you 

only have to decide what informations you want the tourists receiveby scaning the codes, the   

advisors will do the rest). 

 

9. Business dashboard tools 

Most hotels & restaurants management (software) applications are way too complicated for 

a small or even a large countryside tourism business and I will not go there. Instead, I just point out 

to every tourism business owner that is possible to get valuable data about the online customers 

visits, how and when they booked, traffic assessment, etc. All these informations (and many more) 

can be yours basically free of charge, by using Google Analytics and google Trends (this is not for 

beginners, it requires specialized assistance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.generatorqr.ro/
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Figure 11. Samples of data you can get on “Your Dashboard” 

 
Source: https://www.google.com/intl/ro_ALL/analytics/index.html 

The Pareto principle states that 20% from your clients bring 80% of your incomes and  the 

rest of 20% of your incomes come from all the other 80% of the clients. In other words, it worth to 

make efforts in order to know your loyal customers and to give them special care and to make the 

others loyal too.  

More about understanding your customer behavior, influencing him and making him loyal, 

on Startup Cafe (a great site for entrepreneurs ), in a “big picture” type of article2. 

 

10. Tools supporting inovation 

We saw together how can you make your place a “star” on internet, how can you nail the 

tourist who’s surfing online and how can you make your guest happy, le’t see (as a closure) how 

can you put your own expertise to work, how to benefit from your neighborhood opportunities for 

leisure, in order to give your visitor entertainment options.  

Of course, he can look for “things to do” by himself, using mobile apps dedicated to 

travelers. 
Figure 12. Screen snapshot “Ce Să Vezi” app Figure 13. Screen snapshot “Explore Romania” app 

  
Source: http://www.cesavezi.ro/aplicatia-harta-cesavezi-

in-romania/ 

Source: http://explore-romania.eventya.net/ 

The downside of these apps is that they don’t make possible for you to add your own 

content, for that you need an “open source” platform, which can be edited by developers or users. 

In Moldova Region, we have such a portal (provided by ADR NE), which allows users to 

advertise their location, to add articles, events, tours,  etc, in different seasons and counties. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.startupcafe.ro/stiri-ecommerce-21081881-cum-iti-pregatesti-pensiunea-pentru-sezonul-vacantelor-

interviu-liviu-taloi-expert-marketing-online.htm 
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Figure 14. Screen snapshots from Descoperă Nord-Est online pages 

  
Source: http://descoperanordest.ro/ 

Before using the internet for selling, an essential question you must answer to (if you would 

be the turist) is Why should i go there (again) ?  The answer lies in innovation.   

Innovation is a broad concept, but basically is about finding fresh solutions to old issues, 

approachind things differently, wrapping classic services in exciting envelopes, tempting the 

customers with tailored experiences, more simply said, being creative.  

The main ideea here is to provide adequate services for each potential client. 

This can be done by designing and targeted advertising of specific tourism packages, for 

each group of potential clients: “families”, “gangs”, “couples”, “corporate”, “businessman”, or any 

other segments you are interested in. 

Most times, the perfect package lies in telling the story behind the things, places or 

experiences. A relevant example is tasting romania, an online store which sells romanian real life 

premium experiences, customized “for couples”, “for him”, “for her” and “for families”. 
Figure 15. Screen snapshots - one of the experiences (left) and the gifts options (right) 

  
Source: https://www.tastingromania.ro/categorii/vizite/1/ 

The best solution to this challenge is to let the professionals create these products for you. 

A specialized company will charge you from couple of hundreds to few thousands euros, but 

the oucome will soon be noticed in terms of customers quality and sales. 

 

11. Conclusions 

Now you know. And you certanly can do it (many others did). It remains only you to want 

it, and you will bring your business  în the digital world, the world of the internet and smart devices.  

Overall, along this process (of shaping and using your e-tools), besides following your own 

intuition, please keep in mind few experts advices: 

▪ it is preferable to be assisted by an ICT professional 

▪ layout must automatically adapt to different screen sizes 

▪ you must let content shine, not the menu or buttons 

▪ you must have at least one picture or animation / page 

https://www.tastingromania.ro/categorii/vizite/1/
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▪ every information displayed must be at maximum 3 clicks distance 

For more tips about a successful online presence, romanian speakers can also use the 

research sources listed below (5 brief but very useful articles written by professionals).  

Even those experienced in using internet tools, can benefit this Guide in order to enjoy a 

better understanding of their customers, to optimize their efforts and actions, to differenciate 

themselves from competition, to define their own market segments, to elaborate and promote their 

products and services in an apealing and efficient manner.3 
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refering to it as a link to a webpage (from where it can be downloaded). Just let me know and I will send you the PDF 

files (ro and/or en), free of any charge or conditions. 
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FINALĂ A UNUI SITE WEB 
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Abstract 

The objective of this article is represented by the presentation of theoretical and practical information about 

ecommerce systems, particularly creating a website for a travel agency. In an economy that seeks balance between 

demand and supply, the design requirements of a travel website must fulfill the needs of customers, who are looking for 

immediate, simple and easy ways to book online travel services, and the necessity of agencies for inexpensive 

advertisement and achievement of profits. Subsequently conducting market research about online travel agencies, we 

can proceed to the actual creation of the website using Adobe Dreamweaver, seeking answers to questions about target 

audience, purpose and objectives, types of information hosted, the interface used for customers, administrators, manner 

of presentation and technical specifications. 

Key words: on-line travel agencies, website, e-commerce, AdobeDreamweaver 

JEL: L83, L86, M31, M37 

 

1. Introducere 

Un sistem informatic de comerţ electronic permite cumpărarea sau vânzarea de produse sau 

servicii fără frontiere geografice sau limitări în timp, la costuri minime, toți actorii care acționează 

pe piață fiind integraţi într-o singură comunitate și comunicând între ei prin intermediul internetului. 

 O companie doreşte să se lanseze în comerţul electronic dintr-o serie de motive, în primul 

rând pentru ușurința atragerii de noi clienți și a costurilor scăzute de funcționare, pentru 

posibilitatea extinderii activității pe alte piețe, locale, naționale sau internaționale, precum și pentru 

existența unui grad de flexibilitate în adaptarea produselor sau serviciilor comercializate la cerințele 

clienților sau ale mediului de afaceri. 

Prezența online oferă prestigiu unei afaceri și crește încrederea potențialilor clienți în 

ofertele companiei. În schimb lipsa acesteia induce clientului sentimentul că se confruntă cu o firmă 

mică și săracă și devine reticent în cumpărarea produselor sau serviciilor. O afacere modernă, 

indiferent de mărimea acesteia, fără un site web bine optimizat și adaptat pentru orice tip de 

dispozitiv este lipsită de perspective în spațiu și timp [1, p. 956]. Atât furnizorii direcți de servicii 

turistice, cât și tour-operatorii și agențiile de turism au trebuit să se sincronizeze cu progresul 

tehnologic, să iasă din anonimat și cum altfel decât prin World Wide Web. 

Din punctul de vedere al utilizatorului, Web-ul constă într-o colecţie vastă de documente 

răspândite în toată lumea, numite pagini. O pagină Web este un document hypertext, un fişier text 

creat în limbajul HTML (HyperText Markup Language), capabil să creeze conținut structurat (text, 

imagine, sunet, video) și să furnizeze mijloacele de legătură între pagini, așa-numitele hiperlegături 

(hyperlink-uri). Paginile pot să fie văzute cu ajutorul unui program de navigare (browser). Mai 

multe pagini de Web adunate într-un sistem ierarhic şi care au un anumit element în comun definesc 

un site Web. [2, p. 156-157]. Un exemplu de instrument software de creare a unui site Web este 

aplicația Adobe Dreamweaver, care include suport pentru tehnologii Web cum ar fi CSS, 

JavaScript, PHP, Cold Fusion, cât și cadre ASP. Dreamweaver s-a bucurat de un larg succes și 

momentan deține aproximativ 80% din piața editoarelor HTML. Acesta permite folosirea majorității 

browser-elor instalate pe calculatorul utilizatorului, pentru a previzualiza site-ul Web creat. 

                                                 
1 Economist, Universitatea din Piteşti 
2 Prof. univ. dr. habil., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti, gsavoiu@yahoo.com 
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În secțiunile următoare ale articolului este expus un studiu al pieței agențiilor de turism 

online și o detaliere a cerințelor de proiectare și implementare ale unei aplicații de comerț 

electronic, mai exact un site web pentru o agenție de turism. 

 

2. Studiul pieței agențiilor turistice online 

Potrivit unui studiu realizat de Eurostat în anul 2015, 97% din numărul total al 

întreprinderilor, 98% din agențiile de turism și tour-operatori și  99% din întreprinderile din sectorul 

serviciilor de cazare au acces și utilizează internetul în desfășurarea activităților zilnice.Aproximativ 

95% din companiile din sectorul cazării turistice și 93% din agențiile și operatorii de turism au un 

site web sau o pagină web, comparativ cu celelalte companii din economie, care au site-uri doar în 

proporție de 75%. 

În toate statele membre ale Uniunii Europene, această cotă a fost mult mai mare în sectorul 

de cazare decât în întreaga economie. În numai trei state membre, mai puțin de 9 din 10 companii 

din sectorul serviciilor de cazare au un site web sau o pagină de start: Bulgaria (80%), Letonia 

(88%) și România (77%). Cu 74% din întreprinderi turistice din domeniul cazării și 63% din agenții 

turistice și tur-operatori, care oferă posibilitatea comandării, cumpărării sau a rezervării online prin 

intermediul site-ului lor, sectorul turistic a fost semnificativ în fața celorlalte ramuri economice 

(17%). În România cel puțin trei din cinci unități de cazare (63%) oferă acest serviciu clienților, în 

comparație cu alte sectoare, care doar în procent de 19% au un coș de cumpărături funcțional. 

Conform datelor disponibile din anul 2014 63% din companiile din sectorul cazării și 55% din 

agențiile de turism au primit comenzi prin intermediul rețelelor mediate de calculator, în timp ce în 

19% dintre cazuri acest lucru s-a întâmplat pentru întreprinderile din alte domenii. Țări ca Irlanda și 

Spania se află în fruntea clasamentului, cu mai mult de 8 din 10 întreprinderi, în timp ce această 

pondere a fost mai mică de 1/3 în România, Bulgaria, Grecia și Slovacia.  

De asemenea, sectorul de cazare a utilizat mediile sociale, cu scopul dezvoltării imaginii sau 

pentru marketing, într-o măsură semnificativ mai mare (71%) decât restul economiei (36%). 

Tot în conformitate cu informațiile disponibile din anul 2014, circa 17% din cifra de afaceri 

la nivel de economie, a provenit din comerț electronic, în timp ce această pondere a fost de 27% 

pentru sectorul cazare și de 28% pentru agențiile și operatorii de turism din Uniunea Europeană.  

În România cifra de afaceri obținută din comerț electronic reprezintă 8% din cifra de afaceri 

totală, 11% din acesta fiind realizată de sectorul cazării turistice. În intervalul de timp 2010-2015, 

numărul agențiilor turistice și a tur-operatorilor a crescut cu doar 8,4% (de la 2.896 companii la 

3.138), dar cifra de afaceri a acestora s-a majorat cu aproximativ 57 de procente. Numărul 

companiilor care oferă alte servicii de rezervare și asistență turistică a ajuns de la 314 în 2010 la 346 

în 2015, creștere procentuală de 10%, dar cifra de afaceri a acestora s-a redus cu 7% în perioada 

analizată. Agenţiile de turism din România dar şi tur-operatorii „se aliniază treptat tendinţelor 

înregistrate la nivel mondial construindu-şi site-uri ce oferă nu numai informaţii, dar şi posibilitatea 

cumpărării online a unor produse şi servicii turistice.” [3, p. 167]. Conform Asociației Naționale a 

Agențiilor de Turism, din 478 de membri în luna aprilie 2017, în proporție de 100% dețin o adresă 

de email și 97,5% dintre aceștia au și un site web cu ajutorul căruia realizează vânzări și se 

promovează.  

În tabelul nr. 1 sunt centralizate datele cu privirea la dotările membrilor ANAT cu 

tehnologiile informației și comunicațiilor pe regiuni de dezvoltare turistică în anul 2017. 
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Tabelul 1. Centralizatorul dotărilor membrilor ANAT cu adrese de e-mail și site-uri în luna aprilie 2017 
Regiune Număr membri Adrese de email Site-uri web 

Nord-Est 26 26 25 

Sud-Est 43 43 42 

Sud 43 43 43 

Sud-Vest 18 18 17 

Nord-Vest 44 44 42 

Vest 20 20 20 

Centru 54 54 52 

București 219 219 214 

În străinătate 11 11 11 

Total România 478 478 466 

Sursa: http://www.anat.ro 

În cele ce urmează vom prezenta fundamentele teoretice și practice care stau la baza creării 

unui sistem informatic pentru comerț electronic, în particular crearea unui site web pentru o agenție 

de turism.  

 

3. Proiectarea sistemelor informatice de turism electronic 

Într-o economie de piaţă care urmăreşte echilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă, o 

aplicaţie web de turism electronic trebuie să satisfacă atât nevoile clienţilor, care caută modalităţi 

simple şi comode de a cumpăra sau de a rezerva aranjamente pentru vacanță, cât şi nevoia 

furnizorilor de servicii turistice de a ieși din anonimat, de a depăși restricțiile geografice şi de a 

înregistra profituri.  

Reuşita proiectării şi implementării unui sistem informatic de turism electronic depinde și de 

modul de rezolvare a problemelor interne şi a relaţiilor externe, în vederea acceptării schimbărilor 

majore care vor avea loc în cadrul organizaţiei. Dintre acestea se pot enumera: a) derularea unei 

importante părţi din activităţile de vânzare şi marketing ale firmei printr-un site Web; b) instruirea 

întregului personal; extinderea sistemului propriu către mediul extern - realizarea legăturilor la 

cataloage frecvent accesate online pe internet; c) urmărirea activităţii competitorilor şi a pieţei; d) 

identificarea cerinţelor clienţilor şi partenerilor, preluate prin interfaţa site-ului Web; e) 

documentarea şi asistarea online a clienţilor sau a partenerilor; f) dezvoltarea unor politici de 

marketing bazate pe Web; g) participarea la dezvoltarea pieţelor europene virtuale și introducerea 

unui stil de management digital [4].  

În continuare, se identifică câteva din cerinţele specifice fiecărei categorii implicate în 

comerţul electronic, referitoare la sistemul informatic al unei agenții de turism online. [5, p. 89-90]. 

 

3.1. Cerinţele clienților unei agenții de turism online 

Site-ul web creat trebuie să aibă un design profesionist, o interfaţă prietenoasă, accesibilă, 

echilibrată în ceea ce priveşte raportul de informaţie necesară efectuării rapide de comenzi şi cea 

utilă pentru promovarea ofertelor și pachetelor turistice. Impactul vizual la accesarea paginii 

principale a site-ului este cel mai important, tot succesul afacerii depinzând de captarea atenţiei 

potenţialului cumpărător. De asemenea, acesta trebuie să permită accesul în orice moment, din orice 

pagină, la serviciul de asistenţă online și să fie orientat spre client. 

Sistemul trebuie să reţină lista produselor  pe care clientul intenţionează să le comande, lista 

trebuie să se afle în controlul deplin al acestuia şi să poată fi consultată din orice pagină a aplicaţiei 

și să nu conțină informații redundante sau care să deruteze cumpărătorul. Lansarea procesării listei 

de comenzi trebuie să fie o procedură clară, explicită, necondiţionată decât de intenţiile acestuia.  

Totodată, aplicația trebuie să ofere posibilitatea de anulare a oricărei comenzi lansate, până 

în momentul în care aceasta a fost confirmată de către furnizorul de servicii turistice, și să reducă la 

minim informaţiile cerute în momentul lansării unei comenzi. 

Esențial este ca sistemul proiectat să permită accesul bine organizat şi simplu la informaţiile 

despre pachete și oferte turistice, prin ierarhizarea acestora pe categorii. 

http://www.anat.ro/
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3.2. Facilităţi pe care trebuie să le ofere o agenție de turism online 

Un site web de turism trebuie să ofere furnizorului de servicii turistice o serie de facilităţi, 

cum ar fi modalități puţin costisitoare şi efective de promovare. Informaţiile despre noile pachete 

promoționale sau modificările survenite în meniu trebuie să poată fi configurate în orice moment de 

către utilizatorul aplicației, prin simpla accesare a bazei de date, pentru a-i oferi clientului în 

permanenţă, informaţii actualizate, evitându-se astfel, situaţiile neplăcute în care un serviciu să nu 

mai poată fi oferit la acelaşi preţ sau să nu mai poate fi livrat deloc.  

În același timp, aplicația trebuie să permită accesul la istoricul comenzilor primite şi la 

informaţiile publice ale clienţilor pentru eventuale statistici sau studii de piaţă. Prin intermediul 

bazei de date a clienţilor, deținătorul site-ului va putea efectua diverse studii referitoare la impactul 

serviciilor sale asupra pieței, va putea păstra o evidenţă a celor mai solicitate pachete turistice sau 

destinații, dar şi a celor mai fideli clienţi, putând astfel dezvolta diverse strategii de marketing 

menite să încurajeze comandarea, rezervarea sau cumpărarea produselor și serviciilor oferite de 

agenția de turism online. Sistemul informatic de turism electronic trebuie să creeze o modalitate 

simplă şi eficientă de îmbunătăţire a relaţiei cu clienţii, prin obţinera acceptului acestora de a primi 

mesaje cu oferte şi promoţii. 

 

3.3. Etapele de creare a unui site Web pentru o agenție de turism 

Crearea unui site Web pentru o agenție de turism și nu numai, se face parcurgând 

următoarele etape: proiectare, testare, publicare, promovare şi optimizarea site-ului. [6]. 

1) Etapa de proiectare 

Această etapă presupune existența unor cunoştinţe de Web-design. Prin Web design nu se 

înţelege numai interfaţa grafică, ci o realizare completă a site-ului pornind de la structurare ierarhică 

și logică a elementelor, introducere propriu-zisă a datelor (imagini, text, fişiere) şi finalizarea 

programării acestuia, făcându-l funcţional. Înainte de a trece la crearea efectivă a unei agenții de 

turism online, proiectanții acesteia trebuie să-și dea răspunsul la o serie de întrebări.Aceștia trebuie 

să știe foarte clar ce tipuri de informații va conține site-ul, ce persoane din cadrul companiei vor fi 

responsabile pentru administrarea lui și ce tip de interfaţă doresc să îl propună clienţilor. 

Răspunsurile aceste întrebări rezolvă în principal probleme legate de structura internă a site-ului  și 

de aspectul său exterior (imagini afișate, logo-ul companiei, culori, etc.).       

Proiectarea site-ului Web implică la rândul ei fazele de planificare, machetarea şi 

programare. 

Planificarea este procesul prin se defineşte schema conceptuală, structura site-ului, stilul şi 

tematica fiecărei pagini şi modalitatea lor de înlănţuire. Se face o ierarhizare pe niveluri a site-ului, 

după conținutul și tipul de informații prezentate: secțiuni și subsecțiuni, imagini, elemente 

multimedia. Planificarea site-ului rezolvă problemele generale de conținut si aspect, succesiunea 

informațiilor într-o hartă a site-ului, interactivitatea cu vizitatorii. Procesul de planificare a unui site 

trebuie să parcurgă următoarele etape: i) stabilirea publicului ţintă; ii) definirea scopului şi 

obiectivelor; iii) colectarea informaţiilor despre subiectul prezentat; iv) identificarea specificaţiilor 

de proiectare; v) stabilirea modului de prezentare. 

Stabilirea publicului ţintă constituie debutul acțiunii în sine. Nu toate informaţiile despre 

publicul ţintă sunt esenţiale în proiectarea site-ului. În consecință este necesar să se identifice 

informaţiile relevante referitoare la vizitatorii acestuia. Pentru o agenție de turism online este 

important să se ştie  ce așteptări și cerințe au clienții de la un asemenea site, ce produse și servicii 

vor să găsească, ce destinații și la ce prețuri. Pentru a ne forma o părere despre opiniiile 

vizitatorilor, se poate adaugă la intrarea pe site un sondaj de opinie, unde se cer comentarii și 

recomandări ale clienților. Includerea unei secțiuni aferente sondajului vizitatorilor aduce un plus de 

interactivitate site-ului, permiţând companiei să obţină informaţii valoroase într-un timp scurt 

despre preferinţele vizitatorilor site-ului cu privire la serviciile oferite. Pe baza informaţiilor culese 

şi în urma centralizării datelor, agenția de turism poate decide adăugarea de noi produse și servicii 
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turistice, modificarea aspectelor referitoare la vânzare, cumpărare sau rezervare şi alte servicii care 

ţin de comerțul on-line. [7]. 

Definirea scopului şi obiectivelor site-ului constituie un proces legat de conținutul mesajului 

aplicației în sine. Stabilirea scopului site-ului determină deciziile ulterioare ale proiectantului 

privind mesajul pe care îl transmite aplicația Web. Un scop bine conturat reprezintă un punct de 

referință pentru toate celelalte etape ale procesului de planificare şi creare a site-ului. Scopul site-

ului poate reprezenta chiar prima informaţie care le este oferită vizitatorilor, la intrarea pe prima 

pagină. După ce s-au stabilit audienţa și scopul site-ului, care sunt informaţiile privitoare la publicul 

ţintă, pasul următor constă în combinarea tuturor acestor informaţii şi formularea unor obiective 

specifice ale site-ului. Obiectivele reprezintă o detaliere a scopului general al site-ului, conţinând 

informaţiile specifice care vor conduce la îndeplinirea motivului pentru care a fost creat site-ul. 

Spre deosebire de scopul site-ului, obiectivele se pot modifica în timp, pe măsură ce apar noi 

informaţii despre publicul ţintă sau despre subiectul site-ului, cu ajutorul cărora se poate susţine mai 

bine scopul său. 

Colectarea informaţiilor despre subiectul site-ului include atât informaţiile on-line cât şi 

sursele clasice de informaţii. În această etapă se vor colecta nu numai informaţii legate de subiectul 

site-ului care vor fi prezentate utilizatorului ci şi informaţiile şi cunoştinţele de care avem nevoie 

pentru realizarea site-ului. 

Identificarea specificaţiilor de proiectare sau pe scurt stabilirea specificaţiilor pentru un site 

reprezintă o detaliere a obiectivelor sale şi definirea unor cerinţe sau a unor restricţii. Specificaţiile 

descriu în detaliu ce informaţii vor fi oferite în paginile site-ului şi cum vor fi ele prezentate. 

Specificaţiile trebuie să identifice toate resursele necesare atingerii obiectivelor: link-uri, fişiere 

grafice, fişiere de sunet sau video, alte elemente care vor fi incluse în site: formulare, imagini hartă, 

scripturi. De asemenea, în cadrul specificaţiilor trebuie stabilite şi elementele care nu vor fi incluse 

în pagini. 

Stabilirea modului de prezentare implică o serie de decizii care vor servi drept puncte de 

reper în etapa de construire efectivă a site-ului. Această etapă poate include: crearea unor template-

uri (şabloane) pentru site, construirea unor imagini hartă, proiectarea de formulare etc. 

Machetarea înseamnă trecerea de la general la particular, stabilirea conținutului fiecărei 

pagini a site-ului. Aceasta se referă la modul cum sunt aranjate elementele constitutive ale unei 

pagini: conţinut, grafică, legături, sistem de navigare, elemente multimedia. Este esențială 

îmbinarea design-ului cu utilitatea paginilor. Pentru a asigura un design orientat către utilizator se 

stabilesc posibilităţile de navigare prin site, accesul direct şi rapid la informaţii, stabilitatea design-

ului şi nu în ultimul rând, crearea unui conţinut agreabil. În figura nr.1 este prezentată prima pagină 

a unui site, care ar putea fi propus, realizat și implementat pentru agenția de turism Apetrans. 

Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, aceasta este singura agenție de turism din 

nord-vestul țării care nu deține un site web în prezent. 
Figura 1. Prima pagină a site-ului – pagina de index 

 
Sursa: Realizat de autori cu ajutorul aplicației Macromedia Dreamweaver 8 
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Pagina de index a site-ului este foarte importantă deoarece realizează viziunea de ansamblu 

asupra conţinutului site-ului şi oferă capacitatea de navigare prin paginile acestuia, în scopul de a 

identifica informaţiile dorite, în mod rapid şi eficient. Pagina de index poate atrage sau respinge 

clienţii, prin impresia vizuală, dar, mai ales, prin accesibilitatea pe care o oferă. De aceea este 

creată, în general, din frame-uri, meniuri şi imagini ce conţin hyperlink-uri. 

Programarea site-ului constituie o etapă la fel de importantă prin determinarea cerinţelor 

necesare pentru dezvoltarea site-ului. Cerinţele se referă atât la hardware-ul şi software-ul necesar 

pentru implementarea site-ului de comerţ electronic, cât şi la infrastructura de comunicaţii: 

Platforma hardware: caracteristicile maşinilor folosite ca server (memorie, spaţiu pe hard-

disk, viteză procesor, etc.) 

Platforma software: sistem de operare, server de Web, firewall, pachete de programe 

opţionale. 

Sistemul de comunicaţii: se referă la lărgimea bandei de comunicaţie, topologii de reţea. 

2) Etapa de testare locală 

Nu este neapărat o etapă distinctă, ea se derulează în paralel cu etapa anterioară. Fiecare 

programator își testează paginile realizate, navigarea prin link-urile construite de el, iar la final, se 

testează întregul site și corelarea paginilor, în cazul în care lucrează mai mulți programatori. 

Pentru testarea paginilor create, trebuie să avem instalat pe calculator un browser performant 

(Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome) cu care să se poate vizualiza toate 

efectele introduse în site-ul Web. 

3) Etapa de publicare 

Publicarea site-ului pe un server Web este etapa prin care paginile site-ului vor putea fi 

vizionate de orice persoane care dispune de o conexiune Internet. Gama de vizitatori  potenţiali ai 

site-ului este nelimitată fizic şi geografic, teoretic site-ul poate fi accesat de cei peste 1 miliard de 

utilizatori actuali ai reţelei. 

Găzduirea site-ului se face pe un hosting profesional, care implică achiziţionarea unui nume 

de domeniu (sau subdomeniu) şi prezintă câteva avantaje: a) eliminarea bannerelor publicitare 

asociate majorităţii soluţiilor de găzduire gratuite; b) securitate sporită  a site-ului; c) oferta de 

servicii adiţionale (suport pentru baze de date, actualizare permanentă a site-ului şi inserare script-

uri). 

4) Etapa de promovare și optimizare 

Pentru a face cunoscut site-ul agenției de turism, se poate opta pentru următoarele 

instrumente de marketing: 1) promovarea prin motorul de căutare Google - pentru adăugarea site-

ului în baza de date a motorului, se accesează pagina Web www.google.com/addurl.html şi se 

completează adresa site-ului propriu; 2) schimbul de bannere publicitare – inserarea unui banner pe 

site-ul creat pentru alte site-uri online, care vor afişa, la rândul lor, bannerul nostru; 3) promovarea 

prin mijloacele media tradiţionale - se apelează la secţiuni speciale ale ziarelor cotidiene şi 

publicaţiilor de afaceri; 4) plătirea unor comisioane altor site-uri pentru a oferi referințe și pentru a 

direcționa vizitatorii către site-ul nostru, 5) informarea clienţilor la fiecare actualizare a conţinutului 

site-ului, trimiterea către aceştia a unui newsletter care conţine ultimele informaţii publicate. 

 

4. Concluzii 

Oricât de bine cotată pe piață ar putea fi la un moment dat o companie, aceasta trebuie să se 

bazeze pe acest lucru în mod constructiv și  să-și reevalueze continuu poziția. Abordarea dinamică 

salvează firma de la decizii statice cu impact negativ. Pentru ca o afacere să fie de succes este 

necesar ca potențialii ei clienți să știe de existența acesteia. „Internetul oferă o oportunitate unică, 

aceea de a permite lumii să afle despre existența companiei (inclusiv a specificului activității sale 

turistice), despre produsele și serviciile (caracteristice tipului de turism practicat) pe care ea le oferă 

și dispune de mijloacele care permit clienților să comande produsele și serviciile pe care firma le 

comercializează, toate acestea utilizând internetul.”  [8]. 
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Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor poate da și în turism o mare șansă 

afacerilor de dimensiuni mici și mijlocii „să concureze la nivel local sau global cu marile 

organizații. Astfel, pe web oricine își poate promova produsele și poate să se facă cunoscut fără 

costuri prea mari. Organizațiile (inclusiv cele turistice) care adoptă internetul pentru operațiile 

uzuale de afaceri obtin avantaje majore față de competitorii care nu implementează în timp 

utilizează tehnologii ale informației și comunicațiilor.” [9]. 
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CHAPTER IV 

MISCELLANEA 
 

THE APUSENI MOUNTAINS: A MODEL OF ECONOMIC, URBANISTIC 

AND TOURISTIC DEVELOPMENT 
 

MUNȚII APUSENI – UN MODEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ, URBANISTICĂ ȘI 

TURISTICĂ 

 

Vasile TODINCĂ1 

Maria Flavia CIOCOTIȘAN2 

 
Abstract 

Our work has in sight a project desplayed between the years 1980-1985, by the Laboratory of sociology, set up 

in 1967, as a autonomous unit of research, beside the Chair of Philosophy, of the Faculty of History and Philosophy, at 

the Babeș-Bolyai University in Cluj Napoca. The activity of the laboratory was officialy stopped in 1974, the 

researchers had only didactical obligations, but the research continued under the guidance of Professor Ion Aluaș 

PhD. In 1990, the laboratory had been re-established and more people had been envolved in research: Professor 

Traian Rotariu PhD, Lecturer Nemenyi Agnes PhD, Professor Petru Iluț PhD, guided by Professor Ion Aluaș PhD. This 

project was the biggest of this kind, after the one carried out by The gustian school from Bucharest. The research 

unfolded between the years 1980-1985, and was financed by all the County Councils in the territory of the Apuseni 

Mountains: Arad, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba and Hunedoara. It had been elaborated a material of synthesis about the 

entire area and for each county, a special material. The project started from an interdisciplinary study from all the 

counties we mentioned, which had localities in the area of the Apuseni Mounatines, researching demographic aspects, 

standard of living and other aspects.  

Key words: Apuseni Mountains, Laboratory of Sociology, sociological research, tourism in Apuseni 

Mountains 

JEL: Q26 

 

Lucrarea noastră are în vedere, punerea în valoare a Proiectului Munții Apuseni, desfășurat 

între anii 1980-1985, sub coordonarea Laboratorului de sociologie, de pe lângă Catedra de filosofie, 

a Facultății de istorie și filosofie din Universitatea ”Babeș  Bolyai” din Cluj-Napoca.  Trebuie spus 

că laboratorul de sociologie a fost înființat în anul 1967, ca unitate autonomă de cercetare, dar a 

fost desființat, formal, în anul 1974, cercetătorii primind sarcini didactice, dar activitatea de 

cercetare a continuat, sub conducerea prof. univ. dr.Ion Aluaș. 
Prof. univ. dr. Ion Aluaș, coordonatorul Proiectului „Munții Apuseni” 

 

                                                 
1 Cercet. şt. pr. I dr., Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, todinca_vasile@yahoo.com 
2 Muzeograf, dr., Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, maria_ciocotisan@yahoo.com 
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În anul 1990, a fost reînființat și activat cu cercetătorii: prof.univ.dr. Traian Rotariu, 

conf.univ.dr.Nemenyi Agnes, prof.univ.dr. Petru Iluț, coordonați de același prof.univ.dr. Ion Aluaș.  

Proiectul Munții Apuseni, la care facem referire, a fost cel mai complex și divers, după cel 

întreprins de Școala gustiană de la București, dar despre care se știe foarte puțin. Prin lucrarea 

noastră căutăm să punem în valoare dimensiunea, conținutul și derularea acestuia. Așa cum am 

arătat, cercetarea s-a desfășurat între anii 1980-1985, și a fost finanțată de toate consiliile judetene 

care au teritoriu în Munții Apuseni: Arad, Bihor, Salaj, Cluj, Alba și Hunedoara. În urma 

cercetărilor întreprinse s-a elaborat un material de sinteză la nivelul întregii zone si pentru fiecare 

județ în parte. Proiectul a avut la bază un studiu interdisciplinar la nivelul tuturor județelor amintite, 

care aveau localități în arealul Munților Apuseni, cercetându-se prin intermediul echipelor stabilite, 

chestiuni privind: potențialul socio-economic, demografic, etnografic și turistic al zonei, aspecte 

privind mutații habitaționale, migrația forței de muncă, depopularea zonei, nivelul de trai etc. 

Ideea proiectului este greu de spus, exact, de unde a venit. În principiu, putem afirma că deja 

în colectivul laboratorului de sociologie, condus de prof univ dr. Ion Aluaş, se maturizase conceptia 

de trecere de la studierea unor localități izolate la o cercetare zonală, de amploare. Înainte de 

Apuseni s-a realizat un studiu de o mai mica anvergură în Țara Oașului, prilej de testare a 

instrumentelor de cercetare care vor face obiectul proiectului Munții Apuseni. Alegerea Apusenilor 

s-a făcut pentru a investiga problemele ce derivă din specificitatea zonei, care era în primul rând o 

zonă montană, necooperativizată, agricultură puțină, lemnul în curs de epuizare, minerit neuniform 

și creșterea animalelor. De asemenea, existența unui decalaj în privința calității vieții față de zonele 

de câmpie sau colinare. Pornind de la aceste situații obiectivul central al proiectului era sugerarea de 

soluții pentru o dezvoltare durabilă a sistemului de activităţi și ameliorarea calităţii vieții în Munții 

Apuseni. Soluțiile trebuind sa fie globale, pe întreaga zonă a Apusenilor.  

Pentru derularea proiectului s-a încercat, și profesorul Ion Aluaș, a reusit, să convingă 

fiecare consiliu județean (mai exact fiecare prim-secretar din aceste județe) să accepte și să sprijine 

(inclusiv material) cercetarea. Din păcate, proiectul nu s-a finalizat în totalitate, întrucât spre finalul 

acestuia, atitudinea conducătorilor de partid (nu se știe de la ce nivel) s-a schimbat, devenind chiar 

ostilă. Cu toate acestea, cercetarea s-a finalizat cu rapoarte generale (pentru toată aria) şi pentru 

fiecare subzonă în parte (județ).  

Cercetarea, din Apuseni, ca si cea din Oaș, a fost una multidisciplinară, echipele fiind foarte 

numeroase, constituite în principal din cadre didactice de la Universitatea ”Babeș Bolyai”, din 

cadrul filialei Cluj a Academiei Române, de la Universitatea de Medicină și Farmacie, de la 

Universitatea de Științe agricole, urbaniști de la Institutul de Cercetare si Proiectare Cluj și de la 

județele implicate și desigur studenți.  Oamenii au fost aleși în bună masură pe baza disponibilității 

lor de a lucra. Echipele de cercetare au fost coordonate de sociologi, etnografi, medici, economisti, 

de diferite specialități (finanțiști, economiști agrari, industriali), geografi, geologi, istorici, arhitecti.  

Spre deosebire de cei din cadrul Școlii monografice de la București, unde au apărut tensiuni 

și conflicte la vârful conducerii3, aici se poate spune că rolul determinant l-a avut profesorul Ion 

Aluaș, care a coordonat întreaga activitate de cercetare, de culegere a datelor din teren și mai apoi 

de pelucrare, analiză și sinteză a acestora. 

Proiectul Munții Apuseni, ca arie de cercetare a cuprins toate comunele aferente acestui 

spațiu din cele șase județe. Astfel, s-a considerat că acest ansamblu, constituia un subsistem social-

economic specific și relativ autonom prin: 

▪ condițiile sale ecologice, naturale, geografice; 

▪ dezvoltarea istorică specifică; 

▪ specificul economiei (nivel, structură, dominante); 

                                                 
3 Sanda Golopenția, Rapsodia epistolara. Scrisori primite si trimise de Anton Golopentia (1923–1949), /The Epistolary 

Rhapsody. Letters received and sent by A.G.(1923–1949)/, vol. I, ; Andrei Negru, Sociologia clujeană interbelică. 

Repere teoretice şi empirice, Cluj-Napoca, Editura Argonaut,  2002, 270 p. (în colab. cu Emil Pop, Zoltan 

Salanki,Florenţa Stăvărache Silviu Totelecan). 
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▪ nivelul de dezvoltare atins în momentul cercetării; 

▪ potențialul acțional și funcționalitățile sale; 

▪ interdependențele  puternice multiple și complexe între subzonele sale. 

În consecință, s-a avut în vedere o cercetare unitară de ansamblu a Munților Apuseni, 

elaborarea unui model unitar interjudețean de dezvoltare căruia să i se subordoneze proiectele 

subzonale, inclusive cele județene de dezvoltare. În urma cercetărilor se dorea punerea la dispoziția 

fiecăriu județ, atât datele statistice, sintezele și modelele posibile de dezvoltare ale ansamblului 

Apusenilor cât și serii statistice și sinteze privind subzonele județene ale Munților Apuseni. 

Proiectul denumit Un model de dezvoltare economică, urbanistică și turistică a Munților 

Apuseni, a pornit de la faptul că Apusenii, reprezintă o zonă care, cu toată dezvoltarea cunoscută în 

ultimele decenii, posedă un potențial socio-economic insuficient exploatat atât în interesul 

populației din zonă  cât și al populației din alte zone (pentru recreere, odihnă și sănătate).  Mai mult, 

este îndeobște cunoscut faptul că din perspectiva unor parametri esențiali, Apusenii, sunt rămași în 

urmă, față de alte zone, de unde decalajul (inegalitatea) existentă între calitatea vieții (în esență 

nivelul de trai) al populației din acestă zonă, față de cea din restul țării. O expresie a acestei 

inegalități este exodul migratoriu accentuat dinspre Apuseni spre alte zone. Desigur, intervin factori 

precum cererea de forță de muncă, excedentul demografic etc. În decursul timpului s-au căutat 

soluții, dar fără rezultate considerabile. De aci și de aceea, cercetarea, proiectul  la care facem 

referire putea contribui la: 

▪ mai bună fundamentare, perfecționare a planurilor de dezvoltare a Apusenilor elaborate de 

diverse organisme naționale și județene. 

▪ la o suplimentare a informației utilizate până la acel moment și mai cu seamă prin corelarea 

palnurilor elaborate într-o perspectivă, care să considere Apusenii, ca un subsistem socio- economic 

specific, relativ autonom, în ansamblul național. 

▪ elaborarea unor alternative de dezvoltare față de proiectele existente, în primul rând și apoi 

se avea în vedere dezvoltarea globală și complexă a Apusenilor, urmărindu-se în speță 

determinarea: 

» optimului acțional în zonă, adică a sistemului optim de activități (primare, secundare, 

terțiare, cuaternare) în funcție de resursele natural și umane, de nevoile particulare (zonale) și 

generale; 

» optimul demografic (în funcție de perspectivele dezvoltării social economice); 

» rețelele optime de localități rezidențiale și turistice indicate de viabilitatea localităților 

existente; - rețele optime de comunicații (în general) al unei dezvoltări (amenajări) optime globale 

(ecologice, culturale, rezidențiale, etc.) a zonei Munților Apuseni. 

Direcțiile de cercetare au avut în vedere factorii obiectivi și subiectivi ai dezvoltării zonei. 

Factorii obiectivi s-au rezumat la: condițiile (resursele) geografice (relief, climă, ape, flora 

și fauna, resursele solului și subsolului, exploatarea optimă a acestora etc); condițiile socio-

economice (volumul, structura tipurile, condițiile activităților socio-umane, miniere, 

agrozootehnice, silvice, turistice, locurile de muncă, ocupațiile, forța de muncă etc); aspectele 

demografice (mișcarea naturală a populației 1930-1975, structura și dinamica pe sexe și vârste, 

mărimea și structura familiei în dinamica lor 1930-1975, structura și mărimea gospodăriilor în 

dinamica lor, tipologia socio-profesională a familiilor (agrare, semiagrare, nonagrare), nivelul de 

trai material, veniturile și proveniența lor, nivelul de școlarizare al populației, mijloacele de 

culturalizare (camine culturale, biblioteci, RTV, abonamente ziare, reviste etc.), rețeaua de localități 

(nivelul de dezvoltare, modernizarea acestora, urbanizarea, indicele de viabilitate al localităților).  

Factorii subiectivi avuți în vedere se rezumau la: opinii, aspirații. atitudini, valori și 

motivații față de ceea ce este și reprezintă satul în comparație cu orașul, față de ceea ce și-ar dori să 

devină satul, opțiuni rezidențiale, profesional-școlare, culturale, familiale (căsătorii, copii, tip de 

familie ), de consum material (locuință, alimentație, îmbrăcăminte, circulație etc.) 
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Cercetarea a avut un caracter interdisciplinar. Din colectivul de cercetare făceau parte 

reprezentanți ai tuturor județelor : cercetători și specialiști din instituțiile de învățământ superior, de 

cercetare și proiectare ale județelor, economiști, geologi, geografi, etnografi, agronomi, ing. silvici, 

arhitecți, medici, sociologi, istorici și studenți. 

Sursele de documentare care au stat la baza proiectului au fost: 

▪ recensămintele efectuate în zona cercetată din anii 1784, 1830, 1869, 1880, 1890, 1895, 

1900, 1910, 1930, 1956, 1966, 1977 

▪ datele culese de pe teren și cuprinse în caietele comunelor 

▪ planul de dezvoltare social-economic al comunelor în perioada 1981-1985 

▪ anchetele sociologice efectuate pe un eșantion de 18 localități rurale și 6 orașe aflate în zona 

Munților Apuseni. 

Trebuie arătat că Munții Apuseni se extind pe teritoriul a 6 județe cuprinzând : 11 orașe, 162 

de commune și 1206 de sate, cu o populație la 05.01,1977 de 169 922 din care femei- 84 922. În 

anul 1980 suprafața totală a Munților Apuseni era de 315 234 ha, din care suprafața agricolă era de 

131 760 ha și suprafața arabilă de 56 171 ha.  
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Turismul în Munții Apuseni (1980-1985) 

O parte a proiectului Munții Apuseni, este dedicată turismului, aceasta în condițiile în care 

relieful zonei se pretează la o practicare a acestuia pe scară largă. Aici, întâlnim un relief carstic, 

dezvoltat în aproape toate subunitățile montane cu excepția Munților Plopiș. Se găsesc în zona 

cercetată : peșteri, avenuri, sifoane, cursuri subterane, apoi creste, abrupturi, ponoare, chei, defilee, 

izbucuri. Asocierea armonioasă a acestora creează acele peisaje carstice de importanță majoră în 

polarizarea fluxurilor turistice spre această zonă. În cadrul acestui relief carstic se detașează 

peșterile cu un mare grad de concentrare, revenind pentru zona carstică o densitate medie de o 

peșteră pe km². La ora realizării proiectului erau cunoscute peste 800 de peșteri, dar nu toate puteau 

fi considerate obiective tiristice, deoarece multe nu erau sau nu puteau fi amenajate în scopul 

vizitării, întrucât prezentau morfologii accidentate, inundații subterane, sau reprezentau rezervații 

științifice, adăpostind vestigii paleontologice, cu acces pentru specialiștii domeniului (biologi, 

speologi, arheologi). Cele amenajate sau în curs de amenajare generau o specie a turismului 

montan, speoturismul și speoterapia. Peșterile din Munții Apuseni sunt adevarate palate 

subterane, care ascund în întunericul veșnic forme și culori nebanuite ce merită admirate. Dintre 

acestea amintim: Peștera Meziad, Ghețarul Scărișoara, Ghețarul Vârtop, Cetățile Ponorului, Coiba 

Mare, Peștera Vântului, Ghețarul Focul Viu, Coliboaia, Cetățile Rădesei, Se pune problema dacă 

speoturismul protejează sau distruge ? O întrebare, la care nu ne propunem aici și acum să dăm un 

răspuns. 

Rețeaua hidrografică a zonei prezintă deseori în profilul ei longitudinal rupturi de pantă pe 

care s-au format deseori cascade precum : Iadolina, Săritoarea Ieduțului, Moara Dracului, Săritoare 

Bohoteiului, Vălul Miresei etc. 

O notă originală o dau cursurile subterane din peșteri la care se asociază lacurile  subterane, 

ambele creând un peisaj inedit, cu posibilități de practicare a navigației subterane de agreement. De 

remarcat prin astfel de cursuri subterane : Cetățile Ponorului, Peștera cu apă de la Bulz, Peștera 

Oilor. 

Potențialului speologic al Apusenilor, i se adaugă potențialul social-cultural și istoric bogat 

reprezentat, la ceea vreme, de localitățile deținătoare de monumente de arhitectură populară (în 

special biserici de lemn), de meșteșuguri tradiționale (lemnărit, olărit, meșteșuguri casnice, 

sumănărit, butușerit etc.),  de manifestări folclorice (târguri și nedei), Monumentele de arhitectură 

populară împânzesc toată zona Apusenilor care, chiar dacă nu au proporțiile celor din Maramureș 

câștigă, în schimb, prin bogăția ornamentelor cioplite în lemn (portalurile adevărate broderii) și prin 

zigravii profesioniști veniți din Țara Românescă, care zugrăvesc aceste bijuterii arhitectonice. 



Vasile TODINCĂ, Maria Flavia CIOCOTIȘAN 

 193 

(Rieni, Brădet, Sebiș, Hotar, Brusturi, Gheghie, Horea, Albac, Scărișoara, Gârda, Vadu Moților, 

Bucea, Mănăstireni, Buceș, Bulzești de Sus etc.). 

Un loc aparte îl ocupă localitățile unde se practică meșteșugurile populare: lemnăritul, 

olăritul, meșteșugurile casnice, prelucrarea pieilor și a pietrei, oloinițe, dreve, vâltori etc 

(Budureasa, Lelești, Hălmăgel, Obârșa, Vadu Crișului, Delani, Sârbești, Cresuia, Laz, etc). 

Manifestările folclorice, mai cu semă, cele cu tradiție, reprezentau focare de atragere a turiștilor în 

zona Apusenilor. Dintre acestea amintim Târgul de fete de la Găina, Târgul de la Vama sării, 

serbările câmpenești, nedeile și horele țărănești. 

La toate acestea se adaugă modesta bază de cazare capabilă să ofere posibilitatea 

valorificării obiectivelor turistice expuse mai sus, prin atragerea unui număr cât mai mare de 

vizitatori. Zona Munților Apuseni oferea în jur de 3800 de locuri de cazare, 23, 2 % din potențialul 

anului 1985. Aceste locuri erau oferite cu precădere de orașele aflate în zona Apusenilor : Câmpeni, 

Șebiș, Abrud, Stei, Beiuș, Brad, Zlatna, Nucet, de Stațiunile montane Stâna de Vale, Moneasa, 

Padiș, Baraj Leșu, Băișoara, Fântânele, Beliș și localitățile de pe Valea Arieșului, Crișul Repede și 

Crișul Negru. 

Cât privește turismul rural și agroturismul erau conceprte pe cale de a prinde contur, dar 

fără ceva spectaculos, care să se înscrie în circuitul turistic. Asistăm la un turism ocazional și la 

cazarea turiștilor sporadic la localnici, care dețineau un minim de condiții de masa și cazare. Cel 

mai des întâlnim cazați în mediul rural : rude venite în concediu sau la târguri, nedei și serbări 

câmpenești și mai rar orășeni veniți la relaxare. Exista o oarecare reținere a sătenilor în a primi 

străini în lucuințele lor. 

Beneficiind de un potential touristic, insuficient exploatat, zona Munților Apuseni, are 

nevoie de o gamă întreagă de măsuri, care să ducă la o mai bună gospodărire și utilizare a acestui 

patrimoniu: 

▪ se impune în primul rând modernizarea infrastructurii, a căilor de comunicație rutieră, de 

acces direct la cele mai importante obiective turistice 

▪ necesitatea amenăjării mai multor peșteri cu formațiuni și peisaj subteran de excepție, după 

modelul Peșterii Urșilor care datorită fluxului turisti în 2 ani și-a amortizat investiția 

▪ construirea de unități de cazare și de alimentație publică (pensiuni, restaurante, alimentare, 

legume-fructe, hoteluri, cabane turistice, refugii etc) în apropierea unor obiective turistice unde să 

se poată petrece cât mai multe zile de odihnă și agreement de către turiști 

▪ reamenajarea traseelor turistice montane existente prin marcaje împrospătate 

▪ amenajarea de noi tresee montane cu poteci adecvate 

▪ modernizarea unor baze de cazare existente la Scărișoara, Stâna de Vale, Moneasa, Beliș-

Fântânele, etc. 

▪ aducerea Padișului la stadiul de complex turistic, pentru a deveni centrul turismului carstic 

▪ diversificarea bazelor de cazare și agrement, precum și edificarea unor mijloace de transport 

mecanizate pe cablu, care să stimuleze practicarea sporturilor de iarnă 

▪ amenajarea de pârtii de ski cu transport pe cablu, teleski-uri, telescaune și desigur 

telegondole. 

Putem conchide că fenomenul turismului din Munții Apuseni nu este unul nou. Dorința de 

expansiune și petrecere a timpului liber și a vacanțelor la munte și în Țara Moților, constituind 

preocupări vechi atât ale cercetătorilor domeniului cât și ale ale împătimiților de natură. Nou este 

modul în care a evoluat aceasta forma de turism atât cantitativ cât și calitativ în ultimele decenii, el 

tinzând să devină un fenomen de masă. 

Această formă de turism s-a dezvoltat, valorificând caracteristicile deosebit de favorabile ale 

elementelor principale ce concură la înfăptuirea actului turistic: 

▪ cadrul natural – muntele ca principală componentă și suport al proiectelor turistice 

desfășurate în aer liber precum și în numeroase așezări umane. 



The Apuseni Mountains: a model of economic, urbanistic and touristic development 

 194 

▪ spaţiul rural (vatra și moșia satului) ca suport al procesului de viețuire și derulare    a 

activităților specifice. 

▪ populația rurală ca element al perenității de veacuri a obiceiurilor și tradițiilor populare ale 

satelor, factor al transformarii mediului natural, a resurselor locale. 

▪ produsele naturale (bogății naturale), care satisfac cerințele personale și pe cele ale ofertei 

turistice, destinate persoanelor care vin în ospeție. 

În Anexă prezentăm conținutul, complexitatea și diversitatea problematicii Proiectului 

„Munții Apuseni 1980-1985”. 
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ANEXA 1 
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STUDY ON DRINKING WATER QUALITY IN THE RURAL AREA OF 

ROMANIA: ILFOV COUNTY 
 

STUDIU PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE DIN ZONA RURALĂ A ROMÂNIEI: 

JUDEȚUL ILFOV 

 

Valentina Gabriela LAZIN1 

Mădălina JURCOVAN2 

Cătălin GALAN3 

Daniela Fănuța MIHĂILĂ4 

 
Abstract 

Water is the most important food for life. According to the World Health Organization (WHO), between 50-

100 liters of water per person per day are needed to meet basic needs. Far from thinking of promoting certain national 

bodies, the study shows several necessary aspects for evaluating drinking water situation in Ilfov County. The study 

presents an objective picture opposite the water quality, was made in Ilfov County, the study results meet international 

regulations and national standards for drinking water. 

Key words: drinking water, Ilfov County, physico-chemical parameters 

JEL: Z3 

 

1. Introducere 

Apa pe care o consumăm acasă sau la serviciu ori la școală, apa pe care o folosim pentru 

gătit sau apa folosită în industria alimentară trebuie să îndeplinească o serie de condiții, pentru ca 

sănătatea noastră să nu fie în pericol. 

Județul Ilfov se bazează în prezent mai ales pe apa din subteran pentru serviciile de apă. 

Resursele de apă subterană din acviferul de mare adâncime sunt exploatate intens prin numeroase 

captări subterane în care puțurile forate furnizează debite medii de 4-8 l/s pe un puț forat.  

Strategia pe termen lung în ceea ce privește serviciile de apă este însă aceea de a exploata 

din ce în ce mai mult apele de suprafață. Județul Ilfov este traversat de 13 râuri: Argeș, Sabar, 

Ciorogârla, Dâmbovița, Colentina, Cociovaliștea, Snagov, Pasărea, Câlnău, Slotea, Cocioc, Vlăsia 

și Mostiștea.  

Cursurile de apă din Ilfov au direcția de curgere nord-vest – sud-est sau vest-est și pantă 

redusă, generând peste 100 de lacuri, majoritatea naturale, având totalul luciilor de apă de 3972 ha 

și un volum de apă înmagazinată de 89,5 milioane m3. Lungime rețelei hidrografice este de 567 km, 

densitatea de 0,2-0,3 km/km2. 

Testele pentru determinarea compoziției apei potabile sunt variate și vizează componentele 

chimice dar și eventuala infestare cu microorganisme. 

 

2. Material şi metodă 

Structura molculei de apă este prezentată în figura 1. 
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Figura 1. Structura moleculei de apă 

1H: 1s1;        8O: 1s22s22p4 

      . . 

H : O : ;         
         . . 

      H 

   . . 

         H : O : ;         
     . . 

   H 

H2O 

Sursa: Justin Gillis, For Drinking Water in Drought, California Looks Warily to Sea, The New York Times, 11.04.2015 

Calitatea apelor naturale este determinată, în general, de totalitatea substanţelor minerale sau 

organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. 

Sistemul mondial de supraveghere a mediului înconjurător prevede urmărirea calităţii apelor 

prin trei categorii de parametri: 

▪ parametri de bază: temperatură, pH, conductivitate, oxigen dizolvat, colibacili; 

▪ parametri indicatori ai poluării persistente: cadmiu, mercur, compuşi organo - halogenaţi şi 

uleiuri minerale; 

▪ parametri opţionali: carbon organic total (COT), consum biochimic de oxigen (CBO) 

detergenţi anionici, metale grele, arsen, bor, sodiu, cianuri, uleiuri totale, streptococi. 

În acest studiu au fost determinați următorii parametrii: duritatea apei, conductivitatea 

electrică, oxidabilitatea, nitrații, nitriții și pH-ul.  

Duritatea apei este dată de conținutul de calciu, magneziu şi alte minerale din apă, iar cel 

mai des se măsoară în grade Germane-dh. 

Conductivitatea electrică se referă la proprietatea apei de a permite trecerea curentului 

electric. Conductivitatea  apei creşte odată cu conținutul ei în substanțe dizolvate. Apa, în general, 

indiferent de sursă, conține, pe lângă molecule de H2O (apă pură) şi o mulțime de alte substanțe. Pe 

masură ce purificăm apa, conductivitatea scade. Conductivitatea apei ne dă informații despre 

compoziția ei chimică şi reprezintă concentrația de ioni şi mişcarea lor.  

Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de oxigen ce se consumă pentru oxidarea substanțelor 

organice din apă sau este un indice indirect al prezenței substanțelor organice uşor oxidabile din 

apă. Substanțele organice se pot forma ca rezultat al vitalității şi descompunerii organismelor 

acvatice şi al celor ce ajung în sursele de apă împreună cu torentele de ploaie, însă cantitatea cea 

mai mare a substanțelor organice provine din apele reziduale. Cu cât oxidabilitatea este mai mare, 

cu atât mai multe substanțe organice sunt în apă şi cu atât este mai mare posibilitatea prezenței 

microflorei patogene.  

Nitrații (NO3) sunt componenți chimici fără culoare, miros sau gust care contaminează 

pânza freatică datorită agriculturii intensive. Fertilizatorii cu azot folosiți pentru îmbogățirea solului 

sunt sursa numărul 1 de nitrați din apa potabilă, pe când cea de-a doua sursă principală o reprezintă 

deşeurile umane şi excrementele animale. 

Nitriții - odată ingerați, nitrații se transformă în nitriți (NO2), substanțe mult mai toxice decât 

nitrați. 

PH-ul reprezintă concentrația ionilor de hidrogen dintr-o soluție, iar scara pH care merge de 

la 0 la 14 unități se foloseşte pentru a măsura aciditatea şi alcalinitatea soluției. PH-ul apei este 

foarte important, fie că vorbim de apa de la robinet sau cea de la fântână şi numai un pH între 6,5 și 

9 este tolerabil de către corpul uman, deşi există necesități diferite pe plan intern şi extern. Valorile 

apei de la robinet pot diferi de la o regiune la alta. În regiunile cu sol calcaros apa obținută din 

subsol este, de exemplu, mai alcalină. Cu un pH de la 0 la 7, apa poate fi considerată acidă, dacă 

pH-ul este 7 apa e considerată neutră, iar peste acest nivel putem vorbi de apă alcalină. Indicele nu 

măsoară toxicitatea apei, în schimb acesta trebuie înțeles în raport cu necesitățile corpului uman. Şi 

alte substanțe pe care le bem (sucuri, alcool) sau le folosim pe piele (săpunurile, pasta de dinți, 

şampoanele etc.) au un pH specific. De pildă, cele mai multe ape de băut din comerț au pH-ul 7, 

berea are un pH în jur de 5, iar sucurile între 5 şi 6. Sângele şi celulele noastre trebuie să fie uşor 

alcaline, ele au un pH între 7,35 şi 7,5, dar ele sunt influențate şi de apa extrasă de organism din 
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alimentele pe care le mâncăm. Astfel, apa de băut are rolul de a compensa o alimentație prea acidă 

care ne poate deregla metabolismul. Aceasta mai ales în cazul în care rinichii nu sunt sănătoşi, 

deoarece acestora le revine importanta sarcină de a regla aciditatea sau alcalinitatea din sânge (urina 

are valori ce pot varia între 4,8 și 8). Extern, pielea sănătoasă are însă în mod normal un pH între 

4,5 şi 6, adică uşor acid, şi de aceea o serie de produse cosmetice au acelaşi nivel de pH. Pregătirea 

probelor, s-a realizat în conformitate cu standardele pentru ape. 

Reactivii folosiţi:  

Toate soluțiile apoase au fost preparate cu apă ultrapură.  

Reactivii folosiţi au fost de puritate analitică ridicată (puritate ≥ 99%). 

Reactivii folosiţi au fost achiziționați de la Sigma-Alhrich Chemie GmbH, Merck. 

Soluțiile standard de lucru au fost preparate în ziua determinării, prin luarea volumelor 

corespunzătoare din soluția stoc după echilibrarea acesteia la temperatura camerei, folosindu-se 

pentru diluție apă ultrapură. Prelevarea probelor a fost facută în recipiente sterile închise ermetic. 

Aparatura utilizată pentru determinarea analitică a parametrilor fizico-chimici  din ape.  
Figura 2. Repartizarea zonelor în  judeţul Ilfov 

 
 

3. Rezultate şi discuţii 

În România, apa potabilă este definită și reglementată prin legi privind calitatea apei 

potabile, completată și modificată ulterior. 

Pentru studiul de caz am analizat 12 parametri de calitate, din toate zonele aparţinând 

judeţului Ilfov, în continuare sunt prezentate în tabelele de mai jos doar o parte din rezultatele 

obţinute. 
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Tabelul 1. Rezultatele obţinute pentru proba 1 de apă din Voluntari 
Nr. 

crt. 

Referenţial 

de analiză 

Valori maxime admise Indicatori 

organoleptici/

fizico-chimici 

Valori 

obţinute 

Unitatea 

de măsură 

1 SR EN ISO 

7027:2001  

≤ 5 Turbiditate  0.285 UNT  

2 SR EN ISO 

10523:2012  

≥6,5 ; ≤9,5 pH  6.99 unităţi pH  

3 SR EN 

27888:1997  

2500 Conductivitate  721  μS/cm la 

20º C  

4 SR EN ISO 

7393-2:2002  

0,50 Clor rezidual 

liber  

0.11  mg/l  

5 SR ISO 

7150-1:2001  

0,50 Amoniu  <0,002  mg/l  

6 SR EN 

26777:2002/  

0,50 Nitriţi  <0,004  mg/l  

7 SR ISO 

7890-3:2000  

50 Nitraţi  4.24  mg/l  

8 SR 

ISO6332:199

6/ C91:2006  

200 Fier  49 μg/l  

9 SR EN ISO 

8467:2001  

5,0 Oxidabilitate  1.23  mgO2/l  

10 

 

SR ISO 

6059:2008  

≥ 5 Duritate totală  5.2 grade 

germane  

11 SR EN 

1622:2007 

Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Gust  Acceptabilă - 

12 SR EN 

1622:2007 

Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Miros Acceptabilă  - 

 
Tabelul 2.  Rezultatele obţinute pentru proba 1 de apă din Otopeni 

Nr. 

crt. 

Referenţial de 

analiză 

Valori maxime admise Indicatori 

organoleptici/ 

fizico-chimici 

Valori 

obţinute 

Unitatea de 

măsură 

1 SR EN ISO 

7027:2001  

≤ 5 Turbiditate  0.326 UNT  

2 SR EN ISO 

10523:2012  

≥6,5 ; ≤9,5 pH  7.22  unităţi pH  

3 SR EN 27888:1997  2500 Conductivitate  577 μS/cm la 20º C  

4 SR EN ISO 7393-

2:2002  

0,50 Clor rezidual liber  0.26  mg/l  

5 SR ISO 7150-1:2001  0,50 Amoniu  <0,010  mg/l  

6 SR EN 26777:2002/  0,50 Nitriţi  <0,017  mg/l  

7 SR ISO 7890-3:2000  50 Nitraţi  16.66 mg/l  

8 SR ISO6332:1996/ 

C91:2006  

200 Fier  49 μg/l  

9 SR EN ISO 

8467:2001  

5,0 Oxidabilitate  2.16  mgO2/l  

10 

 

SR ISO 6059:2008  ≥ 5 Duritate totală  6.4 grade germane  

11 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Gust  Acceptabilă - 

12 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nici o modificare 

anormală 

Miros Acceptabilă  - 
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Tabelul 3.  Rezultatele obţinute pentru proba 1 de apă din Pantelimon 
Nr. 

crt. 

Referenţial de analiză Valori maxime admise Indicatori 

organoleptici/ 

fizico-chimici 

Valori 

obţinute 

Unitatea 

de masură 

1 SR EN ISO 7027:2001  ≤ 5 Turbiditate  0.561 UNT  

2 SR EN ISO 10523:2012  ≥6,5 ; ≤9,5 pH  8.24  unităţi pH  

3 SR EN 27888:1997  2500 Conductivitate  433 μS/cm la 

20º C  

4 SR EN ISO 7393-2:2002  0,50 Clor rezidual 

liber  

0.41  mg/l  

5 SR ISO 7150-1:2001  0,50 Amoniu  <0,012  mg/l  

6 SR EN 26777:2002/  0,50 Nitriţi  <0,016  mg/l  

7 SR ISO 7890-3:2000  50 Nitraţi  3.26  mg/l  

8 SR ISO6332:1996/ 

C91:2006  

200 Fier  64 μg/l  

9 SR EN ISO 8467:2001  5,0 Oxidabilitate  2.08  mgO2/l  

10 

 

SR ISO 6059:2008  ≥ 5 Duritate totală  9.2 grade 

germane  

11 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Gust  Acceptabilă - 

12 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Miros Acceptabilă  - 

 
Tabelul 4. Rezultate obţinute pentru proba 1 de apă din Buftea 

Nr. 

crt. 

Referenţial de analiză Valori maxime admise Indicatori 

organoleptici/

fizico-chimici 

Valori 

obținute 

Unitatea 

de masura 

1 SR EN ISO 7027:2001  ≤ 5 Turbiditate  0.675 UNT  

2 SR EN ISO 10523:2012  ≥6,5 ; ≤9,5 pH  8.04 unităţi pH  

3 SR EN 27888:1997  2500 Conductivitate  721 μS/cm la 

20º C  

4 SR EN ISO 7393-2:2002  0,50 Clor rezidual 

liber  

0.44 mg/l  

5 SR ISO 7150-1:2001  0,50 Amoniu  <0,033 mg/l  

6 SR EN 26777:2002/  0,50 Nitriţi  0  mg/l  

7 SR ISO 7890-3:2000  50 Nitraţi  0  mg/l  

8 SR ISO6332:1996/ 

C91:2006  

200 Fier  44 μg/l  

9 SR EN ISO 8467:2001  5,0 Oxidabilitate  3.19  mgO2/l  

10 

 

SR ISO 6059:2008  ≥ 5 Duritate totală  5.2 grade 

germane  

11 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Gust  Acceptabilă - 

12 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Miros Acceptabilă  - 
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Tabelul 5. Rezultate obţinute pentru proba 1 de apă din Snagov 
Nr. 

crt. 

Referenţial de analiză Valori maxime admise Indicatori 

organoleptici/ 

fizico-chimici 

Valori 

obţinute 

Unitatea 

de masură 

1 SR EN ISO 7027:2001  ≤ 5 Turbiditate  0.146 UNT  

2 SR EN ISO 10523:2012  ≥6,5 ; ≤9,5 pH  6.99  unităţi pH  

3 SR EN 27888:1997  2500 Conductivitate  569 μS/cm la 

20º C  

4 SR EN ISO 7393-2:2002  0,50 Clor rezidual 

liber  

0.22 mg/l  

5 SR ISO 7150-1:2001  0,50 Amoniu  <0,079  mg/l  

6 SR EN 26777:2002/  0,50 Nitriţi  <0,007 mg/l  

7 SR ISO 7890-3:2000  50 Nitraţi  0 mg/l  

8 SR ISO6332:1996/ 

C91:2006  

200 Fier  89 μg/l  

9 SR EN ISO 8467:2001  5,0 Oxidabilitate  2.13  mgO2/l  

10 

 

SR ISO 6059:2008  ≥ 5 Duritate totală  6.7 grade 

germane  

11 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Gust  Acceptabilă - 

12 SR EN 1622:2007 Acceptabilă consumatorilor 

şi nicio modificare anormală 

Miros Acceptabilă  - 

 

4. Concluzii 

De la râu și până la robinetul consumatorului este atent supravegheată, constituind o sursă 

sigură de apă proaspătă potabilă.  

Rezultatele obținute ne-au permis să susținem faptul că locuitorii judeţului Ilfov beneficiază 

de servicii de alimentare cu apă potabilă, care satisfac normele Uniunii Europene. 

Procedeele şi metodele  de calcul de obţinere a parametrilor analitici  pentru determinarea 

parametrilor fizico-chimici, utilizate în cadrul acestui studiu, sunt procedee standardizate, 

reglementate de legislația în vigoare. 

Metodele utilizate pentru obținerea rezultatelor sunt metode adecvate pentru controlul 

calității apelor, valorile obținute nu au depășit valorile admise de legislația națională și 

internațională.  

Perspectivele de continuare a cercetărilor efectuate constau în acreditarea metodelor utilizate 

în cadrul acestui studiu, de către organismele naționale abilitate, pentru a putea fi aplicate pentru 

monitorizarea la nivel național.  
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MEDICINAL PLANTS AND AROMATIC HERBS – A LESSON IN TOURISM 

EDUCATION 
 

PLANTELE MEDICINALE ŞI AROMATICE – O LECŢIE DE EDUCAŢIE TURISTICĂ 
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Abstract 

Our country has a long tradition as far as herbal preparation is concerned, as well as the soils that are 

beneficial to the crops of medicinal herbs and aromatic plants. Using medicinal plants and herbs enabled man to be 

closer to nature and interact with it. This interest in medicinal plants should be reactivated, especially through tourism 

programs in which tourists are invited to participate, in an organized way, in knowing and culling them. The travel 

package would be ideal for families with children, school groups, outings or tours and themed camps. In this program 

there should be a coexistence of implementing laboratories of primary processing of such plants, and also a number of 

some documentation points intended to raise awareness of recipes dating back hundreds of years, used by local 

residents, and even solutions to promote and/or sell the products obtained by processing. This article proposes the 

scenario of an original tourism product, through which the above elements could become a reality of rural tourism. 

Key words: medicinal plants, herbs, aromatic herbs, tourism product, tourist programme, recipes, themed 

camps 

JEL: I18, I15, L83, M31, M37 

 

1. Introducere 

Nu există evoluție la nivel individual, ci la nivelul populațiilor, afirma acum șase decenii 

biologul american Ernst Mayr. Așa după cum oricare grup sau populație umană care se rupe de 

tradiţiile slae şi adoptă un mod de existență complet diferit, chiar dacă poate fi adeseori numit 

adaptat la schimbările și cerințele naturale, în fapt tot un eufemism pentru evoluat, își pierde o mare 

parte din înzestrările sale cu greu dobândite și nu mai are treptat nici identitate culturală, nici 

religioasă și astfel își diminuează puterea de a rezista în timp. Dincolo de acest aspect, biologia 

contrazice unele tendințe populaționiste moderne, și a arătat că umanitatea păstrează totuși în 

zestrea sa genetică o mulțime de tradiții neutre care nu servesc imediat individului, ci s-au perpetuat 

și persistă ca mutații neutre care au oferit în trecut avantaje și chiar soluții selective. Neutralitatea 

multora dintre genele de azi ar putea să fie explicată și de multe din schimbările mediului și implicit 

a modalităților de însănătoșire a speciei umane. 

 

2. Omul şi plantele medicinale 

Medicina modernă din toată lumea a început prin a prelua din experienţa şi chiar din 

experimentele medicinii populare devenite treptat soluții de însăsnătoșire sau tratamente de 

supraviețuire. Sub aspect istoric, medicina modernă şi cea tradiţională (fitoterapia) au ca origine 

aceeaşi ştiinţă a vindecării, legată de numele lui Hipocrate şi Paracelsus. Plantele medicinale şi 

aromatice au constituit una din preocupările importante ale omului la începutul existenţei sale. Arta 

vindecării în anumite perioade ale istoriei a devenit ştiinţă sau s-a încercat cel puţin abordarea ei 

ştiinţifică, plantele fiind considerate cu precădere mijloace curative, remedii. Omul s-a străduit să-şi 

lărgească sfera cunoştinţelor privind acţiunile binefăcătoare ale plantelor asupra sănătăţii şi să le 
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folosească în diverse scopuri. Cercetările asupra plantelor medicinale utilizate în diferite afecţiuni 

umane sunt deosebit de importante și chiar de mare actualitate. Pajiştile montane, poienile, pădurile 

de pe dealurile și câmpurile din ţara noastră sunt bogate în specii de plante medicinale. Inventarul 

floristic al plantelor medicinale cuprinde peste 150 de specii certificate prin analize de laborator ca 

având un conţinut îmbunătățit în anumiți compuşi chimici terapeutici. 

Plantele medicinale şi aromatice fac parte din zestrea lui Dumnezeu lăsată pentru om şi 

vieţuitoare, natura. Plantele îi oferă nu numai hrana şi tămăduirea sa, dar şi aerul pe care-l respiră 

curăţat prin procesul de fotosinteză, îndeplinind rol de plămân verde al planetei. 

Pentru conţinutul lor plantele medicinale şi aromatice sunt folosite în divese domenii de 

activitate: 

▪ industria farmaceutică, cosmetică şi chimică valorifică un număr foarte mare de specii în 

vederea fabricării de medicamente, dar şi pentru diverse ceaiuri, alifii, parfumuri, deodorante şi mai 

ales pentru coloranţii naturali (deși numărul lor este unul foarte mare se pot selecta pentru 

exemplificare câteva dintre ele, cum sunt coada şoricelului, busuiocul, anghinara, păpădia, 

muşeţelul etc.; 

▪ industria alimentară, care nu poate să existe practic fără aceste plante, aromele care satisfac 

toate gusturile, micro şi macroelementele, amidonul, proteina, diferiţi coloranţi, toate acestea la un 

loc le recomandă ca materie primă (dintre exemplele care ar fi potrivite aici se apot aminti menta, 

busuiocul, pătrunjelul, rosmarinul, usturoiul, leurda care reprezintă doar un mic eșantion  extras 

aleator din mulţimea de plante medicinale şi aromate); 

▪ peisagistica, a fost, este şi va rămâne cu siguranță o preocupare a oamenilor atraşi de natură 

de fascinaţia florilor, de mirosurile atrăgătoare şi de frumuseţea culorilor.  

Aristotel scria despre plante în stilul lui specific că acestea „sunt înzestrate cu suflet, dar nu 

şi cu senzaţii”. Biologul austriac Raoul France a emis ipoteza că plantele se mişcă şi ele la fel ca 

animalele: rădăcinile plantelor se înfig în sol explorându-l, iar mugurii şi ramurile descriu cercuri 

precise în aer. Un exemplu de pluriutilitate  și pluriapartenență peisagistică poate fi dat aici prin 

cătină, o binecunoscută plantă medicinală care deține foarte multe virtuţi, și pe care oricare dintre 

noi o poate întâlni în parcuri ca plantă ornamentală. 

Oamenii sunt mai fericiţi atunci când trăiesc înconjuraţi de natură şi verdeaţă, iar florile au 

devenit martorii cei mai fideli a celor mai importante evenimente din viaţa lor, pomii și arbuști le 

marchează evoluțiile din copilărie, le măsoară timpul, creșterea și maturizarea. După ani de 

cercetări şi studii, lumea ştiinţifică (inclusiv cercetarea științifică agricolă) a ajuns la concluzia că 

dincolo de afirmația cu trecut istoric dovedit conform căreia agricultura a fost și rămâne una dintre 

cheile prosperităţii unei naţii, natura și plantele pot rivaliza cu agricultura în menținerea sănătății 

populației umane. 

Plantele s-au dovedit de o mare diversitate morfologică, dar si structural chimică. Utilizarea 

plantelor medicinale se consideră a fi început aproape acum șase sau chiar opt mii de ani când 

popoare dispărute ca sumerieni, babilonieni, asirieni, chinezi le-au valorificat și transmis ca leacuri 

altor popoare a căror substanță (moștenire) a supraviețuit și a fost transmisă în zilele noastre prin 

greci, romani, arabi. Pe teritoriul ţări noastre plantele se folosesc din vremuri ancestrale, dar primele 

mențiuni păstrate aparțin lui Herodot, care descria  obiceiurile dacilor și sciţilor de a se folosi de 

buruieni tămăduitoare. Pravila lui Matei Basarab afirmă că “vraciul are voie să cerceteze ierburile și 

să folosească leacurile contra otrăvurilor”. Așa cum Alexandru Lapușneanu, bolnav fiind de ochi, a 

fost ingrijit cu ierburi de leac există multe asemenea fapte istorisite care explică tradițiile medicinale 

popuplare românești.  

Utilizarea plantelor medicinale trebuie sa fie rațională, mai ales ca adjuvant al unui 

tratament medicamentos. Plantele medicinale nu dau însă puteri miraculoase, deși multe basme 

alese din împărăția poveștilor par să aducă mărturie despre unele dintre virtuțile necunoscute sau 

pierdute ale plantelor. În România se cunosc aproximativ 800 de specii de plante Diverse leacuri au 

fost realizate inițial datorită unui așa-numit principiu signatura rerum, adică grație informației 
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conținute de fiecare obiect sau ființă vie, un tip special de informație pe care numai unii dintre 

oameni pot s-o decodifice și să o transmită ma departe. Alte leacuri au fost folosite pornind de la 

principiul similia similibus curantur tradus prin faptul că afecțiunile se tratează cu ceva asemănător 

lor sau agentului care le-a generat. (de exemplu împotriva gălbinării sunt folosite, plante cu flori 

galbene, pentru tratarea hemoragiilor specii cu flori sau fructe roșii, contra bolilor de inimă specii 

cu frunze sau fructe cordiforme, iar la tratarea umflăturilor plante cu fructe ori tulpini cu geme, 

noduri proeminente etc. Principiul signatura rerum împreună cu principiul similia similibus 

curantur asigură în medicina populară românească, mai mult de o treime din leacurile tradiționale 

ale acesteia. 

Studiile confirmă faptul că înaintaşii noştri au ştiut să utilizeze aceste plante miraculoase 

care pot trata unele afecţiuni, dar sunt capabile să le şi prevină. Spontane sau cultivate, simple sau în 

amestec, sub formă de infuzii, decocturi, uleiuri, macerate, tincturi, unguente, alifii, siropuri, vinuri, 

sucuri, comprese, băi, terciuri etc, ele au un efect favorabil asupra organismului uman şi un efect 

inhibant asupra unor agenţi patogeni, dovedind, prin acţiunea substanţelor şi principiilor lor active, 

o valoare terapeutică incontestabilă. Cu toate acestea, pentru a beneficia de acţiunea terapeutică la 

un nivel optim, trebuie să ţinem seama de anumite aspecte: principiile active din plante se găsesc în 

cantităţi mici, pot fi anulate prin expunerea prelungită la temperaturi ridicate sau la lumină solară şi 

îşi pierd proprietăţile curative în timp. 

De asemenea, un rol important îl joacă recoltarea şi păstrarea plantelor medicinale în 

condiţii bune, începând cu alegerea momentului optim de recoltare, continuând cu adoptarea 

tehnicilor adecvate de recoltare şi sfârşind cu locul de uscare şi de depozitare a plantelor. După cum 

s-a dovedit în timp, rolul plantelor medicinale în viaţa noastră ramâne incontestabil. Ele sunt 

capabile să trateze atât afecţiuni simple, cât şi boli severe, ameliorând sau vindecând, după caz, 

atunci cand se ţine seama de o prudentă administrare, cât şi de faptul că unele dintre ele conţin 

substanţe toxice aspectul accesibilităţii privit din perspectiva costurilor relativ mici sau al faptului 

că plantele sunt uşor de procurat, cât, mai ales, din perspectiva tratării pacientului ca întreg, căci 

plantele, sunt capabile să producă o bună echilibrare aorganismului, acţionând lent şi, de cele mai 

multe ori, fără să producă reacţii adverse. Dintre afecţiunile contemporane care răspund la 

tratamentele fitoterapeutice, amintim: alergiile, astmul bronşic, anumite forme de reumatism, bolile 

psihosomatice, nevrozele, insomnia, tulburările de memorie, infecţiile microbiene, parazitozele, 

unele afecţiuni virale, stări de epuizare şi de stres, carenţele de minerale şi vitamine, intoxicaţiile, 

ulcerul gastroduodenal, dischinezia biliară, enterocolita etc, mai ales în stadiile incipiente ale 

bolilor. Un alt beneficiu major al produselor care utilizează plante medicinale ni-l oferă diversele 

forme de terapii naturiste pentru combaterea uneia dintre cele mai răspândite „maladii” ale timpului 

nostru – stresul: hidroterapia (băi relaxante în care se adaugă infuzii, decocturi sau esenţe naturale 

extrase din plante); masajul cu uleiuri aromatice (efect relaxant, antidepresiv); aromoterapia cu 

esenţiale (efect de relaxarea muşchilor, reglarea digestiei, stimularea circulaţiei sangvine, 

regenerarea celulelor, refacerea metabolismului, întărirea imunităţii etc.); homeopatia etc. 

 

3. Programe turistice de cunoaştere a plantelor medicinale 

Pentru o mai bună ofertă turistică, dintr-o zonă de recuperare balneo, odihnă s-au recreere, 

turiştilor de toate vârstele li se pot propune programe de cunoaştere integrată a plantelor medicinale 

şi aromate din zona vizitată. Pentru a beneficia de acţiunea terapeutică la un nivel optim, turişti 

trebuie să aibă cunoştinţe despre plantel medicinale şi aromatică, să le cunoască, să ştie care sunt 

modalităţile de folosire şi care sunt acţiunile benefice ale lor. În acest fel se pune în valoare o mare 

bogăţie pe care natura o pune la dispoziţie omului. Pentru aceasta la nivelul unei staţiuni turistice se 

propune o structură bine determinată care să îndeplinească o serie de funcții generale și sarcini 

concrete denumită de exemplu Centru turistic pentru identificarea, cunoașterea și valorificarea 

plantelor medicinale şi aromatice. 

Activităţile pe care acest centru le-ar putea desfăşura se pot împărţi în trei categorii: 
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a) activităţi de documentare, prin acestea asigurându-se turiştilor toate informaţiile legate de 

identificarea și cunoașterea plantelor medicinale din zonă şi anume: cartarea tuturor plantelor 

medicinale şi aromatice, întocmirea de ghiduri care să asigure informatii despre cum se recunoaşte 

o plantă medicinală, când se culeg, cum se culeg, ce părţi din plantă sunt folosite şi care sunt 

efectele lor curative; mai este necesară și întocmirea de hărţi care să prezinte zonele de răspândire 

ale lor dar şi traseele ce trebuie urmate pentru a ajunge în zonele respective; 

b) activităţi de turism, organizate zilnic sau drumeţii, în prezenţa unui ghid, în zonele cu plante 

medicinale şi aromatice; ghidul va prezenta dificultatea traseului, va avea grijă ca fiecare persoană 

să identifice coret planta, va semnala existenţa în zonă a plantelor otravitoare, care uneori pot fi 

foarte asemănătoare cu cele medicinale şi va urmări, de asemenea, ca zona să fie protejată din punct 

de vedere ecologic; în acest context un loc cu totul aparte îl pot avea expunerile de către specialişti 

locali sau naționali a modului cum au fost folosite acestea de-a lungul istoriei şi cum pot fi folosite 

în continuare; un exemplu tematic ar putea fi o prelegere despre prevenirea și tratarea afecţiunilor 

ficatului folosind efectele curative ale plantelor etc.; 

c) activităţi de valorificare a acestui potenţial; realizarea treptată a unui muzeu de istorie a 

farmaciei unde sunt expunse pentru publicul interesat diverse ierbare, fotografii, filme etc. (se 

pleacă de la faptul că în fiecare zonă au existat activităţi specifice în forme distincte și cu mijloace 

caracteristice, motiv pentru care se pot culege de la persoane private, de la diverse farmacii, oficii 

farmaceutice sau alte instituţii medicale de la rețete și vase la diverse balanţe de diferite tipuri, filtre, 

distilatoare, recipiente metalice şi ceramice, sticlărie de laborator, etc. 

Astfel de muzee pot fi organizate si în alte staţiuni montane turistice în care să fie expuse şi 

plantele medicinale din zonă, reţete vechi de tratament şi alte informaţii de interes pentru turişti.  

Alături de muzeu se poate organiza puncte de prelucrare si valorificare a plantelor medicinale, mici 

laboratoare- farmacie  de prelucreare a cestora. aici li se pot prezenta turiştilor pentru a înţelege  mai 

bine drumul florilor şi al ierburilor de leac, de pe dealuri, sau munte, de unde sunt adunate, şi până 

ce se transformă în uleiuri aromate, alifii şi tincturi. 
Figura 1. Activităţile unui Centru de identificare, prezentare şi valorificare a plantelor medicinale şi 

aromatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Realizat de autori 

Odată realizat un prim centru de acest gen se pot confrunta opiniile altor zone turistice cu 

privire la utilitatea și îmbunătățirea acestui tip de serviciu turistic de mare utilitate în recuperarea 

anumitor boli (turism balneo etc.) 
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4. Concluzii 

Structura propusă poate coordona activitatea în întreaga staţiune turistică, reprezintă un 

mijloc de valorificare al acestor resurse naturale nepoluante. Turiştilor li se vor prezenta activităţi 

plăcute de drumeție și mişcare în aer liber dar şi posibilitatea de a cunoaşte cât mai multe despre 

virtuţiile plantelor medicinale si aromatice. Prin aceasta turiștii se vor apropia şi mai mult de natură 

şi vor începe să aibă încredere în beneficiile naturii. Cu siguranţă că un astfel de produs turistic 

pentru o anumită zona poate deveni şi o afacere cu impact temporal de tip mediu și chiar lung în 

raport cu atractivitatea zonei. Dacă se doreşte ca în viitorul mult mai apropiat să se extindă 

cultivarea plantelor medicinale şi aromate în toate zonele ţarii astfel încât să se asigure necesarul de 

materie primă pentru domeniile prezentate mai sus, produsele finite de orice natură svor putea să 

devină și ele competitive cu cele pe care actualmente țara noastră le importă dar asigurând și un 

sistem educațional și o disiplină în curriculum sau planul de învățământ teriotorial sau regional de 

referință (de exemplu un titlu posibil ar putea fi Plante medicinale în Carpați și leacuri tradiționale 

românești) 

În acest fel nu se impune un efort prea mare deoarece multe dintre dealurile rămase golaşe şi 

erodate sau dintre colinele necultivate sau luncile cu soluri bogate şi umede să devină, treptat, 

izvoare de sănătate pentru turiști și populaţia ţării. 
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FUZZY ASSESSMENTS FOR ECONOMIC INDICATORS 
 

ESTIMĂRI FUZZY PENTRU INDICATORI ECONOMICI 

 

Ovidiu GHERASIM1 

Roxana IACOB2 

 
Abstract 

In this article we propose an assessment method of future values for various economic indicators. 

Tourism companies must use well-founded assessments. Therefore, they will be able to accomplish realistic 

plans. If the values history for the estimated indicator is not known exactly, these will be modeled with triangular fuzzy 

numbers.  

The algorithm proposed in the article will generate fuzzy assessments for future values of economic indicators. 

Key words: assessment, prognosis, mean square, triangular fuzzy numbers 

 

1. Calcularea estimărilor pentru indicatori economici 

Vom considera că, pentru un indicator economic I oarecare, se cunosc valorile realizate 

n321  v,... , v, v,v ,  din ultimii n ani consecutivi. 

Aceste valori compun punctele temporale n1,k,  )v ,k(P kk == . 

În continuare vom prezenta modul în care se determină dreapta bta)t(v +=  pentru care, 

suma pătratelor distanţelor de la cele n puncte temporale  
n1,kk )P(

=
  la dreaptă, să fie minimă. 

Practic, se vor calcula cei 2 parametri a şi b ce definesc dreapta. 

Reprezentările grafice ale punctelor temporale a dreptei, precum şi ale distanţelor de la 

puncte la dreaptă se pot vizualiza în figura 1. 
Fig. 1.  Graficul cu punctele temporale şi dreapta distanţelor minime 
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Suma pătratelor distanţelor se obţine cu relaţia: 

=+−== 
==

n

1k

2

k

n

1k

2

kb)(a, b)]k(av[ d S =+−−++
=

n

1k

kk

2222

k )kab2vb2kva2bkav(  


=====

+++−−=
n

1k

2

k

2
n

1k

n

1k

k

n

1k

k

n

1k

22 vnbkab2vb2kva2ka  
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Valoarea minimă a sumei b)(a,S  se obţine pentru parametrii a şi b în care derivatele parţiale 

sunt nule: 
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Parametrii a şi b se obţin prin rezolvarea sistemului precedent de 2 ecuaţii cu 2 necunoscute 

(a şi b). 

Pentru o creştere a lizibilităţii vom face următoarele notaţii şi calcule preliminarii: 
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(4) 

Sistemul (2) cu necunoscutele a şi b este acum de forma: 
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Soluţiile sistemului sunt date de relaţiile: 
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Estimarea (prognoza) valorii indicatorului economic I pentru un an viitor  t ( nt  ) se 

obţine cu relaţia: 
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Exemplu numeric 

Considerăm ca indicator economic de estimat “câştigul salarial mediu net lunar pe total 

economie”. 

Site-ul http://www.insse.ro/cms/ro/content/castiguri-salariale-din-1991-serie-lunara al 

Institutului Naţional de Statistică (INS) conţine şi salariile medii lunare din perioada 2001–2016, 

valori la care au fost excluse unităţile economice cu 1, 2 şi 3 salariaţi. 

Pentru anii 2001–2004 am transformat valorile din Lei în Roni, prin împărţire la 10000. 

Câştigurile salariale medii nete lunare pentru fiecare trimestru şi an din perioada 2001–2016, 

sunt cele prezentate în tabelul următor: 
Tabelul 1. Câştigurile salariale medii lunare (în RON) 

Anul Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Câştig mediu anual 

2001 272 298 313 339 305 

2002 360 386 389 418 388 

2003 461 480 485 522 487 

2004 570 587 590 640 597 

2005 702 728 733 788 738 

2006 807 836 848 958 862 

2007 957 1021 1037 1157 1043 

2008 1175 1268 1294 1392 1282 

2009 1372 1381 1366 1406 1381 

2010 1449 1429 1345 1404 1407 

2011 1444 1476 1463 1517 1475 

2012 1494 1545 1543 1608 1547 

2013 1573 1626 1616 1675 1622 

2014 1652 1701 1700 1771 1706 

2015 1767 1827 1832 1968 1848 

2016 1981 2076 2083 2211 2088 

Pentru a estima valorile indicatorului economic considerat pentru anii următori ( 2017t  ) 

vom observa că n=16 (se cunosc valorile anuale ale indicatorului pentru o perioadă de 16 ani 

consecutivi). 

http://www.insse.ro/cms/ro/content/castiguri-salariale-din-1991-serie-lunara
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Tabelul 2. Valorile indicatorului pentru perioada 2001–2016 
Anul k vk Anul k vk 

2001 1 305 2009 9 1381 

2002 2 388 2010 10 1407 

2003 3 487 2011 11 1475 

2004 4 597 2012 12 1547 

2005 5 738 2013 13 1622 

2006 6 862 2014 14 1706 

2007 7 1043 2015 15 1848 

2008 8 1282 2016 16 2088 

Acum (pentru n=16), relaţiile (3) şi (8) au următoarele forme:  
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kkv kv S               (9) 

+
−

= t
680

S17S2
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Calculele efective sunt următoarele: 

187772088...597487388Sv =++++=  

198746208816...597348723881Skv =++++=  

195.025t122.151v t +=  

De exemplu, estimările pentru câştigurile salariale medii nete lunare pentru anii 2020 şi 

respectiv 2050 se calculează astfel: 

2497195.02520122.151v20 +=  

5951195.02550122.151v50 += . 

Estimări fuzzy  

Pentru o creştere a calităţii estimării, vom lua în considerare valorile trimestriale ale 

indicatorului economic. 

Pentru câştigul salarial mediu net lunar valorile trimestriale au fost prezentate în tabelul 1. 

De exemplu, valoarea fuzzy pentru anul 2001 este dată de numărul fuzzy trapezoidal: 

339) 313, 298, (272,v~1 =  

O descriere detaliată a numerelor fuzzy şi a operaţiilor aritmetice cu acestea poate fi 

consultată, de exemplu, în lucrarea [Gherasim, 2004, pp. 30-34]. 

Vom da în continuare doar 3 definiţii, singurele necesare pentru realizarea estimărilor fuzzy. 

Un număr fuzzy trapezoidal este un cvadruplu ordonat de numere reale: 

)a ,a ,a ,(aa~ 4321=  , 4321 aaa   

Pentru valoarea fuzzy corespunzătoare anului 2009 se observă că valoarea din timestrul III 

este cea mai mică, fiind urmată de valorile din trimestrele I, II şi respectiv IV: 

1406) 1381, 1372, (1366,v~9 =  

Adunarea numerelor fuzzy trapezoidale se realizează pe componente: 

)ba ,ba ,ba ,b(a)b ,b ,b ,(b)a ,a ,a ,(a 4433221143214321 ++++=+  
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Înmulţirea unui număr fuzzy trapezoidal cu un scalar real ( Rt ), atât la stânga cât şi la 

dreapta, se face prin înmulţirea fiecărei componente cu scalarul, şi eventual, inversarea ordinii 

componentelor, dacă scalarul este negativ: 

 
0)    ,t,  ta,  ta,  ta(ta

0)    ,t,  ta,  ta, ta(ta
 a~t

1234

4321








=  

Pentru realizarea estimării fuzzy a indicatorului precizat am centralizat cele 16 valori în 

următorul tabel: 

Tabelul 3. Valorile fuzzy ale indicatorului pentru perioada 2001–2016 
Anul k 

kv~  Anul k 
kv~  

2001 1 (272, 298, 313, 339) 2009 9 (1366, 1372, 1381, 1406) 

2002 2 (360, 386, 389, 418) 2010 10 (1345, 1404, 1429, 1449) 

2003 3 (461, 480, 485, 522) 2011 11 (1444, 1463, 1476, 1517) 

2004 4 (570, 587, 590, 640) 2012 12 (1494, 1543, 1545, 1608) 

2005 5 (702, 728, 733, 788) 2013 13 (1573, 1616, 1626, 1675) 

2006 6 (807, 836, 848, 958) 2014 14 (1652, 1700, 1701, 1771) 

2007 7 (957, 1021, 1037, 1157) 2015 15 (1767, 1827, 1832, 1968) 

2008 8 (1175, 1268, 1294, 1392) 2016 16 (1981, 2076, 2083, 2211) 

Operaţiile cu numere fuzzy din relaţiile (9)  şi (10) se efectuează astfel: 
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689.225) 228.5, 153.55, ,291(t166.015) 118.737, 111.066, (64.643, −+=   , 2016t )(   

Dacă luăm în considerare media aritmetică a celor 4 componente (centrele de greutate 

pentru numerele fuzzy trapezoidale) atunci dreapta de estimare a valorilor indicatorului este: 

195.069t115.115v t +=  

După cum se poate observa, acestă dreaptă este foarte apropiată cu dreapta obţinută prin 

cazul real clasic  195.025t122.151v t += . 

De exemplu, estimările fuzzy pentru câştigurile salariale medii nete lunare pentru anii 2020 

şi respectiv 2050 se calculează astfel: 

2497195.06920115.151v20 +=  

5951195.06950115.151v50 += . 

Estimări fuzzy pentru anii 2020 şi respectiv 2050 diferă sub 1 Ron de estimările clasice iar 

rotunjirea lor la Roni coincid. 

Un aspect deosebit ce trebuie consemnat este şi faptul că la estimările fuzzy valorile  

indicatorului economic sunt numere reale concrete chiar dacă toate calculele au fost realizate cu 

numere fuzzy. 
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Abstract 

Well-known in the literature, the syndrome of “building diseaseˮ occurs when a large number of people living 

in the same building of travel companies have a bad state of health. This phenomenon occurs not only in the building. 

The World Health Organization has defined the syndrome of “building diseaseˮ as a non-specific syndrome causing the 

feelings of a disease state whose installation is associated with the occupation of certain buildings. 

The syndrome “building disease” is often defined as a deficiency of operation of the ventilation system and the 

heating, chemical contamination caused by the operation of devices copied and multiplied by chemicals used in 

cleaning and disinfecting rooms and restrooms and the problems caused by the presence of mold and bacteria. The 

symptoms that arise are fatigue; state of confusion; frequent headaches; flu symptoms; rashes; diseases of the nose, 

throat, eyes and chest; dizziness and vomiting. 

The syndrome of “building disease" occurs when groundwater has a very strong electromagnetic influence, 

issuing a harmful or negative energy due to the materials used in construction of buildings. Research on this subject 

were made in France, Russia, America, England but less in Romania. 

Key words: building disease, groundwater, electromagnetic waves, telluric waves 

JEL: M 3, M 11, M 31 

 

1. Medodă  şi  metodologie 

Materialele utilizate în această cercetare sunt: literatura de specialitate, reviste specifice 

temei, materialele conferinţelor naţionale şi internaţionale şi alte publicaţii şi am urmărit diferitele 

abordări ce fac  referire la factorii care definesc importanţa eradicării „bolii de clădireˮ în contextul 

dezvoltării durabile a unor clădiri destinate turismului românesc şi nu numai. Analiza se realizează 

pe datele selectate şi prelucrate de autori. Necesitatea  de a efectua acest studiu a rezultat în dorinţa 

de a aduce în atenţia cercetătorilor din domeniu că acest fenomen există poate afecta persoanele 

sensibile aflate la un moment dat într-un anumit loc.  

 

2. Introducere 

Sindromul „bolii de clădire” apare atunci când avem ape subterane, o influenţă 

electromagnetică foarte puternică, locul emite o energie negativă sau datorită materialelor folosite la 

construcţia unei clădiri. Cercetări pe acestă temă s-au făcut în Franţa, Rusia, America dar mai puţin 

în România. 

 

3. Boala de clădire – factor  de stres pentru  clientul firmei  de  turism 

Cunoscută în literatura de specialitate ca sindromul „bolii de clădireˮ, apare  atuci când un 

număr mare de persoane care locuiesc în aceeaşi clădire a unei firme de turism reclamă o proastă 

stare de sănătate. Fenomenul se manifestă în interiorul clădirii, dar nu numai. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a definit sindromul „bolii de clădireˮ ca fiind un sindrom 

al cauzelor privind sentimente nespecifice ale unei stări maladive, a căror instalare este asociată cu 

ocuparea anumitor clădiri. Dintr-un număr de 4373 de persoane care lucrau în 46 de clădiri diferite, 
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examinate de Wilson şi Hedge [1], au descoperit că 80% prezentau simptome legate de sănătate pe 

care le atribuiau clădirilor în care îşi desfăşurau activitatea. 

Sindromul „bolii de clădireˮ este adesea definit ca o deficienţă de funcţionare a sistemului 

de ventilaţie şi a celui de încălzire, de contaminare chimică cauzată de funcţionarea aparatelor de 

copiat şi multiplicat, de substanţele chimice folosite la curăţenia şi dezinfectarea camerelor şi a 

grupurilor sanitare cât şi problemele cauzate de prezenţa mucegaiurilor şi a bacteriilor. Sintomele 

care apar în cazul „bolii de clădireˮ sunt: apariţia oboselii; manifestarea stării de confuzie; dese 

dureri de cap ;simptome de gripă; erupţii ale pielii ;afecţiuni ale nasului, gâtului, ochilor şi 

pieptului; ameţeală şi vărsături. Aceste simptome ar putea explica: absenteismul, părăsirea locului 

de muncă, eficienţa redusă în muncă, un moral scăzut, o stare psihică instabilă, concedii medicale 

[2]. Pentru angajatori/firma de turism, simptomele „bolii de clădireˮ reclamă costuri suplimentare 

cu efecte negative asupra profitului. 

Această problemă a apărut şi ca o consecinţă a dezvoltării tehnologiei fără precedent în 

istoria construcţiilor, deoarece foarte multe clădiri merg pe un sistem de tip închis.prin sistemul d 

ventilare, iluminare şi securitate.Unele ferestre nu se mai pot deschide pentru a permite o ventilare 

naturală a aerului, o iluminare naturală, angajaţii lucrează uneori în spaţii necompartimentate, nu se 

mai pot izola prin închiderea uşilor. Aducerea aerului rece de afară este un atribut mai iefti pentru 

firmă decât reciclarea lui. Mărirea securităţii clădirii necesită închiderea tuturor uşilor exterioare de 

acces în clădire, folosind sisteme electronice centralizate. 

Toate aceste sisteme, instalaţii de orice fel, care asigură microclimatul interior sunt dirijate 

automat. Din acest motiv angajaţii nu au posibilitatea să-şi modifice climatul şi modul de viaţă 

atunci când sunt în cadrul muncii. Specialiştii au indentificat şase factori care au legătură cu 

sindromul „bolii de clădireˮ [3]: 
Figura 1. Şase factori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cînd clădirile sunt noi, aceste conotaţii toxice sunt mai puternice şi mai bine percepute de 

clienţi, cu trecerea timpului concentraţia lor scade dar şi acele nivele joase de emisii pot 

provocatraume persoanelor mai sensibile. Ventilaţia şi încălzirea necorespunzătoare favorizează 

proliferarea bacteriilor şi a mucegaiurilor cum ar fi Aspergillus alternaria, Cladosporium şi 

Stemphylium ce pot provoca probleme legate de respiraţie şi o stare generală de disconfort la care 

asociem şi stresul teluric. Dar specialiştii au stabilit că şi în cazul clădirilor cu o întreţinere şi 

expoatare corespunzătoare mai apar probleme de sănătate aparent inexplicabile, legate de 

nemulţumirea ocupanţilor şi de bolile de care aceştia suferă. 

Din punct de vedere psihic, persoanele cele mai afectate sunt acele care au sentimentul că nu 

pot controla sau influenţa mediul înconjurător unde lucrează.Un studiu efectuat pe un număr de 

3942 persoane,92% dintre respondenţi au răspuns că suferă de sindromul „bolii de clădireˮ, 

Factorii  „ bolii de clădire ˮ 

1. O clădire închisă, unde ferestrele nu pot 

fi deschise după dorinţa angajatului; 

2.Sistemul de ventilaţie, de încălzire şi 

iluminat centralizat şi reglat automat; 

3.Utilizarea echipamentelor generatoare 

de noxe în exces; 

4. Iluminatul cu lumină fluorescentă în 

exclusivitate; 

5.Preocupările firmei privind conservarea 

energiei termice pentru a-şi reduce 

costurile; 

6. Lipsa unui control individual asupra 

mediului de muncă 
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determinat de faptul că deşi clădirile în care lucrează nu sunt închise, în schimb sunt mici, 

insuficient încălzite, fără sisteme de ventilaţie, cu multă igrasie,inospitaliere. 

În Anglia, instituţia autorizată a inginerilor însărcinaţi cu efectuarea lucrărilor de construcţii 

civile au elaborat o serie de recomandări pentru a putea controla diferiţi factorii implicaţi în 

sindomul „bolii de clădireˮ, cum ar fi în figura următoare. 
Tabelul 1. Recomandări 

Temperatura interioară 19-230 

Umiditatea relativă a aerului în interior 40-70% 

Sisteme de încălzire sub planşeu 55% 

Adaosul de aer proaspăt 8l/secundă/persoană 

Adaosul de aer proaspăt în spaţiile în care se 

fumează 

25l/secundă/persoană 

Cantitatea toatală de aer adusă 4 la 6 schimburi /h 

Viteza aerului adus 0,1 la 0.3m/secundă 

Aceşti factori interacţionează. Dacă umiditatea este redusă, senzaţia de rece este mai 

accentuatădecât atunci când umiditatea este mai mare.Relaţia între temperatură, umiditate şi 

mişcarea aerului într-o încăpere, asigură un climat interior aproape ideal din punct de vedere 

economic, însă el nu respectă şi preferinţele individuale ale angajaţilor şi clienţilor, care ar prefera 

modificarea raportului de interacţiune al acestor trei factori, unde în timpul zilei, ar trebui 

modificaţi, îndeosebi pentru persoanele cu o anumită boală.De exemplu asmaticii se simt mai bine 

când mediul este maiuscat, alţii preferă un mediu mai umed, alţii se simt mai bine când temperatura 

este mai scăzută. 

Dar se ştie că investitorii, nu alocă fondurile necesare pentru a realiza o construcţie ideală, 

deoarece aceasta necesită costuri foarte mari. S-a constat că îmbunătăţirea sistemului de ventilaţie a 

clădirilor, poate conduce la dispariţia sindomului „bolii de clădireˮ,deoarece ea conduce la 

reducerea agenţilor nocivi aerului interior cum ar fi: fumul de ţigară, mucegaiurile,noxele chimice, 

cantitatea de bioxid de carbon rezultată din respiraţie,unele mirosuri neplăcute emanate de igrasia 

clădirii. Cînd clădirile sunt noi, aceste conotaţii toxice sunt mai puternice 

Şi materialele din care a fost construită clădirea au influenţe asupra sindomului „bolii de 

clădireˮ. Materialele noi fabricate sintetic, degajă noxe care în cantitate mare devine 

toxică.Substanţe precum aldehida formică, benzenul şi hidrocarburile se regăsesc în unele materiale 

de construcţii, cum ar fi: 

▪ aldehida formică este cea mai răspândită substanţă în mediu şi se regăseşte în diferite tipuri 

de adezivi; tapiţeria alcătuită din materiale sintetice spongioase; în diferite materiale plastice. Este 

o substanţă deosebit de toxică şi provoacă reacţii alergice. 

▪ benzenul se găseşte în fumul de ţigară; în diferite materiale plastice, în mai toate 

materialele de curăţat. 

▪ hidrocarburile se găsesc în vopsele; materiale sintetice; în soluţiile de lustruire a 

pardoselilor şi a mobilei; în gazele de eşapament emanate de vehicule. 

Şi locuinţa/clădirea în sinedezvoltă unde nocive. Specialiştii consideră că există unde nocive 

degajate de teren, corpuri, cursuri de apă subterane, diferite minereuri, care provoacă probleme de 

sănătate, mergând până la declanşarea unei boli grave cum ar fi depresiile nervoase, reumatismul, 

boli respiratorii şi chiar cancerul. De aceea a fost creată „medicina habitatului” care să studieze şi să 

pună un diagnostic al clădirii. 

Constatăm că la cele prezentate mai sus putem adăuga şi magnetismul terestru; apele 

subterane; clădirea însăşi şi electricitatea. Magnetismul terestru este generat de unde nocive. 

Indiferent de voinţa noastră suntem supuşi la un câmp magnetic uniform pe axa polilor nord-sud;un 

câmp magnetic intern provocat de masa pământului;un câmp magnetic extern provenit din 

radiaţiile solare a cărei intensitate maximă este odată la 11 ani, când apar şi petele 

solare.Mgnetismul terestru are un câmp magnetic uniform în acelaşi loc, dar variază în diferite 
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locuri de pe suprafaţa terestră. De exemplu la Paris câmpul magnetic măsoară 47000 gama,75000 

gama pol şi coboară la 30 000 gama la ecuator. 

Există unde nocive datorate locuinţei/clădirii.Conform teoriei emisiilor de formă sau undele 

de formă, perturbările din interiorul clădirii se pot datora unor prezenţecum ar fi:folosirea la 

finisare a unor culori toxice;a unor desene pe tapet metalizat dând impresia de relief;a unor 

statuete „încărcate” cu memoria locurilor unde au staţionat o bucată de timp;a şemineelor 

înzidite;a puţurilor cu circulaţie verticală astupate;a unui cazan de încălzit apa;a unui motor 

electric de putere mare;a unei sobe de fier pentru gătit şi încălzit. 

Nu este indicat ca locuinţa/clădirea să se construiască cu geamuri şi uşi mici, precizând 

costurile, deoarece spun specialiştii aerul săătos este aerul ionizat negativ, adică încărcat majoritar 

cu ioni negativi. În locuinţă/clădire aerul se încarcă pozitiv şi devine nociv datorită emisiilor toxice 

emanate de materialele din care au fost construite zidurile exterioare,pereţii de compartimentare şi 

acoperişurile. 

Fenomenul poate fi combătut prin folosirea unui aparat numit ionizator de aer şi branşat la o 

priză electrică furnizează ioni negativi în interiorul clădirii. Specialişti afirmă că mobilele aşezate în 

unghiurile unei camere pot degaja unde de formă negative. Pentru confirmare se poate face 

următorul test: se pune o plantă pe această mobilă, dacă planta moare locul este nociv iar mobila 

trebuie aşezată în alt loc. Verificarea se mai poate face şi cu ajutorul unor seminţe cu germinare 

rapidă, în două ghivece, pe unul îl aşezăm pe mobilă iar celălalt într-un alt loc considerat neutru şi 

observăm germinarea.  

Dar şi apele subterane în drumul lor, produc unde nocive. Ele pătrund în toate construcţiile 

situate deasupra unui amplasament sub care se află izvoare subterane, cursuri de apă, pânză locală 

de apă, torente subterane şi produc perturbaţii cu efecte nefaste asupra persoanelor care vor locui în 

acea clădire. Cea mai periculoasă situaţie este atunci când undele nocive se manifestă în camera de 

dormit, afectează somnul, capacitatea de relaxare cu toate consecinţele sale. Existenţa unei pânze 

subterane de apă sub locul unde este aşezat patul în care dormim sau a uor intersecţii de cursuri de 

apă produc leziuni corpului uman. În literatura de specialitate se prezintă cazul unei femei de 40 de 

ani, care în fiecare dimineaţă când se trezea avea dureri la gât şi genunchi. Consultată de medici, a 

urmat diverse tratamente medicale, fără nici un efect. A apelat la un radiestezist care a cercetat toată 

locuinţa. Rezultatul, locul unde dormea femeia era amplasat pe intersecţia unor cursuri de apă 

subterane.Schimbând amplasamentul, efecutul durerii a trecut. 

Se pune întrebarea: De ce produc apele subterane unde nocive? În mişcarea lor apele 

subterane produc curenţi electrici şi la râdul lor produc câmpuri electromagnetice cu intensitate 

diferită.Cercetătorii ruşi de la Universitatea din Moscova afirmau în lucrarea „Champs 

électromagnétiques et vie” că sistemul nervos central al omului reacţionează mai puternic la 

intensitatea mică a unui curent electric, decât la unul mare. În aczul unor persoane care sau 

îîmbolnăvit de cancer la prostată s-au depistat şapte pânze de apă subterane care se încrucişau sub 

patul din locuinţa unde dormea, la un pacient cu cancer pulmonar s-au identificat 35 de încrucişări 

de cursuri de apă subterană. Soluţia ar fi evitarea acelui loc, nu se poate construi o clădire, o 

locuinţă sau schimbarea locului în care dormim,dacă deja am construit ceva. Este recomandat ca 

după ce ne-am mutat într- locuinţă nouă, mobilată să apelăm la sfatul unui specialist, să 

întocmească o hartă a locuinţei cu zonele nocive şi cele neutre, pentru toate camerele şi spaţiile de 

circulaţie, pentru a se lua măsuri de combatere a acestor nocivităţi şi a apăra şi proteja sănătatea, 

puterea de muncă şi optimismul creator.  

Specialistul Jean Louis Crazier, consultând o hartă foarte veche pe care era aşezat un sat, a 

constat că pe acel loc erau două falii subterane invizibile, dar nici o casă nu a fost construită pe 

aceste două fracturi [4]. Cunoşteau cei din antichitate sindromul „bolii de clădire”? Sau existenţa 

undelor nocive? Mister. 

Dar cum am menţionat mai sus şi electricitatea produce unde nocive. Incontestabil 

electricitatea a jucat şi joacă un rol esenţial în progresul omenirii de peste un secol. Totuşi cercetări 
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recente atrag atenţia asupra efectelor negative pentru persoanele care locuiesc în apropierea liniilor 

de înaltă tensiune sau în case excesiv „electrificate”.  În 1963 doctorul francez Jean Pierre Maschi a 

demonstrat că poluarea electrică produce numeroase perturbări de sănătate.O locuinţă amplasată 

prea aproape de o linie de înaltă tensiune va fi supusă în mod continuu unui câmp electromagnetic 

periculos. Fără să ne dăm seama clădirea este uneori supusă din exterior dar şi din interior cum ar 

fiinfluenţa aparatelor electrocasnice: computer,televizor, telefon mobil, saltele electrice, cuptor cu 

microunde,frigider,etc.,curentul alternativ iradiază. Din acest motiv cercetătorii au efectuat studii pe 

grupuri umane,pe 550 de case şi au constat că: 

▪ 10-15% din cancerul apărut la copii se datora câmpurilor electromagnetice de joasă 

frecvenţă iar persoanele locuiau în apropierea liniilor de înaltă tensiune şi a transformatoarelor 

electrice. 

▪ riscul de îmbolnăviri cu cancer era de 50% mai mare decât al persoanelor care locuiau în 

afara câmpului electric de frecvenţă joasă. 

Studiul din American Journal of Medicine efectuat în anul 1998, realizat pe 1583 femei 

însărcinate a confirmat că un număr de 80% dintre avorturi sa produs la cele care au petrecut în 

medie 4 ore pe zi în faţa calculatorului . Mai mulţi operatori de radare au murit în timpul celui de al 

Doilea Război Mondial, acumulând arsuri interne iar piloţii de linie şi controlorii de trafic aerian 

prezintă numeroase cazuri de cataracte la ochi ca urmare a expunerii îndelungate la ecranele radar. 

Jean Pagot, în lucrarea sa intitulată Radiesthésie et emision de forme[5], prezintă un exemplu dintr-

un apartament, unde un acvariu care era instalat în bucătărie,au murit toţi peştii. După 15 zile de la 

repopulare, peştii au murit, se repopulează a treia oară şi după 15 zile peştii mor. Se înlocuieşte apa 

din acvariu, peştii mor toţi. Nici plantele din juriul acvariului nu se dezvoltau iar pendulul ceasului 

nu funcţiona.dar dacă se deplasa un metru dreapta sau stânga funcţiona. Cercetând mai atent locul 

specialistul a identificat în acel loc o ruptură de forţe cauzată de un puţ ce fusese astupat iar intrările 

şi ieşirile acestui puţ radiua aceste forţe puternice.În acest caz specialistul a montat un aparat 

compensator tip alfa şi toate au revenit la normal. Şi persoanele aflate la distanţă sau cele căutate 

emit anumite unde electromagnetice de sub un unghi de 3600. Ecourile primite sunt diferite la 

persoanele moarte, persoanele dispărute sub apă emit ecourile cele mai bune iar persoanele 

îngropate emite ecouri slabe. 

În Rusia se foloseşte foarte mult radiestezia pentru a depista „boala de clădire” sau undele 

nocive. Se reunesc aici specialişti din domeniile geologiei, fiziologiei, geofizicieni. Din experienţele 

pe care le-au efectuat, ei au constat că forţa aplicată asupa unei baghete este cuprinsă între 100 şi 

1000g/cm, că femeile obţin de două ori mai multe rezultate decât bărbaţii, că prin atingerea mâinilor 

un radiestezist îşi poate transmite sensibilitatea altui radiestezist.După câmpul de forţe din corpul 

lor, radiesteziştii pot fi clasificaţi în patru grupe: 

▪ femeile şi foarte puţini dintre bărbaţi caracterizaţi prin fenomenul care face ca bagheta să se 

îndrepte spre ei, indiferent de unghiul de deplasare. 

▪ la persoanele din categoria a doua bagheta este influenţată de o forţă de respingere şi se 

orientează în direcţia opusă radiestezistului. 

▪ grupul trei atrag bagheta când aceasta se află la nivelul abdomeniului sau spatelui şi o 

resping la nivelul umerilor. 

▪ la grupul al patrulea, actiunea baghetei este atrasă la nivelul umerilor şi respinsă la nivelul 

spatelui şi al abdomeniului. 

Geologii ruşi de la Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Hidrologie şi Geologie Termică 

din Moscova, au creat în 1967 „metoda efectelor biofizice”, pentru a descrie fenomenele 

descoperirilor de resurse, pe care aceştia afirmă că le percep [6] . 

Este o poartă deschisă pentru viitorul progresului, în detrimentul acelei jumătăţi care încă 

este considerată o artă. 

Şi americani au studiat fenomenul descoperiri resurselor, a „boli de clădire”, a undelor 

nocive şi electromagnetice. Cele mai remarcabile lucrări ştiinţifice în domeniu sunt cele de la Waht 
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Water Research şi de la American Dower Society (ADS), lucrări care au confirmat teoria 

profesorului francez Yves Rocard, privind descoperirea resurselor naturale din subsol. 

Şi ca o concluzie, fiinţa umană este ea însăşi un generator de unde electromagnetice, este 

sensibilă atunci când variază câmpul electric al locului, şi prin percepţie, de aceea este necesară a se 

întocmi şi folosi o hartă a acestor energii. 
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