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CAPITOLUL 1 
GENERAL APPROACH 

 
1.1 RURAL TOURISM. REALITY AND PROSPECTS 

 
TURISMUL RURAL. REALITATE ŞI PERSPECTIVE 

 
Ana Iolanda VODĂ 

 
Abstract 
This paper aims at analyzing rural tourism and its evolution. Usually, when talking about 

rural tourism, one may think of small scale tourism that involves visiting natural landscapes, contact 
with rural culture and, sometimes, participating in some of the traditional rural activities. Tourism can 
offer business opportunities to rural residents in activities that are linked to the tourism industry. Such 
outside businesses, even if seasonal, can offer valuable opportunities to local craftsmen, farmers and 
local food producers. 

 
Key words: tourism, rural areas, development. 
Cuvinte cheie: turism, zone rurale, dezvoltare. 

 
Introducere 
Prin caracteristicile proprii şi prin cele propagate, turismul se evidenţiază în 

toate ţările ca o activitate care înregistrază un grad mai ridicat de eficienţă economică, 
în comparaţie cu celelalte sectoare ale unei economii naţionale. În decursul ultimelor 
decenii, activităţile turistice au avut un mers ascendent, iar formele de turism s-au 
multiplicat, fapt ce a permis o mai bună valorificare a resurselor turistice. Dezvoltarea 
activităţii turistice presupune acordarea unei atenţii deosebite condiţiilor de mediu, 
prin măsuri de conservare şi dezvoltare a calităţii sale în zonele intrate în circuitul 
turistic sau în perspectiva de a intra, precum şi de controlul consecinţelor activităţii 
turistice, în vederea utilizării raţionale a resurselor turistice.1 
 

Noi provocări ale turismului rural 
În ultimii ani, turismul rural a trecut prin schimbări semnificative. Ceea ce a 

fost odată o activitate care avea ca scop principal administrarea parcurilor naţionale a 
evoluat într-o arie de interes despre care se consideră că deţine un potenţial 
extraordinar pentru dezvoltarea rurală. Un aspect al acestei schimbări a statutului este 
vocabularul utilizat pentru descrierea diferitelor activităţi de turism rural – de 
exemplu, unele studii se referă la turismul în mediul natural ca „ecoturism”, în vreme 
ce alte publicaţii folosesc termenul „turism în natură”. Chiar dacă, din punct de 
vedere tehnic, cei doi termeni nu sunt sinonime – termenul de „ecoturism” sugerează 
activităţi care promovează conservarea naturii, în vreme ce „turismul în natură” 
sugerează un spectru mai larg de activităţi recreaţionale ce pot avea loc în cadrul 
natural, cum ar fi pescuitul, vânătoarea, camping-ul şi utilizarea vehiculelor 
recreaţionale – ele reflectă o schimbare a perspectivei în industria turistică2 

Practicarea ecoturismului poate conduce la efecte ecologice pozitive, din 
rândul cărora se anticipează: diminuarea efectelor distructive rezultate din activitatea 
economică sau circulaţia turistică necontrolată asupra potenţialului turistic; limitarea 
accesului turistic  de masă în zonele ecologice sensibile; sporirea atractivităţii 

                                                 
1 Bran Florina, Simon Tamara, Nistoreanu Puiu, Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p.11 
2  Brown Dennis M. , Rural Tourism: An Annotated Bibliography, Washington, p.4  la adresa 
http://www.nal.usda.gov/ric/ricpubs/rural_tourism.html 
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resurselor turistice; dezvoltarea conştiinţei ecologice a populaţiei; o mai bună 
conveţuire în general.3 

S-a încercat de-a lungul timpului identificarea de noi stategii care să 
protejeze resursele turistice; dintre acestea o serie de idei4 trebuie menţionate, idei 
capabile să pună în echilibru turismul cu natura: 

• Zonele unde se practică ecoturismul trebuie să fie considerate de interes 
continental sau mondial şi să facă parte din patrimoniul turistic al planetei şi 
unde se cer respectate cu o rigoare deosebită teritoriile cu stiluri de viaţă 
tradiţionale ale populaţiei locale; 

• Prin ecoturism, se încearcă minimalizarea efectelor negative asupra mediului 
local şi natural, ca şi asupra populaţiilor locale; 

• Ecoturismul trebuie să contribuie la gestionarea spaţilor protejate şi să 
amelioreze realaţiile dintre comunităţile loale şi persoanele abilitate să 
gestioneze aceste spaţii protejate; 

• Această formă de turism trebuie să furnizeze avantaje economice şi sociale 
locuitorilor zonelor turistice şi să asigure participarea lor în luarea deciziilor în 
ceea ce priveşte genul şi volumul activităţilor turistice şi care trebuie astfel 
autorizate; 

• Noul turism poate să favorizeze o interacţiune autentică între populaţia locală 
şi turişti, precum şi un interes real pentru o dezvoltarea durabilă şi protecţia 
zonelor naturale, atât în ţările receptoare cât şi în cele emitente de turişti; 

• Prin ecoturism se încearcă lărgirea spectrului de activităţi economice 
tradiţionale fără a le marginaliza sau înlocui, pentru ca economia locală să nu 
fie subordonată schimbărilor şi influenţelor interne şi externe; 

• Activităţile turistice desfăşurate sun emblema ecoturismului trebuie să ofere 
oportunităţi specifice, în aşa fel încât populaţiile locale şi angajaţii din 
industria turistică să fie în măsură să utilizeze spaţiile naturale într-o manieră 
durabilă şi să aprecieze obiectivele naturale şi culturale valoroase, care sunt 
puncte de maximă atracţie pentru turişti. 

Planificarea şi dezvoltarea meticuloasă reprezintă componente cheie ale 
celor mai multe strategii de turism rural de succes. Confrom opiniei lui Long şi 
Nuckolls (1994)5 există nevoia unei planificări eficiente şi susţin că asistenţa tehnică 
se poate dovedi crucială pentru succesul dezvoltării turistice ale multor comunităţi 
mici cu resurse limitate.  Diversele activităţi din domeniul turismului ar trebui să se 
realizeze într-o manieră de echilibru, respectând principiile eficienţei durabile.  

Weaver (1991)6 argumentează că multe comunităţi ar putea beneficia de pe 
urma implicării statului în turismul rural; lucru realizabil prin susţinerea şi 
promovarea responsabilităţilor  morale şi etice, protejarea mediului şi conservarea 
acestuia. Marcouiller (1997)7 subliniază că planificarea turistică nu trebuie să aibă 
loc în vid, dar poate fi mai de folos comunităţii rurale atunci când aceasta are 
legătură cu eforturile mai largi de dezvoltare regională; este necesar astfel, 

                                                 
3 Bran Florina, Simon Tamara, Nistoreanu Puiu, Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p.14 
4 Idem. 
5 Long Patrick T., Jonelle S. Nuckolls, Organizing Resources for Rural Tourism Development: The 
Importance of Leadership, Planning and Technical Assistance, Tourism Recreation Research, Vol. 
19, No. 2, 1994, pp. 19-34 
6 Weaver Glenn, TTRA Annual Conference Focuses on Rural Tourism Development Issues, Rural 
Development News, Vol. 15, No. 1, 1991, pp. 8-9 
7  Marcouiller David W., Toward Integrative Tourism Planning in Rural America, Journal of 
Planning Literature, Vol. 11, No. 3, 1997, pp. 337-357 
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asigurarea unor experienţe directe, care să permită implicarea şi culturalizarea 
turiştilor. Turismul aflat în dezvoltare care funcţionează în consens cu natura este un 
obiectiv al dezvoltării susţinute, care se referă în general la dezvoltarea care 
„corespunde nevoilor prezentului fără a a compromite posibilitatea viitoarelor 
generaţii de a-şi îndeplini propriile obiective” (Rátz şi Puczkó, 1998)8. 

Marketingul turistic este o provocare pentru multe comunităţi rurale. În mod 
frecvent, comunităţile rurale sunt necunoscute vizitatorilor potenţiali. În mod obişnuit, 
acest lucru se poate rezolva prin alegerea şi promovarea regiunii unui grup ţintă de 
potenţiali vizitatori. De exemplu, Henning (1996)9 demonstrează că metodele folosite 
de o comunitate rurală din Louisiana au fost eficiente în atragerea grupului ţintă 
stabilit, în acest caz turiştii de vârsta a treia, care au cea mai mare pondere din totalul 
de vizitatori. De multe ori promovarea regională are o eficacitate mai mare datorită 
resurselor limitate aflate la dispoziţia zonelor rurale (Shields şi Schibik, 1995)10. 

Totuşi, Sadowske şi Alexander (1992)11 avertizează că înainte de a 
implementa o strategie de marketing costisitoare, comunităţile ar trebui să fie 
conştiente de riscurile asociate dezvoltării turistice. Ei argumentează şi că factorul 
cheie al succesului în turism rezultă de cele mai multe ori din crearea unui echilibru 
între costurile private şi cele sociale şi beneficiile dezvoltării turismului rural. Din 
punct de vedere al României, marketingul promoţional trebuie să asigure o imagine 
sugestivă nu numai a turismului  rural ci a turismului în general, ţinând seama de 
caracteristicile locale specifice fiecărei zone (cutume, obiceiuri, tradiţii). 

Turismul poate fi un factor important pentru dezvoltarea regiunilor rurale 
dezavantajate. În special, comunităţile rurale cu puţine opţiuni de dezvoltare ar putea 
vedea turismul ca un motor al creşterii şi dezvoltării. Deşi turismul poate constitui în 
mod cert o componentă importantă a planurilor de dezvoltare, nu întotdeauna este 
cazul. De exemplu, Bontron şi Lasnier (1997)12 notează că impactul turismului local 
în cazul regiunilor rurale variază foarte mult şi că este dependent de o multitudine de 
factori pentru care caracteristicile forţei de muncă şi chestiunile referitoare la 
sezonalitate. Susţinerea locală, totuşi, este, de obicei, un component necesar al unei 
strategii turistice de succes, după cum notează Bourke şi Luloff (1995), Brass (1996), 
Burr (1995) şi Woods (1996). Din această cauză strategiile de dezvoltare turistică 
trebuie să corespundă obiectivelor locale şi să susţină caracterul şi tradiţiile 
comunităţii.13 

Culbertson, Turner şi Kolberg (1993)14 notează că sustenabilitatea contribuie 
la bunăstarea indivizilor şi este, în acelaşi timp, în armonie cu mediul ambiant. Stynes 
                                                 
8 Rátz, Tamara, László Puczkó, “Rural Tourism and Sustainable Development”, paper presented at 
the September  “Rural Tourism Management: Sustainable Options” conference, Auchincruive, 
Scotland. Part 1. 1998 
9 Henning Steven A., “Developing a Rural Tourism Marketing Strategy Based on Visitor Profiles”, 
Louisiana Agriculture, Vol. 39, No. 1, 1996, pp. 8-9 
10 Shields Peggy O., Timothy J.Schibik, “Regional Tourism Marketing: An Analogical Approach to 
Organizational Framework Development”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 4, No. 1, 
1995, pp. 105-113 
11 Sadowske Sue, Phil Alexander, “Strategic Initiatives in Tourism and Travel Established for 
Cooperative Extension”, Rural Development News, Vol. 16, No. 5, 1992, p. 7 
12 Bontron Jean-Claude, Nadine Lasnier. “Tourism: A Potential Source of Rural Employment”, in 
Rural Employment: An International Perspective, Ray D. Bollman and John M. Bryden, eds. New 
York: CAB International, 1997, pp. 427-446 
13Brown Dennis M., Rural Tourism: An Annotated Bibliography, Washington,  la adresa 
http://www.nal.usda.gov/ric/ricpubs/rural_tourism.html 
14 Culbertson K., Turner D., Kolberg J., “Toward a Definition of Sustainable Development in the 
Yampa Valley of Colorado,” Mountain Research and Development, Vol. 13, No. 4, 1993, pp. 359-369 
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(2000)15 notează că cele mai multe analize ale impactului se concentrează pe 
măsurarea schimbărilor survenite în volumul vânzărilor locale, veniturilor şi locurilor 
de muncă la nivel regional rezultate din activităţile turistice, chiar dacă efecte 
economice specifice sunt dificil de generalizat de vreme ce depind de o varietate de 
factori locali. 

Stabler (1997)16 realizează un studiu detaliat al dezvoltării sustenabile a 
turismului din perspective economice, etice şi de mediu din punctul de vedere al unei 
multitudini de discipline academice, printre care geografia, sociologia, economia, 
management, marketing şi planificare. Măsurarea efectelor economice ale turismului 
constituie un subiect popular în literatura de specialitate. Goldman şi Nakazawa 
(1994) sugerează un proces în nouă trepte menit să determine multiplicatorii de venit 
pentru estimarea impactului economic rezultat din turism, în vreme ce Johnson şi 
Thomas (1990) creează un cadru pentru estimarea efectelor unui muzeu din Marea 
Britanie asupra nivelului de angajare de la nivel local. Weaver17 (1986) notează că 
turismul nu poate duce doar la creşterea oportunităţilor de angajare şi veniturilor 
potenţiale ale rezidenţilor, diversificarea bazei economice locale şi venituri 
suplimentare din taxe şi impozite, dar poate duce şi la o creştere a oportunităţilor 
culturale a rezidenţilor. Aceste beneficii non-economice sunt discutate şi de Jurowski 
(1996)18, care argumentează că turismul, dacă beneficiază de o planificare 
corespunzătoare, poate duce la îmbunătăţirea resurselor locale de mediu. Alţi 
cercetători ne previn că deşi turismul a fost o industrie cu o rată mare de creştere în 
ultimii ani, de cele mai multe ori ea produce locuri de muncă slab plătite, cu jumătate 
de normă şi sezoniere (Bontron şi Lasnier, 1997)19. De exemplu, mulţi lucrători la 
ferme şi unii fermieri lucrează doar într-o anumită perioadă a anului şi ar putea avea 
alt loc de muncă într-o perioadă diferită pentru a câştiga mai mulţi bani. Locurile de 
muncă cu jumătate de normă din turism ar putea oferi venitul necesar părinţilor care 
au nevoie de mai mult timp pentru a avea grijă de membrii familiei. Adolescenţii ar 
putea prefera, de asemenea, astfel de locuri de muncă de vreme ce programul lor nu ar 
putea fi acomodat cu locuri de muncă cu normă întreagă. Prin urmare, locurile de 
muncă cu jumătate de normă şi sezoniere ar putea constitui cele mai bune alternative 
pentru importante segmente ale populaţiei rurale.20  

Turismul poate oferi rezidenţilor rurali oportunităţi de afaceri în activităţile 
conexe. Asemenea afaceri conduse din exterior, care ar putea fi sezoniere, ar putea 
oferi rezidenţilor oportunităţi valoroase pentru artizanii, fermierii şi producătorii de 
alimente cu specific local. 
 
 
                                                 
15  Stynes Daniel J., “Economic Impacts of Tourism”, 2000 la adresa: 
http://www.msu.edu/course/prr/840/econimpact/ 
16  Stabler Michael J., ed. Tourism and Sustainability: Principles to Practice, New York: CAB 
International, 1997 
17 Weaver Glenn, “Tourism Development: A Potential for Economic Growth”, in New Dimensions in 
Rural Policy: Building upon our Heritage, Subcommittee on Agriculture and Transportation of the 
Joint Economic Committee, U.S. Congress, 1986, pp. 440-444. 
18  Jurowski Claudia, “Tourism Means More than Money to the Host Community”, Parks and 
Recreation, Vol. 31, No. 9, 1996, pp. 110-118. 
19 Bontron Jean-Claude, Nadine Lasnier, “Tourism: A Potential Source of Rural Employment”, in 
Rural Employment: An International Perspective, Ray D. Bollman, John M. Bryden, eds. New York: 
CAB International, 1997, pp. 427-446 
20  Brown Dennis M., Rural Tourism: An Annotated Bibliography, Washington, la adresa 
http://www.nal.usda.gov/ric/ricpubs/rural_tourism.html 
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Concluzii: 
• Turismul este considerat un sector dinamic, înregistrând evoluţii ascendente 

de-a lungul timpului; formele de turism s-au multiplicat, fapt ce a permis o 
mai bună valorificare a resurselor turistice. În urma analizei efectuate s-a 
constat că turismul rural este o formă  turistică caracterizată prin influenţa 
pieţei turistice şi de reglementările şi normele din domeniu turismului. 

• În ultimii ani, turismul rural a trecut prin schimbări semnificative. Ceea ce a 
fost odată o activitate care avea ca scop principal administrarea parcurilor 
naţionale a evoluat într-o arie de interes despre care se consideră că deţine un 
potenţial extraordinar pentru dezvoltarea rurală. 

• Unii autori din domeniul turismului consideră că ecoturismul este sectorul cu 
cea mai rapidă dezvoltare, fiind un produs de nişă care se bazează pe o 
filosofie a turismului şi pe o etică de mediu. 
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Romania’s national economy is passing a very difficult period of transition which 
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Turismul rural românesc 
Încă de la începutul secolului XX (1905) datează definiţia lui R Guyer-

Freuler care denotă că “turismul, în sensul modern al cuvântului, este un fenomen al 
timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi 
schimbarea mediului de viaţă, pe naşterea şi dezvoltarea sentimentului de 
receptivitate pentru frumuseţile naturii.”  

Marele avantaj de care dispune activitatea turistică constă în faptul că obţine 
efecte sociale şi economice fără a presupune eforturi şi măsuri speciale, iar pe altă 
parte, multe din efecte cunosc valori superioare greu de obţinut pe alte căi. Impune 
înăşi, ca o necesitate, îndeplinirea condiţiei ca întreaga activitate turistică să se 
desfăşoare la un nivel calitativ ridicat. 

Rolul pe care îl are turismul este de a răspunde unor nevoi umane, în special 
de refacere a capacităţii de muncă, deci, în final, contribuie la producerea de venit 
naţional prin activităţile din domeniul alimentaţiei publice, transportului, unităţilor de 
cazare şi bazelor de tratament. Analizând evoluţia principalilor indicatori ai activităţii 
turistice înregistraţi în ultimii ani şi a estimării efectelor pozitive care ar urma să se 
înregistreze, se apreciază că turismul va constitui un segment dinamic de dezvoltare 
durabilă a economiei.  

Obiectivul principal din strategia de reformă în turism pe termen mediu şi 
lung îl reprezintă îmbunătăţirea produsului turistic prin alinierea la standardele 
internaţionale şi creşterea competitivităţii României pe piaţa turistică externă. 

Într-un studiu întocmit de PHARE, editat de delegaţia Comisiei Europene 
din România, rezultă următoarele date: România încasează din turism numai 9 
dolari/locuitor, faţă de 115 dolari în Ungaria, 117 dolari în Polonia, 151 dolari în 
Cehia, 369 dolari pe locuitor în Slovenia. 

Turismul românesc are importanta şansă de a deţine un patrimoniu natural, 
istoric, cultural, artistic şi antropic deosebit de bogat şi variat. Dotată cu diverse şi 
spectaculoase forme de relief, îmbinate armonios pe întreg teritoriul ţării, bucurându-
se de o climă favorabilă practicării turismului în tot cursului anului, înzestrată cu o 
floră şi o faună bogată, cu numeroase monumente istorice, de artă şi arhitectură, 
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România poate satisface prin resursele sale turistice mai sus menţionate preferinţele 
diverselor segmente ale cereri turistice interne şi internaţionale21. 

În România cadrul natural este variat, având o structură peisagistică 
armonioasă. Alături de acest potenţial natural dispunem şi de un potenţial antropic 
deosebit de valoros a cărui importanţă turistică se amplifică continuu. Astfel, 
România poate satisface, prin resursele sale turistice, preferinţele diferitelor segmente 
ale cererii turistice interne şi internaţionale. 

În România s-a folosit foarte mult termenul de agroturism, acesta 
reprezentând o activitate componentă a turismului rural şi care se referă la turismul 
desfăşurat în ferme cu activitate preponderent agricolă. 

Turismul rural cuprinde, în schimb, toate activităţile de turism desfăşurate în 
mediul rural, în primul rând pensiunile şi fermele agroturistice, dar şi micile 
restaurante şi hoteluri sau alte forme de cazare. Turismul rural este, în general, şi un 
turism ecologic pentru că la sate turiştii sunt mult mai aproape de natura pe care o 
respectă; totodată, este şi un turism cultural, pentru că se încearcă astfel să se ofere 
ceva în plus faţă de ceea ce se oferea până acum – tradiţiile populare. 

Iniţiative mai intense în domeniul agroturismului montan au apărut după 
1989, mai întâi la nivelul unor animatori ai acestui tip de turism, apoi la nivelul 
Comisiei Economice a Zonei Montane şi a Ministerului Turismului. Turismul rural s-
a practicat în România din anii 1920-1930, dar abia în anii 1973-1974 s-au identificat 
33 de sate turistice „din toate zonele etnografice, însă, din motive politice, 
omologarea lor a fost stopată”22. Imediat după 1989 au mai fost omologate încă 13 
sate, dar au funcţionat doar două: Lereşti (Argeş) şi Sibiel (Sibiu). 

Termenii turism rural, agroturism, turism verde impun o explicare a 
terminologiei întrucât aceştia acoperă diverse realităţi care conduc la concepte diferite 
şi, de aici, la dezacorduri între diverşi autori.  

Prin turismul rural, ecologic şi cultural, poporul român poate realiza exportul 
obiceiurilor noastre, făcându-ne cunoscuţi în adevărata noastră ipostază, atrăgând 
astfel turiştii. Pe plan european, turismul rural este o modă, dar o modă care s-a născut 
dintr-o necesitate şi dintr-o nevoie a tuturor celor care fac turism în masă, de a evada 
din ambianţa sofisticată a oraşelor. 

În România nu există o modă în acest domeniu, dar turismul rural este o 
componentă importantă a spaţiului românesc, componentă care are un impact deosebit 
de mare în viaţa satului românesc. 

Turismul rural reprezintă o speranţă reală pentru România. De aceea această 
formă de turism a fost reconsiderată şi redefinită, fiind extinsă ca arie de practicare 
asupra întregului teritoriu al ţării. S-a introdus forma de organizare a turismului rural 
şi prin societăţi comerciale care au ca obiect unic de activitate turismul rural. În 
prezent, turismul rural deţine circa 3% din oferta de turism şi va fi sprijinit pentru a 
ajunge la 5-10%. 

Numeroase guverne şi UE recunosc faptul că turismul rural este o formă 
economică ce poate salva agricultura şi moştenirile culturale, o activitate în plină 
ascensiune, cu impact pozitiv asupra dezvoltării locale. 

Turismul rural are avantajul că nu creează în mod special produsele pe care 
le oferă turiştilor aşa cum fac marile hoteluri, ci valorifică ceea ce există spre a le 
dezvolta în continuare, dar fără servicii este greu de dezvoltat chiar şi această ramură 

                                                 
21 Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M. Rezervaţii şi monumente ale naturii din România,.Casa de 
editură şi comerţ Scaiul Arad, 1993, p.16 
22 Glăvan V. Turismul în România., Editura. Economică, Bucureşti, 2004, p. 36 
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a turismului. Fiecare turist potenţial are propriile nevoi care influenţează modul de 
petrecere a vacanţei şi de aceea paleta de servicii incluse în produsul turistic trebuie să 
fie cât mai diversă. Trebuie să se ţină seama de faptul că cu cât clientela vine din 
locuri mai îndepărtate, cu atât are nevoie de mai multe informaţii despre petrecerea 
sejurului şi, cu cât sejururile sunt mai scurte, cu atât mai bine trebuie organizate. Dacă 
sejurul este mai îndelungat, trebuie găsite mai multe atracţii, crescând şansele de 
parteneriat local. Produsul turistic trebuie conceput nu numai de proprietar, ci şi de 
structurile locale, împreună cu un oficiu de turism, agenţie de turism sau tur-
operator23. 

Managementul local are în vedere identificarea potenţialului agroturistic sub 
toate aspectele sale care trebuie îmbinate astfel încât să răspundă cât mai bine atât 
cerinţelor turistului, cât şi gazdei. Pentru a pune la punct un turism rural care să 
meargă pe urmele celui din Germania, Elveţia, Austria, trebuie înfăptuit un 
management turistic global adecvat. Managementul global are rolul de a reuni 
iniţiativele individuale şi de a le transpune în standarde care să devină uşor accesibile 
atât pentru conducere, cât şi pentru oferta agroturistică. Forma organizatorică sub care 
se poate desfăşura o astfel de activitate poate fi o asociaţie profesională, asociaţie 
nonprofit, societăţi comerciale cu rol de dispecerat care pot forma o reţea proprie de 
agenţii sau filiale locale specializate în astfel de servicii24. 

În prezent, în România, managementul global pentru dezvoltarea 
agroturismului a fost elaborat de Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană – 
FRDM care a luat fiinţă în anul 1991 şi care dispune de o reţea proprie pregătită 
pentru a fi racordată la sistemele internaţionale de agroturism. 

Ca urmare a acceptării României în cadrul EUROGITES în martie 1995, 
este recunoaşterea potenţialului turistic şi a ospitalităţii românilor, pe de o parte, şi o 
şansă pentru noi de a lua ceea ce este mai bun din experienţele celorlalte ţări integrate 
în acest organism european, care încearcă să găsească soluţii viabile pentru 
promovarea turismului „blând”. România a fost primită ca membră în EUROGITES 
prin Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC). 

ANTREC este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, membră 
a Federaţiei Europene de Turism Rural EUROGITES, cu sediul la Strasbourg. A luat 
fiinţă în 1994, cu avizul Ministerului Turismului şi are drept scop identificarea şi 
popularizarea potenţialului turistic din spaţiul sătesc. 

Printre realizările obţinute se enumeră: realizarea de materiale promoţionale 
cu sprijinul Programului PHARE al UE, unde România este prezentată cu 20 de 
gospodării şi unde este alături de oferta turistică din ţări cu tradiţie ca Franţa, Belgia, 
Irlanda, editarea unui buletin lunar informativ şi a unei reviste „Viaţa la ţară” care să 
ilustreze potenţialul turistic al satelor româneşti, înfiinţarea unor bănci de date, 
realizarea unor strategii de pregătire pentru operatorii turismului rural, participarea la 
manifestări expoziţionale în ţară şi în străinătate. 

Pentru ca turismul rural să se transforme într-un factor real al dezvoltării 
locale, pentru a putea oferi un produs turistic atractiv şi alternativ, trebuie să se aibă în 
vedere o serie de condiţii prioritare, cum sunt: 

1) menţinerea unui echilibru optim între sistemul ecologic, socioeconomic şi 
sistemul cultural al zonei, atunci când se concepe procesul de dezvoltare a zonei 
rurale respective; 

                                                 
23 Bud N., Dezvoltarea regională în România. Rolul cooperării economice şi internaţionale, Editura 
Economică, Bucureşti, 1998, p.95. 
24 Bran Fl., Simion T., Nistoreanu D., Ecoturism, Editura. Economică, Bucureşti, 2000, p.65. 
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2) asigurarea unei puternice măiestrii locale în ceea ce priveşte deciziile 
investiţionale astfel încât să fie posibilă trecerea peste criza sistemelor agricole şi a 
societăţilor rurale; 

3) creşterea ofertei de servicii şi de produse locale care va conduce la 
sporirea atractivităţii turistice; 

4) promovarea schimbului între culturi şi populaţii prin cunoaştere şi respect 
ca factor de solidaritate şi de coeziune socială; 

5) conceperea unei politici de amenajare a teritoriului care să permită 
îmbunătăţirea competitiviăţii activităţii economice din zonele mai puţin favorizate şi 
înzestrate cu infrastructuri şi echipamente indispensabile calităţii vieţii atât pentru 
populaţia locală, cât şi pentru vizitatori.  

 
Realităţi şi perspective în turismul românesc în mileniul III 
Ca urmare a locului ocupat în economiile naţionale şi rolului îndeplinit în 

dezvoltarea acestora, turismul este considerat unul dintre cele mai dinamice sectoare, 
cu o evoluţie mereu ascendentă. Conform statisticilor OMT, în prezent turismul ar 
reprezenta una dintre primele industrii mondiale, numărul unu în lume în ceea ce 
priveşte forţa de muncă angajată (peste 6,5% din populaţia angajată a globului) şi ar 
deţine locul 3 în ierarhia exporturilor mondiale (după industria petrolului şi industria 
construcţiilor de maşini). Toate aceste poziţii ale turismului în economia societăţii 
urmează să se accentueze, încât specialiştii apreciază că în acest secol turismul va 
reprezenta cea mai mare afacere economică. 

Ţara noastră are o remarcabilă vocaţie turistică. Dispunem de importante 
resurse turistice, concretizate în existenţa unui spaţiu geografic variat, combinat cu 
valoroase creaţii istorice şi de artă şi cu un potenţial balneoclimateric natural 
deosebit25. 

Valorificarea eficientă a acestor resurse turistice şi în interesul economiei 
naţionale poate constitui o şansă de dezvoltare a României. Deşi este ramura 
economică cu avantajul competitiv internaţional cel mai mare, performanţele sale 
economice în prezent sunt modeste. 

Considerând turismul printre ramurile de bază ale economiei noastre, 
distinsul profesor N.N. Constantinescu remarca: "Structura pe ramură a economiei 
naţionale de care avem nevoie este industrie - agricultură – turism competitiv". La 
cele menţionate se impune adăugat faptul că turismul, prin natura sa, prezintă 
numeroase avantaje faţă de alte domenii de activitate: în cazul turismului "materia 
primă" există din belşug în ţară şi este extrem de valoroasă; valoarea adaugată în 
turism este superioară; turismul nu este o ramură energointensivă; turismul permite 
transformarea în valută a unor resurse materiale şi umane, neexploatabile pe alte căi 
etc. 

În pofida acestor avantaje, contribuţia turismului la dezvoltarea economiei 
noastre naţionale este mult sub posibiliăţile de care dispunem. Rezumându-ne la 
Europa Centrală şi de Est, conform datelor OMT rezultă că în anul 2003 încasările 
României din turism erau de numai 0,8% din produsul naţional brut faţă de o medie a 
zonei de 1,3% şi 5,15% în Polonia, 5,79% în Cehia şi 5,79% în Slovenia. 

Privite pe locuitor şi pe turist, încasările noastre din turism au fost de 9 
respectiv 68 dolari SUA, faţă de 174 şi 362 dolari SUA în Croaţia, 117 şi 265 dolari 
SUA în Polonia, 369 şi 1.176 dolari SUA în Slovenia. Considerăm că potenţialul 
turistic al României este superior celui din celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est, 

                                                 
25 Alexandru D., Neguţ S., Istrate I, Geografia turismului, Editura Academia, Bucureşti, 1997, p.95. 
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astfel încât în perioada următoare se impune reconsiderarea locului şi rolului 
turismului, inclusiv al turismului rural, în cadrul economiei noastre naţionale. Viitorul 
turismului românesc la începutul mileniului III depinde direct de capacitatea agenţilor 
economici de a valorifica potenţialul deosebit de care dispunem, de a se adapta 
exigenţelor crescânde ale cereri turistice şi de a ridica calitatea activităţii turistice sub 
toate aspectele, adică de a organiza şi a realiza un turism modern şi competitiv.  

Problema principală a turismului românesc în perioada următoare, inclusiv a 
turismului rural, este calitatea produsului turistic privită, în principal, sub aspectul 
serviciilor turistice, fără de care nici un patrimoniu turistic, oricât ar fi de valoros, nu 
poate fi valorificat eficient.  

În direcţia relansării turismului românesc o atenţie deosebită în opinia 
noastră se cere acordată mediului înconjurător, acesta reprezentând "materia primă", 
obiectul şi domeniul de desfăşurare a activităţii turistice. În aceste condiţii, relaţia 
turism – mediu înconjurător prezintă o semnificaţie deosebită, dezvoltarea şi ocrotirea 
mediului constituind condiţia sine qua non a practicării lui: produsele turistice care 
includ resurse degradate îşi micşorează valoarea, determină reducerea cererii turistice 
şi deci utilizarea mai redusă a bazei materiale turistice, scăderea încasărilor provenite 
din comercializarea lor. Deşi în România degradarea resurselor turistice nu a atins 
limite îngrijorătoare, problema se impune menţinută în actualitate şi luată în calcul în 
orice strategie de dezvoltare a turismului. 

Prin asemenea orientări de dezvoltare a turismului, România se poate 
transforma dintr-o ţară cu un potenţial turistic bogat şi variat într-o ţară cu un turism 
dezvoltat, modern şi competitiv. La realizarea acestui obiectiv strategic al turismului 
românesc, turismul rural poate şi trebuie să aducă o contribuţie substanţială. Noi 
considerăm că turismul rural, agreat şi solicitat în prezent pe piaţa turistică, va 
constitui turismul viitorului şi va avea un aport important la rezolvarea problemelor 
mai sus menţionate. 

 
Specificitatea turismului rural românesc 
Fiind un produs turistic în curs de fundamentare, delimitare şi organizare, 

conceptele teoretice şi instrumentele metodologice comportă încă discuţii. În 
principiu, turismul rural include toate activităţile care se desfăşoară în acest mediu. El 
este reprezentat de aşezările rurale situate într-un mediu nepoluat, semnificative prin 
valorile folclorice şi etnoculturale, păstrătoare de tradiţii săteşti sau cu un bogat trecut 
istoric, care în afara funcţiilor administrative, economice şi culturale proprii, 
îndeplinesc sezonier sau în tot cursul anului şi funcţia de primire şi găzduire a 
turiştilor pentru petrecerea unui sejur. 

Turismul rural este expresia orientării unei părţi însemnate din turiştii 
contemporani către natură ca urmare a implicaţiilor civilizaţiei postindustriale. Astăzi 
natura devine pretext de reflecţie, pentru descoperire, pentru educare, dar şi pentru 
tratament, performanţe sportive şi implicit pentru o viaţă nouă. 

Drept elemente definitorii ale turismului rural românesc menţionăm 
următoarele: 

- datorită resurselor sale naturale şi antropice deosebit de bogate, 
diversificate şi echilibrat repartizate în teritoriu, România prezintă o mare 
disponibilitate pentru turismul rural. Prin tot ce posedă  

- munţi, dealuri împădurite şi întinse câmpii, litoralul Mării Negre, Delta 
Dunării, numeroase monumente istorice şi culturale de vocaţie universală, artizanatul 
şi ospitalitatea specifică etc. 
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România poate satisface gusturile şi preferinţele celor mai exigenţi turişti 
români şi străini; 

- varietatea şi valoarea peisagistică a cadrului natural, diversitatea şi 
dispersia în teritoriu şi cu precădere în spaţiul rural a patrimoniului cultural şi istoric 
asigură acestei forme de turism condiţii de desfăşurare în peste 60% din cuprinsul ţării 
ceea ce reprezintă un mare avantaj faţă de alte ţări; 

- cu toate aceste condiţii extrem de favorabile, turismul rural în România ca 
formă organizată şi de mare dimensiune se practică de puţin timp. Faţă de alte ţări 
europene, experienţa noastră în  organizarea turismului rural este redusă, abia dupa 
1990 s-au iniţiat acţiuni sistematice de ordin organizatoric şi legislativ de promovare a 
turismului rural. Întârzierea promovării sistematice a turismului rural în ţara noastră 
obligă la studierea atentă a experienţei altor ţări în această direcţie şi valorificarea ei 
în toate direcţiile de revitalizare a turismului rural românesc; 

- prin conţinutul său, turismul rural se interferează, în mare măsură, cu alte 
forme de turism cu care se completează şi se stimulează reciproc. Avem în vedere în 
special turismul cultural, turismul cinegetic şi de pescuit, turismul legat de Delta 
Dunării. Drept urmare, cercetătorii disting mai multe tipuri de sate turistice: 
etnografico-folclorice, de creaţie artistică şi artizanală, climaterice şi peisagistice, 
pescăreşti şi de interes vânătoresc, viti pomicole. 

- dezvoltarea tuturor acestor sate turistice într-o concepţie unitară, oferă 
posibilităţi deosebite de echilibrare a pieţei turistice în profil teritorial, cu numeroase 
incidenţe pozitive asupra turismului rural; 

- în raport cu agricultura, care rămâne activitatea principală a satelor, 
turismul rural constituie o activitate complementară şi nu o alternativă sau o 
substituţie a acesteia; 

- în condiţiile specifice tranziţiei României la economia de piaţă, turismul 
rural îndeplineşte şi o importantă funcţie de protecţie socială, oferind populaţiei cu 
venituri reduse posibilitatea realizării unor concedii de odihnă, de petrecere a timpului 
liber în peisajul pitoresc al mediului rural. 

Din acest punct de vedere intervenţia statului în sprijinirea dezvoltării 
turismului rural este nu numai necesară, ci şi urgentă. 
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1.3 SPACE & LOCAL CULTURE PROVISION VS. TOURIST 
CONSUMPTION 

 
REZERVA DE SPATIU SI REZERVA DE CULTURA VS. CONSUMUL TURISTIC 

 
Doru BOTEZAT 

Abstract 
The space is a stationary datum, the culture is a dynamic evolutionary process. Tourism is a 

consumption of space and culture. Theories presenting tourism as a growth factor, without being 
wrong, are overlooking a variable: tourism is not an inexhaustible multiplier. As any other industry, 
tourism is a resource consuming process: space consumer, landscape consumer, culture or, better said, 
cultural diversity consumer. With every step done in a foreign territory the tourist takes a share of 
local culture and leaves in exchange an equivalent share of his or her own culture.  

 
Key words: rural tourism, culture, space 
Cuvinte cheie: turism rural, cultură, spaţiu 
 
Introducere 
Demersul de faţă este o semnalare pentru decidenţii politici. În ciuda 

aproape unanimei calificări a turismului drept „calul de bătaie” al politicilor de 
dezvoltare regională, cercetările în domeniu atrag atenţia că dezvoltarea turismului 
este condiţionată de mai multe restricţii. În primul rând,  turismul nu are capacitatea 
de a fi motor al dezvoltării fără investiţii masive în sectoarele accesorii în amonte şi 
aval - transportul, serviciile de cazare şi serviciile de loisir. În consecinţă, politica 
dezvoltării turismului necesită o abordare holistică dimpreună cu restul sectoarelor 
economice (problematica a fost tratată într-un articol în volumele precedente). În al 
doilea rând, opţiunea pentru turism este restricţionată de disponibilitatea pe termen 
lung a ofertei turistice, dependent de factorii de mediu şi de factorii culturali. Mai 
precis, cum vom demonstra în cele ce urmează, turismul, în special formele lui 
culturale (vizitarea siturilor istorice, a monumentelor, lăcaşelor de cult, turismul 
ecumenic,  turismul de explorare) se hrăneşte din valoarea lui intrinsecă, fiind un joc 
cu sumă nulă. Prestaţia lui, odată consumată diminuează atât cererea turistului cât şi 
oferta spaţiului. Chiar dacă nu sună plauzibil, vom enumera în cele ce urmează câteva 
argumente în sprijinul acestei aserţiuni. 

 
Problematica consumului de spaţiu (peisaj) şi a consumului cultural 
Este în geografia economică conturată ideea că  spaţiul/peisajul, ca mediu de 

viaţă al speciei umane condiţionează societatea şi este la rândul său influenţat de 
caracteristicile comunităţilor pe care le deserveşte. Studiile privind dimensiunea 
umană a peisajului au devenit tot mai importante în cercetările spaţiului datorită 
rolului crescut pe care umanitatea îl joacă în alterarea mediului ca utilizatoare legitimă 
a lui. Peisajul are o dublă valoare de întrebuinţare. Pe de o parte, este „spaţiu” fizic 
pentru desfăşurarea vieţii, pe de altă parte este „loc” cu înţelesurile aferente şi cu 
contribuţia lui la identitatea socială. Implicit, teoriile în studiul „peisajului” vizează 
fie problematica preferinţelor legate de spaţiul de locuit (environmental preferences) 
şi procesele psihosociale prin care se ajunge la aceste preferinţe, fie aspectele legate 
de peisaj ca „loc”. În această ultimă situaţie sunt tratate concepte precum „simţul 
locului”, „identitatea locală”, „apartenenţa” ş.a.m.d. Cercetările în domeniul 
peisajelor au din aceasta perspectivă, atât o dimensiune ecologică cât şi una 
sociologică sau, mai bine spus, o dimensiune „umană” acoperind problematica inter-
relaţiilor complexe dintre peisaj, societate (comunitate) şi indivizi (Hunziker et al., 
2007) Două motive sporesc importanţa acestor studii în contemporaneitate:  
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- pentru o înţelegere comprehensivă a sistemului ecologic peisaj-om trebuie 
lămurită dilema utilizării legitime a peisajului vs. degradarea lui prin utilizare. 
Umanitatea a fost considerată până acum drept sursa perturbărilor din sistemul 
natural, dar pe de altă parte, oamenii sunt utilizatori legitimi ai sistemului atât ca 
beneficiari ai bunurilor materiale produse de agricultură şi ai bunurilor imateriale 
precum „restaurarea psihologică” cât şi ca beneficiari ai funcţiei estetice şi de 
informare (vizuală) pe care o oferă spaţiul. Astfel, dintr-un punct de vedere elementar 
ştiinţific, cercetarea dimensiunii umane a peisajului este cerută de înţelegerea 
comprehensivă a sistemelor socio-ecolologice care se manifestă în „peisaje”. 

- în al doilea rând, dezvoltarea sustenabilă reclamă un echilibru ecologic. 
Scopul final al acestei dezvoltări este asigurarea pe termen lung a nevoilor materiale 
şi non-materiale ale populaţiei. Ca atare, este nevoie de investigarea acestor nevoi. 
Pentru că nevoile umane care constituie aspectul social al sustenabilităţii sunt sub-
reprezentate în cercetările despre sustenabilitate, trebuie făcute eforturi pentru 
acoperirea acestei probleme. Cunoaşterea nevoilor umane, inclusiv justificările 
acestor nevoi este prerechizita pentru planificarea conservării peisajului şi a măsurilor 
de conservare care pot fi acceptate de public. Intervenţia necesită proiectare, iar 
proiectarea necesită cunoaştere.  

Pentru că oamenii sunt în acelaşi timp fiinţe biologice (cu un set unic nevoi, 
capabilităţi şi experienţe) şi sociale  (activând în diverse grupuri, asumând diverse 
roluri) este de aşteptat ca numeroasele teorii care tratează peisajul să difere în 
modurile de tratare a aspectelor biologice vs. determinanţii sociali ai peisajelor. Există 
însă şi o idee  comună a tuturor teoriilor intercondiţionării om-peisaj: cea a stabilirii 
unui grad de integrare între comunităţi şi peisaje ca spaţii de viaţă şi ca „locaţie” 
socială. Mai precis, oamenii sau societatea locală devine componentă a peisajului prin 
conexiunile pe care le stabileşte cu acesta. Spre exemplu, Simmel (1993) (citat în 
Hunziker et al. 2007) remarcă o diferenţiere între percepţiile animalelor cu privire la 
spaţiu considerate rezultatul „instinctelor” şi percepţia umană care este prezentată ca 
un „act creativ”. Astfel, când indivizii sau grupurile devin familiare cu un spaţiu 
particular şi se leagă de el prin valori culturale, înţelesuri sociale şi experienţe 
personale atunci peisajul devine „loc” pentru ei. Cu alte cuvinte, procesele personale 
sociale şi culturale de „armonizare” impun conturarea unui „înţeles” al spaţiului 
transformându-l în „loc”. Acest prim proces poate fi asimilat aşa-numitului „simţ al 
spaţiului” concept ce descrie relaţia primară dintre oamenii unei comunităţi şi 
teritoriul ocupat sau înconjurător. El subsumează alte concepte mai rafinate precum: 
ataşamentul local, identitatea locală şi dependenţa locală. Ataşamentul local este 
descris ca legătura emoţională pozitivă care se dezvoltă între indivizi, grupuri şi 
mediul lor. Dependenţa se referă la măsura în care un anumit aranjament om-spaţiu 
rezistă la oferta unui spectru de alternative. Şi în fine, identitatea locală semnifică 
identitatea personală, individuală definită în relaţie cu mediul fizic influenţat de 
idealurile (obiectivele conştiente şi inconştiente), credinţe, preferinţe, sentimente, 
valori, scopuri, tendinţe comportamentale etc. Williams et al. (1992) sugerează că 
individul poate să vadă locul ca parte a propriei personalităţi şi simultan ca resursă 
pentru satisfacerea scopurilor sau a comportamentelor sale explicite. Identitatea locală 
nu trebuie înţeleasă astfel neapărat ca un sub-aspect al simţului spaţiului, ci mai 
curând, ca o perspectivă specifică auto-reflexivă asupra relaţiilor om spaţiu,. Potrivit 
lui  Proshansky et al. (1983), locul serveşte ca „memorie externă” a individului în ce 
priveşte identitatea lui personală. Din această perspectivă, identitatea locală are chiar 
o funcţie regulatoare psihologică (de stabilizare şi de dezvoltare) a identităţii 
individuale (creează confortul cu propria identitate). Diversitatea acestor concepte 
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legate de loc, spaţiu, peisaj reflectă multidimensionalitatea acestui construct pe care 
cercetătorii l-au descris în termeni emoţionali, cognitivi sau behavioriali (Hunziker et 
all., 2007). 

Turismul sau activităţile de recreere atentează asupra acestei legături om-
peisaj pe două căi. Odată prin faptul că activităţile turistice impun schimbarea 
peisajului, intervenţia fizică asupra lui. Cercetările arată că impactul turismului (mai 
ales al celui recreaţional) asupra spaţiilor naturale apare repede, este stabil pe perioade 
lungi la utilizare intensivă, iar recuperarea mediului este în mod tipic mai lungă decât 
ratele de degradare. Chiar şi în situaţiile de conservare impuse prin politici sau în 
situaţiile de refacere prin cheltuirea de fonduri există un procent de ireversibilitate al 
transformării peisajului. Pe de altă parte, expunerea peisajului către alţi indivizi din 
afara comunităţii integrate este un consum de spaţiu „în sine”. Dacă avem în vedere 
fie şi numai valoarea estetică a unui peisaj, aceasta este una care se diminuează la 
expunere (niciodată un peisaj apărut pe o vedere nu va mai fi la fel de frumos ca un 
peisaj nedescoperit).  

A doua cale de atac şi cea mai importantă a turismului asupra legăturii 
comunităţii cu spaţiul este pe filieră culturală. Este acceptat unanim că turismul are un 
impact asupra identităţii spaţiului. Ce nu s-a convenit încă este natura şi nivelul 
acestui impact. Bunăoară, identitatea locală captează o gamă largă de relaţii sociale 
care contribuie la acel „simţ al locului”. Prin urmare, prima breşă într-un sistem 
identitar al unui spaţiu este însăşi existenţa identităţilor plurale sau existenţa mai 
multor versiuni de identitate care circulă în acel spaţiu (formate fie de experienţe 
diferite, fie de apartenenţe sociale şi statusuri diferite). Din această perspectivă, Moya 
Kneafsey vorbeşte de mai multe forme de intervenţie prin turism asupra identităţii 
locale: (Kneafsey, 1998) 

- În primul rând, turismul construieşte şi reconstruieşte identitatea locală. 
Identităţile locale sunt (re)construite pentru a se armoniza cu dorinţele turiştilor. 
Primele valori care cad sunt chiar autenticitatea şi tradiţiile care se pot adapta fie la 
cerere, fie la ideile preconcepute sau miturile cu care turiştii vin în spaţiul de 
destinaţie. Este ştiut că adesea în campaniile pentru atragerea de turişti, în contextul 
construirii unei imagini cu scop promoţional, imaginile şi textele emise de promotori 
contribuie la (re)construirea identităţii naţionale (locale). De exemplu, în România, 
prin căutarea acelui „brand de ţară” scopul nu a fost definirea identităţii, ci găsirea 
unei identităţi atractive pentru raportarea la exterior. Cu toate acestea rezultatul 
căutării a devenit „brand” asumat inclusiv de români. O’Connor (1993) (citat de 
Kneafsey, 1998) susţine că imaginile turistice sunt sursă a reprezentării vizuale 
dominante a naţiunii. De exemplu, Dracula a devenit un simbol naţional asumat. Cu 
alte cuvinte, imagistica joacă un rol semnificativ în găsirea aşa-numitei „native self 
image” atât prin expunerea directă către populaţia gazdă şi contribuţia ei la alegerea 
imaginilor (de regulă campaniile se fac cu dezbatere publică) cât şi indirect, prin 
contactul cu turiştii expuşi la imagistică. 

- În al doilea rând, turismul distruge identităţile locale singulare şi arhaice. 
MacCannell scrie că edificarea sau construirea unor identităţi locale duce la moartea 
culturilor rurale etnice vechi, slab reprezentate în comunitate. Similar, unii autori 
susţin că turismul rezultă în distrugerea sau „prostituarea” unor forme autentice de 
cultură (Kneafsey, 1998). Comunităţile rurale pot deveni dependente de turism şi 
pentru câştigarea încrederii gazdele fac „compromisuri” culturale conformându-se la 
aşteptările vizitatorilor. Pentru crearea confortului turiştilor, localnicii renunţă la unele 
activităţi tradiţionale sau schimbă calendarul tradiţional cu unul convenabil activităţii 
comerciale. Aceste aspecte duc la erodarea culturilor colective în întregul lor.  De 
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asemenea, o altă formă de compromis este acceptarea unor clişee sau mituri cu care 
turistul se adresează comunităţii gazdă chiar dacă acestea nu sunt adevărate. Spre 
exemplu, unul din punctele de atracţie în turismul rural românesc este/ poate fi 
„natura gregară a românului” despre care se spune că „stă de vorbă la poartă” sau „îşi 
face prieteni la un pahar”. „Confirmarea deliberată a aşteptărilor” pentru astfel de 
informaţii face parte din acelaşi arsenal de renunţare la identitate sau de trivializare a 
propriei culturi. 

- Pe de altă parte, există argumentul că o cultură, fiind dinamică, poate fi 
supusă criticii, contestării şi presiunilor schimbării, mai ales prin situarea pe trendul 
globalizării fără ca acest fapt să-i fie dăunător. Din această perspectivă, turismul poate 
fi agent de schimbare, dar şi de continuitate a culturii locale. Ipoteza (re)construcţiei 
sau a simplei distrugeri a identităţilor anterior constituite poate fi una simplistă. Putem 
spune şi că turismul contribuie la un proces de schimbare şi transformare permanentă, 
în acelaşi timp mediată prin elemente de continuitate stabile în identităţile locale. 
Turismul nu este altceva decât unul din procesele prin care identităţile sunt 
reconstruite în mod continuu.  Similar, turismul poate fi un instrument valoros de 
reafirmare şi reevaluare a identităţilor locale în raport cu presiunile externe şi în 
special cu globalizarea.  

În alţi termeni, turismul este ca un exemplu al modului prin care relaţiile 
global-local sunt negociate în contextul unor spaţii particulare permiţând astfel 
menţinerea diversităţii şi a diferenţelor. Potrivit acestei viziuni, chiar dacă identităţile 
sunt supuse schimbării, există acele elemente de continuitate care să menţină „simţul” 
spaţiului. Cum demonstrează Boissevain (1996), comunităţile sunt capabile să 
utilizeze resursele lor culturale ca ofertă pentru turism şi, în acelaşi timp, să prezerve 
spaţii de autonomie culturală inaccesibile aşteptărilor turiştilor. În plus, studiile de caz 
au arătat că există şi forme de identitate locală forte rezistente la schimbare, situaţie în 
care dezvoltarea turistică este mijlocită de relaţiile sociale reziliente.  

În concluzie, turismul poate fi considerat un proces cultural transformativ  şi 
trebuie studiat din această perspectivă. Studiile de până acum pe această temă s-au 
concentrat pe două direcţii. Pe de-o parte s-au vizat transformările generate de partea 
producţiei şi a ofertei turistice, pe de alta s-a vizat latura consumului de turism şi el 
sursă de invaziune culturală în identitatea spaţială. Mai puţin explorate au fost 
transformările  produse prin interacţiunea celor două părţi implicate. Johnson (1986) 
vorbeşte de un aşa-numit „circuit al culturii” între producătorii de turism şi receptorii 
sau consumatorii de servicii turistice adică între mesajul cultural transmis de 
producători şi interpretarea acestuia de către beneficiari, circuit care reproduce sau 
modifică cultura locală. Cultura este o sumă sinergică de procese (idei şi mod de viaţă 
al localnicilor) şi de produse ale acestor procese (clădiri, artă, obiceiuri, „atmosferă”). 
Privind astfel cultura, turismul nu înseamnă numai vizitarea locurilor şi 
monumentelor, ci implică şi „consumul” acelui mod de viaţă din spaţiul vizitat, 
culegerea de cunoştinţe şi experienţe. Ca atare, turismul nu acoperă doar consumul de 
produs cultural trecut ci invadează şi cultura contemporană.   Pe de altă parte, culturile 
rezidente sunt dinamice şi în dezvoltare. Ele conţin anumite elemente de „fixitate” şi o 
anumită memorie istorică, dar sunt capabile să asimileze elemente noi şi să se 
transforme. Din această perspectivă, trebuie considerate cu atenţie atât potenţialele 
elemente transformatoare cât şi interpretarea locală a unor factori de stabilitate.  
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Aspecte particulare ale turismului cultural şi ale turismului rural 
Paradoxal, forma de turism cea mai invazivă în aspectele culturii locale este 

tocmai forma de turism cea mai elevată, creată special pentru o elită neinteresată în 
schimbare sau chiar educată cu privire la nevoia de conservare a identităţilor locale: 
turismul cultural. Deşi scopul său este unul declarat exploratoriu, turismul cultural 
este unul invaziv şi, de cele mai multe ori, practicarea lui substanţială rezultă în 
transformări de natură identitară a spaţiului gazdă.  

Dacă însuşi termenul „cultură” este greu de definit în limba română,  nu 
trebuie să fie surprinzător că „turismul cultural” este aproape nedelimitabil. Problema 
s-a accentuat în ultimii ani care au fost însoţiţi de apariţia de înţelesuri noi pentru 
termenul de „cultură”, rezultat al democratizării şi a creşterii convergenţei între 
cultură şi viaţa de zi cu zi. Cultura deţine un spectru de „responsabilităţi” în creştere 
mai ales în relaţie cu turismul (turismul cultural, turismul de patrimoniu, turismul 
etnic, agroturismul turismul tradiţiilor, turismul meşteşugurilor, turismul industrial, 
turismul ecumenic etc). Termenii sunt în mod evident, interschimbabili în utilizare, 
dar arareori este foarte clar pentru utilizatori dacă vorbesc despre acelaşi lucru. Pentru 
acest articol este însă mai puţin importantă delimitarea diverselor forme ale turismului 
cultural, cât modul prin care turismul cultural influenţează spaţiul cultural de 
destinaţie (consumă resursa culturală a spaţiului). 

Distincţia dintre turismul cultural şi alte forme de turism trebuie căutată, de 
fapt în funcţiunile turismului. Mai exact, funcţia de învăţare (learning) este cea care 
delimitează turismul cultural de alte forme de turism. „Turiştii culturali” sunt cei care 
călătoresc pentru a învăţa ceva din cultura locului de destinaţie şi pentru a câştiga noi 
experienţe culturale (dependent şi de cultura destinaţiei şi de percepţia turistului 
asupra a ceea ce înseamnă cultura).  

Un turist poate vizita o mânăstire pentru că este interesat de religia ortodoxă, 
pentru că este interesat de istoria medievală a Moldovei, pentru că este interesat de 
cultura şi tradiţiile românilor sau doar a Europei de est sau a naţiunilor latine ş.a.m.d. 
În funcţie de acest interes al său va fi orientată şi activitatea lui turistică în zona de 
destinaţie. Bunăoară, dacă e interesat doar de aspectele istorice, va dori să se cazeze la 
un hotel, dacă va fi interesat de tradiţiile şi obiceiurile locale va dori să facă 
agroturism. Implicit impactul său cultural asupra localităţii vizitate va fi diferit, 
contactele cu comunitatea locală vor fi diferite ş.a.m.d. În tot acest spectru „consumul 
său de spaţiu” va avea valori diferite, feed-back-ul mediului său de viaţă va fi diferit, 
transmiterea asupra comunităţii proprii sau a cercului său cultural va fi diferită. 
Problema pusă din perspectiva locului de destinaţie şi a culturii locale ar fi: Este 
necesară oare calibrarea ofertei de turism pentru toate aceste variaţii ale cererii? Nu 
cumva tocmai această calibrare provoacă o intervenţie invazivă asupra culturii 
spaţiului local? De exemplu,  cum delimităm interesul turistului cultural interesat doar 
de aspectele istorice ale construirii unei mânăstiri de standardele lui de confort? Dacă 
el va vrea să fie cazat la un hotel de trei stele, va trebui să i se ofere în localitatea cu 
mânăstirea sau foarte aproape de aceasta un hotel cu trei stele? Dacă va fi grăbit va 
trebui să i se asigure linie de transport directă hotel-mânăstire? Ce fel de mănăstire va 
mai fi o astfel de mănăstire? Dacă nu i se pot oferi toate facilităţile dorite şi el renunţă 
la călătorie? Cine face regulile unui turism cultural? şi cum se conservă identitatea 
spaţiului în funcţie de cazul adoptat? 

Toate aceste întrebări sunt mai acute pentru aspectele culturii tradiţionale din 
mediul rural. Pentru că oricare din răspunsuri va avea un impact direct şi substanţial 
asupra culturii rurale locale. Mai mult, peisajele rurale reflectă de regulă activităţile 
productive asociate cu agricultura combinată cu interpretarea culturală a ruralului. 



Space & local culture provision vs. tourist consumption 27

Diverse obiceiuri sau activităţi economice tradiţionale pot impune anumite 
specificităţi peisajului rural. De exemplu în acele sate din Bucovina unde se cultivă 
varza şi se prepară o celebră varză murată există în curţile caselor acele butoaie 
imense de lemn care ajung sau întrec înălţimea casei. Aceste elemente specifice de 
cultură devin, în mod cert, atracţii turistice prin expunere, dar îşi pierd vigoarea şi 
valoarea culturală prin „consum”. Bunăoară acele butoaie nu pot deveni factor de 
revenire a turistului în acel spaţiu. Turismul de explorare (ca formă a turismului 
cultural), de descoperire de locuri noi, tradiţii şi obiceiuri noi este într-o anumită 
măsură „de unică folosinţă”. Odată consumat el nu mai reclamă revenirea. Aceasta 
produce o nouă problemă pentru spaţiul local şi pentru cultura locală rurală. Pentru a 
menţine un comportament turistic trebuie să atragă mereu noi turişti (resursă 
epuizabilă). 

Apoi, este adevărat că zonele rurale ale Europei au devenit locaţii importante 
pentru consumul de turism şi de loisir, dar creşterea turismului rural este şi reflectarea 
creşterii clasei de mijloc, care are un gust mai rafinat pentru „autenticitate”, relaţionat 
şi cu o căutare a trecutului sau cu întoarcerea la natură. Acestea sunt valori urbane 
până la urmă, care sunt supuse modei şi altor tendinţe. Oricât de autentic ar fi un 
serviciu, el nu va presupune întoarcerea la trecut. Inevitabil, o clasă cu profunde 
standarde urbane va influenţa cultura rurală oricât ar fi de restricţionate posibilele 
influenţe. Este vorba de un consum exterior sau „din afară” (diferenţa între a vedea un 
film şi a fi în film). Vizionarea unei tradiţii este aproape ca un spectacol virtual. 
Turistul este în mijlocul acţiunii, dar nu participă la ea. Dacă ar participa ar deveni 
parte a ei şi implicit parte a culturii locale.  Dar, cum s-a menţionat, în căutarea 
acestui „autentic” se poate ajunge la „(re)crearea deliberată” a ruralităţii tradiţionale 
pentru turişti. Asemenea simulacre abundă în mediile rurale expuse consumului 
turistic. Această (re)construcţie culturală a spaţiului rural care exploatează comercial 
„idilicul rural” este exclusiv un spectacol „de identitate” în care natura şi ruralul apar 
ca „teme” şi în care are loc o (re)negocierea permanentă a tradiţiilor (Richards, 2001). 

Nu trebuie însă absolutizat efectul negativ asupra culturii locale generat de 
turismul cultural. Există şi elemente pozitive. Bunăoară, din ce în ce mai multe atracţii 
sunt „culturale”. Cererea de turism cultural poate mări producţia de cultură (autentică 
sau cultură nouă pe o bază autentică) fapt care nu este neapărat dăunător, ba 
dimpotrivă. De asemenea, turismul poate atrage fonduri care să fie investite în 
prezervarea monumentelor şi refacerea naturală a zonelor care erau oricum degradate. 

Dacă avem în vedere ruralul, oricum există o tendinţă spre urbanizare 
intrinsecă, cu care turismul nu are nimic de-a face. În aceste condiţii  s-ar putea ca 
salvarea tradiţiilor să vină chiar din acest aparent dezavantaj pe care-l produce 
turismul. Ţăranii care vor fi obligaţi să-şi schimbe modul de viaţă şi de gospodărire 
sub presiunea urbanizării, globalizării, standardelor UE ş.a.m.d.  pot învăţa că soluţia 
păstrării tradiţiilor lor este să „ambaleze” şi să „vândă” tradiţiile şi cultura care 
altminteri nu au altă şansă de supravieţuire. Cum de exemplu,  „europenismul” nu şi-a 
definit încă la nivel conceptual toate politicile, militând pentru conservarea valorilor 
culturale ale vieţii rurale, dar în acelaşi timp impunând transformări structurale în 
acelaşi mediu pentru a atinge nişte standarde cantitative, oamenii din spaţiul rural pot 
deveni victime sigure ale alienării unui sistem care li se impune din afară şi care îi 
striveşte. De altfel, o multitudine de tradiţii sunt supuse unor presiuni imense din 
afară, deşi politica vorbeşte în termeni foarte frumoşi despre diversitate. Pe de altă 
parte, aceste tradiţii de care vorbim nu pot fi puse la păstrare in “rezervaţii ecologice”. 
Diversitatea şi tradiţia nu sunt ceva „expoziţional”, ele presupun moduri de viaţa 
diferite, calendare diferite, care uneori sunt antieconomice. Ţăranii autentici nu pot fi 
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puşi in boluri de sticlă şi expuşi ca nişte specii rare. Ei nu pot păstra vechea cultură 
materiala şi spirituală din gospodăriile lor numai de dragul tradiţiei sau “pentru 
turişti”. Pentru ei acesta  este chiar modul de viaţă. Odată cu schimbarea lui, mor şi 
obiectele culturii rurale.  

Suntem în faţa unui paradox. Transformările sunt inevitabile. Chiar dacă 
Uniunea Europeană face unele „derogări de standarde” sub stindardul păstrării 
aspectelor culturale, sau chiar de s-ar face eforturi să rămână totul neschimbat, viaţa 
însăşi va impune transformările prin resorturile evoluţiei fireşti spre modernizare. 
Inclusiv agroturismul, care prin venituri va da posibilitatea practicanţilor (gazde) să se 
modernizeze. Şansa tradiţiilor rurale (utopic vorbind) rămâne în acest context: pe de-o 
parte valorificarea capitalistă a produsului ţărănesc, a obiceiurilor religioase, a 
tradiţiilor locale specifice şi, pe de altă parte, opţiunea benevolă pentru un mod de 
viaţă tradiţional, chiar dacă starea materială permite evadarea. Ţăranul poate să-şi 
vândă în mod capitalist „expertiza” lui de om legat de locul său de baştină (adică, de 
exemplu, sursa existenţei lui nu va mai fi munca câmpului în sine, ci banii pe care e 
dispus cineva să-i dea pentru a-l vedea muncind pe câmp). De altfel, multe din tradiţii 
şi meşteşuguri precum olăritul, închistrirea ouălor, etc. şi-au pierdut deja semnificaţia 
lor originală şi chiar simbolistica şi legătura cu calendarul tradiţional, devenind mai 
mult artizanat comercial. Pentru unele familii din zonele cu mânăstiri sau din alte 
zone turistice, agroturismul a devenit sursa de existenţă. Aşa încât tradiţiile şi cultura 
locală devin sursa acumulării (primitive) capitalului care duce la dezvoltarea locală. 
Dar, fie se păstrează o scară mică a producţiei pentru a conserva mediul care se 
pretează acestei atracţii, fie se dezvoltă şi evoluează spre altceva (turism de masă sau 
dezvoltare fără turism). 

Această dilemă limitează turismul rural, în general, şi agroturismul în 
special. Deşi ar putea fi într-adevăr punctul tare al dezvoltării în unele regiuni, 
turismul rural cu particularitatea sa, agroturismul, nu trebuie mitizat, aşa cum se 
întâmplă prin sălile de seminarii ale autorităţilor publice. Pentru  politicieni, 
enumerarea unor resurse nu este un demers dificil. Agroturismul riscă să devină un 
clişeu fără o bază analitică solidă care să pună un diagnostic corect asupra 
promisiunilor sale de dezvoltare regională. De aceea trebuie puse în balanţă, costuri, 
consecinţe şi traiectorii pe termen lung, pe lângă o dezbatere realistă despre avantaje 
şi dezavantaje ale acestui subprodus. În mod cert ele nu pot provoca ”miracole 
economice”, câtă vreme depind tocmai de calitatea de a furniza „bunuri rare”. Din 
aceste considerente rezultă că turismul nu poate produce efecte de aglomerare şi 
economii de scară decât poate într-un sens holistic şi din perspectiva racordării lui la o 
„arhitectură” care să pună în valoare spaţiul într-o manieră integrată. 

Formele aplicabile de turism în regiunile rurale sunt, în bună măsură, fie 
costisitoare, fie denaturante pentru starea fizică şi culturală a regiunii. Prin urmare, 
autorităţile sau agenţii privaţi, fie nu dispun de resursa de finanţare pentru ele, fie o 
amploare pe care şi-o pot câştiga singure va deturna pe termen lung tocmai baza 
motivaţională pentru acele forme de turism. Ca atare, restricţii de ecologie şi de 
calibrare trebuie să asigure durabilitatea traiectoriei şi conservarea valorilor perene 
din spaţiile-destinaţie turistică. Regiunile înzestrate din acest punct de vedere se pot 
finanţa din turism fără să ducă turismul la prestaţii de masă. Valoarea lor turistică are 
drept sursă tocmai acea formă de exclusivism. De exemplu, la muntele Athos turismul 
este restricţionat masiv tocmai în interesul conservării mediului cultural, iar această 
restricţie menţine în mod paradoxal interesul constant pentru această destinaţie. 

Ca soluţie alternativă pentru satisfacerea unei cereri în creştere la un sistem 
local aflat în conservare culturală ar putea fi încurajarea turismului urban de 
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proximitate. Şi în acest caz se impun restricţii de calibrare. Dar cultura urbană, prin 
definiţie, este o cultură deschisă spre deosebire de cultura rurală închisă din cauza 
vulnerabilităţii. Acţiunile de atragere a turismului pot revitaliza şi cataliza viaţa 
culturală a oraşului însuşi (nu numai pentru turişti). Ca atare, oraşul nu trebuie să 
încorseteze o cerere turistică decât poate pentru conservarea arhitecturii. În rest, el 
poate absorbi creaţia de cultură nouă. În plus, mediul urban este un bun debuşeu 
pentru abundenţa de politici pro-turism din ofertele electorale. Politicienii sunt tentaţi 
să investească în atracţii culturale pentru că acestea au efecte pozitive în patriotismul 
local şi identitatea locală. Singura potenţială problemă derivă din competiţia regională 
care mută interesul de la consum la producţie şi la „industrializarea” serviciilor 
turistice. Bunăoară un fenomen prezent în toată Europa este aşa-numita „festivalizare 
a oraşelor” sau „inflaţia de festivaluri”. Pentru unele oraşe apariţia unor festivaluri a 
fost o măsură relativ bună. De exemplu, o săptămâna a modei la Iaşi, deşi este o 
tradiţie inventată, a creat o emulaţie regională în industria modei cu efecte economice 
pozitive. Spaţiul urban este construit de aşa natură spre a fi mai puţin expus la 
degradare şi are capacitate de absorbţie de cultură nouă mai mare decât ruralul. Dar şi 
inflaţia de evenimente cu scop turistic riscă să degradeze mediul cultural autentic într-
o regiune, prin intrarea pe piaţă şi chiar câştigul concurenţial a unor forme de kitch 
cultural.  
 

Turismul durabil, alternativă la turismul cultural 
Din considerentele enumerate mai sus, Greg Richards (2001) susţine 

evoluţia conceptului de turism cultural spre cel al turismului durabil. Ţinându-se cont 
de nevoia de turism pentru economie şi de nevoia de păstrare a autenticităţii culturale, 
politica turismului trebuie să sufere câteva mutaţii. Turismul cultural este un concept 
dihotomic între cultură şi turism sau, mai bine spus, nevoia de cultură şi nevoia de 
turism. Turismul sustenabil (durabil) este o triadă: turist - mediu - comunitate. În 
vreme ce procesele culturale sunt văzute ca aparţinând comunităţii, plasarea mediului 
între turist şi comunitate dezamorsează puterea comunităţii, fără denaturarea 
drepturilor ei inalienabile. Mediul devine un „capital” la dispoziţia tuturor cu condiţia 
conservării lui. Acest fapt subliniază o potenţială incoerenţă a conceptului turismului 
durabil. La turismul cultural dihotomia turism-cultura este o miză care poate fi 
câştigată de comunitate sau de turism. Comunitatea câştigă dacă reuşeşte să impună 
sau să păstreze controlul asupra resursei culturale dorite de turist. Această trăsătură a 
turismului cultural explică în bună parte adoptarea (acceptarea) lui de către numeroase 
cercuri locale. Dar pentru a asigura beneficiul comunităţii locale raportat la turismul 
cultural, fără consecinţele negative produse de modificarea culturală şi comercializare 
trebuie avută în vedere distincţia dintre aspectele interne (în sens larg, modul de viaţă) 
şi externe (în general cele legate de produsul cultural) ale culturii. Primul trebuie să 
fie sacru (inalienabil), al doilea poate fi reprezentat, expus şi vândut. Ca atare, 
conservarea culturii locale trebuie să devină şi devine din ce în ce mai mult element 
de politică locală.  

Pentru managementul turismului durabil este crucială stabilirea unor 
indicatori de măsură şi control a situaţiei la un moment dat în raport cu criteriile de 
sustenabilitate pentru a contra-ataca la timp evoluţiile care pot duce la dezechilibre, 
efecte negative sau declinul unor destinaţii turistice. Instituţiile europene şi ale 
naţiunilor unite de resort tratează deja subiectul sustenabilităţii în activităţile turistice. 
Începând cu 2004, actualizat periodic, Organizaţia Mondială a Turismului ( 
UNWTO’) emite aşa-numitul „Ghid al indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru 
destinaţiile turistice” (www.world-tourism.org/).  Publicaţia descrie aproximativ 40 
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de indicatori pentru durabilitate clasificaţi de la managementul resurselor naturale, 
până la satisfacţia turiştilor şi a comunităţilor gazdă, prezervarea patrimoniului 
cultural, sezonalitatea, dispersia economică (gradul de încărcare cu facilităţi turistice), 
schimbarea climatică, etc.  Pentru fiecare item sunt sugerate posibilităţi şi metodologii 
de evaluare cu indicarea surselor de informare practică şi cu exemple. Publicaţia 
include, de asemenea, o procedură de a dezvolta indicatori specifici în funcţie de 
destinaţie şi modalităţi aferente de integrare în politici şi procese de planificare. La 
rândul ei, Comisia Europeană prin intermediul DG Enterprise realizează periodic 
studiul DETOUR înzestrat cu un pachet de indicatori capabil să identifice din timp şi 
să avertizeze asupra declinului unor destinaţii. Aceşti indicatori sunt reuniţi în aşa-
numitul IDES (Interactive Destination Evaluation System) un instrument prototip de 
vizualizare a factorilor care ameninţă destinaţiile turistice.  

Tot la nivel practic, pe lângă schemele instituţionalizate enumerate mai sus, 
decidenţii pot lucra cu modele teoretice consacrate de evaluare a sustenabilităţii. 
Bunăoară, un concept util în turismul durabil poate fi aşa-numita „capacitate de 
încărcare turistică a unei destinaţii”. Capacitatea de încărcare este un concept 
împrumutat din geografia umană şi antropologie. În contextul dat, al turismului, 
conceptul se referă la „abilitatea” unei destinaţii de a absorbi anumite „cantităţi” de 
vizitatori relaţionată cu infrastructura existentă până la nivelul la care spaţiul este 
solicitat într-o măsură inacceptabilă. Implicit, pentru operaţionalizarea conceptului 
sunt necesare instrumente de măsură atât pentru capacităţi cât şi pentru limitele de 
utilizare ale spaţiului.  

Un alt model util în cercetarea turistică este „Ciclul de viaţă al zonei 
turistice”. Introdus de Richard W. Butler (Butler 1980), modelul furnizează un cadru 
general de descriere a stadiilor de dezvoltare turistică într-o destinaţie, ţinând cont atât 
de evoluţia spaţiului ca destinaţie cât şi de percepţiile turiştilor şi ale populaţiilor 
gazdă. Potrivit acestei scheme ar fi şase stadii prin care trece o destinaţie turistică 
între a fi punct de atracţie şi punct neutru din punct de vedere turistic: explorare, 
implicare, dezvoltare, consolidare, stagnare şi declin.  Modelul ciclului de viaţă a fost 
subiect dezbatere şi modificare permanentă. Butler (2006)  oferă o colecţie de 
contribuţii la problemele teoretice şi conceptuale care şi-au adus aportul la 
modificările modelului. Modelul a fost aplicat deja în numeroase zone turistice.   

 
Concluzii  
Dezvoltarea prin turism nu este un panaceu universal. Decidenţii politici 

trebuie să aibă în calcul la elaborarea măsurilor de intervenţie atât noile restricţii de 
mediu cât şi prezervarea culturilor care fac obiectul atracţiilor turistice. Din această 
perspectivă dezvoltarea prin turism este o oportunitate limitată. Prin aplicarea unor 
măsuri concrete oferite de instrumentele de durabilitate turismul poate fi totuşi un 
factor efectiv de prosperitate în economia regională.  
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1.4 THE IMPORTANCE OF MAINTAINING ECONOMIC ACTIVITIES IN 
MOUNTAIN AREA. NEW CHALLENGES IN THE CONTEXT OF CLIMATE 

CHANGE - THE RURAL TOURISM 
 

IMPORTANŢA MENŢINERII ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN ZONA MONTANĂ. NOI 
PROVOCĂRI ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – EXEMPLUL 

TURISMULUI RURAL 
 

Dănuţ GÎŢAN 
 

Abstract 
The mountain areas represent 40% of Europe and 20% of it’s population. The mountain 

population is in a continous decline, especially in Central and Eastern Europe. The loss of population 
leads to land abandonement, to looding masive and priceless for the mountain areas and also 
contribute to over-populating cities or developed regions from Eastern and Western Europe. 

The economic factor is the most important and causes this decline of mountain population, 
but the lack of infrastructure, services, difficult access to health, culture, education lead to this 
negative demografic evolution. 

 
Key words: rural tourism, mountain areas 
Cuvinte cheie: turism rural, zone montane 
 
Munţii acoperă 24% din suprafaţa pământului, în acest areal trăieşte 12% din 

populaţia mondială, iar 14% locuieşte în imediata apropiere a munţilor. Zonele 
montane europene reprezintă 40% din suprafaţa continentului şi găzduiesc 20% din 
populaţie. Suprafaţa acoperită cu munte în România reprezintă aproximativ 30% din 
suprafaţa ţării, este situată în 28 de judeţe, populaţia montană reprezentând aproape 
15% din populaţia României.  

În România, ultima delimitare a zonelor montane este conform 
ORDINULUI Ministrului Agiculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 355 din 10 mai 2007 
privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-
teritoriale din zona montană defavorizată: 

Zonele montane defavorizate sunt acele zone, delimitate la nivel de unitate 
administrativ-teritorială, care se caracterizează prin limitarea considerabilă a 
posibilităţilor de utilizare a terenului şi prin creşterea apreciabilă a costurilor lucrărilor 
acestuia, datorate: 

a) existenţei unor altitudini medii de peste 600 m, care determină condiţii 
climatice deosebit de dificile, al căror efect este scurtarea substanţială a sezonului de 
vegetaţie; sau 

b) prezenţei la o altitudine medie între 400 şi 600 m, care determină condiţii 
climatice dificile, a unor pante medii de peste 15%, care fac imposibilă mecanizarea 
sau necesită utilizarea unor echipamente specifice costisitoare. 

Conform acestor criterii zona montană din România se prezintă astfel: 
 

Zona montană a României 
Număr de judeţe cu zonă montană 27 
Număr localităţi montane 657 
Populaţia (locuitori) 2.850.000 
Nr. de gospodării 954.922 
Fond funciar –ha 6.911.600 
Suprafaţă agricolă – ha 
Din care: 

2.900.000 

- arabil – ha 
- păşuni şi fâneţe – ha 
- livezi – ha 

600.000 
2.200.000 

50.700 
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- vii – ha 3.800 
Efective de animale: 
Din care: 
- bovine total  - cap. 

Din care vaci cu lapte – cap. 
- ovine total – cap. 
Din care oi mulgătoare – cap. 
- caprine total – cap. 

 
 

749.973 
415.861 

2.234.767 
1.506.004 

177.059 
Sursa: MAPDR 

 
Principalele activităţi economice în zonele montane sunt legate de 

valorificarea resurselor locale, şi anume:  
- resursele forestiere; 
- resursele de pajişti naturale, ceea ce poate dezvolta creşterea animalelor, 

în special taurinele şi ovinele; 
- resursele de substanţe minerale utile (mangan, sulf, fier, uraniu, alte 

substanţe); 
- resurse de ape minerale; 
- turismul, ca rezultat al cadrului natural deosebit de pitoresc, cu condiţii 

prielnice practicării sporturilor de iarnă. 
După cum se poate observa, veniturile populaţiei montane depind în primul 

rând de activităţile agricole şi de cele mai multe ori sunt insuficiente pentru asigurarea 
unui trai decent locuitorilor acestor areale. De aceea trebuie puternic încurajate 
activităţile complementare, neagricole, cum ar fi agroturismul, care pot suplimenta 
aceste venituri printr-o valorificare superioară a producţiei agricole. Dacă muntenii nu 
vor avea resurse financiare şi condiţii de trai comparabile cu locuitorii altor zone, vor 
fi, în permanenţă, tentaţi de migrarea către regiunile dezvoltate, lăsând munţii goi, cu 
imense consecinţe de ordin economic şi social.   

Toate politicile şi strategiile de dezvoltare ce vor fi promovate în zona 
montană a României vor ţine cont de Agenda comunitară privind zonele montane, 
care este îndreptată spre: 

 semnificaţia pentru munţi a provocărilor urgente şi a politicilor curente 
privind: 
• schimbările climatice 
• depopularea şi îmbătrânirea populaţiei 
• presiunea pentru o coeziune teritorială  din perspectiva politicilor 

europene 
 O prioritate o constituie transformarea provocărilor în oportunităţi, în 

ceea ce priveşte: 
• schimbările climatice; 
• concentrarea pe adaptare; 
• sprijinul transformărilor necesare şi instituţiilor prin politica de 

coeziune; 
• depopularea şi îmbătrânirea populaţiei; 
• îmbunatatirea şi apariţia de noi servicii; 
• furnizarea celor mai avansate standarde în domeniul Tehnologiei 

Informaţiei şi Cunoaşterii; 
• încurajarea Tehnologiei Informaţiei şi Cunoaşterii prin politica de 

coeziune şi "e-guvernare". 
Dintre toate aceste provocări, schimbările climatice legate de variaţii şi 

creşteri de temperatură, precipitaţii, viteze crescute ale vântului vor avea cel mai mare 
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impact asupra zonelor de munte şi anume: fizico-chimice, biologice sau socio-
economice. 

Seceta, lipsa precipitaţiilor, abundenţa acestora în unele perioade, incendiile, 
pot avea ca efecte imediate prin apariţia de noi zone deşertificate, inundaţii pe timp de 
iarnă şi primăvară, retragerea gheţarilor, activitate tectonică mai accentuată. 

Efectele ecologice rezultă din temperaturi şi emisii de CO2 crescute, dintr-o 
invazie crescută de plante şi insecte dăunătoare, ceea ce poate duce la o schimbare 
dinamică a biodiversităţii în aceste areale. 

Pe plan socio-economic aceste schimbări climatice pot duce la costuri mărite 
legate de pagube şi managementul riscurilor, modificări în structura recoltelor şi a 
producţiilor obţinute, reduceri ale cantităţilor de hidroenergie obţinute, sezoane şi 
turism montan (pentru practicarea unor sporturi) scurtate, etc.  

Importanţa munţilor rezultă în primul rând din faptul că ei găzduiesc un 
important segment al populaţiei mondiale, ocupată în agricultură sau activităţi conexe, 
dar în acelaşi timp munţii oferă foarte multe resurse minerale sau de altă natură, 
reprezintă un izvor nesecat de biodiversitate, tradiţii, locuri sacre, cu un rol însemnat 
în dezvoltarea turismului. Zonele de munte oferă beneficii nu numai populaţiilor 
montane ci tuturor locuitorilor planetei, deşi acest lucru este mai puţin recunoscut şi 
nicidecum recompensat. 

Produsele de munte pot juca un rol esenţial în asigurarea siguranţei 
alimentare a populaţiei mondiale aflată într-o continuă creştere. Ele sunt produse de 
calitate superioară, tema acestor produse preocupă Europa şi Euromontana de aproape 
10 ani. 

În urma unui proiect de cercetare implementat de Asociaţia europeană a 
zonelor montane – Euromontana, în perioada 2002-2005, a fost lansată o Cartă a 
produselor montane de calitate, cu semnatari din 12 ţări, inclusiv România. Principiile 
de bază stabilite de Cartă pentru produsele montane de calitate se referă la: 

- provenienţa materiei prime numai din zona montană; 
- procesarea să aibă loc în zona montană; 
- să contribuie la menţinerea tradiţiilor zonei; 
- să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei; 
- să ofere transparenţă în informaţii de-a lungul filierei produsului;  
Implementarea acestei carte pentru produsele montane de calitate presupune 

pentru perioada următoare: 
- verificarea, testarea interesului consumatorilor pentru produsele 

montane; 
- implementarea unei pieţe originale care să contribuie la dezvoltarea 

rurală; 
- obţinerea unei valori adăugate substanţiale pentru produsele montane.  
În această perioadă, Comisia Europeană a lansat ideea adoptării unei carte 

verzi pentru calitatea produselor agricole, care să cuprindă cerinţele agricole, 
standardele de producţie şi schemele de calitate. Calendarul până la adoptare urmează 
următoarele etape: 

- 2008 – consultarea tuturor factorilor implicaţi în lanţul alimentar; 
- mai 2009 – lansarea orientărilor politice strategice, deschise pentru 

consultare;  
- 2010 – propuneri legislative pentru adoptarea politicii europene de 

calitate a produselor agricole. 
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Bineînţeles toţi actorii implicaţi trebuie să depună toate eforturile pentru ca 
specificitatea montană şi mai ales a produselor montane să se regăsească în această 
cartă. 

Confruntându-se cu aceste provocări, zonele montane au nevoie de soluţii 
inovatoare, de politici specifice, pentru a-şi diversifica economia şi pentru a-şi putea 
proteja preţioasele resurse de mediu şi de patrimoniu, pe care le deţin. 

 
Concluzii 
- Anumite activităţi economice din zonele montane creează beneficii 

sociale, ecologice, culturale, nu doar pentru zonele unde acestea se 
desfăşoară, ci pentru toată societatea. Din păcate, viabilitatea economică 
a acestor activităţi este adeseori nesigură; 

- Turismul rural şi agroturismul sunt oportunităţi care valorificate 
corespunzător induc dezvoltare în zonele de munte; 

- Apa, peisajele, varietatea speciilor, habitatele sunt bunuri de care 
beneficiem cu toţii şi acest lucru trebuie recompensat; 

- Zonele montane deşi au caracteristici comune, trebuie să beneficieze de 
politici specifice, coerente, adaptate pentru fiecare regiune în parte. 
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1.5 THE CONTRIBUTION OF RURAL TOURISM IN THE SHAPE OF 
ECOTOURISM TO THE DURABLE DEVELOPMENT 

 
CONTRIBUŢIA TURISMULUI RURAL SUB FORMĂ DE ECOTURISM LA 

DEZVOLTAREA DURABILĂ 
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Abstract 
At present, the ecotourism is considered one of the main factor for sustainable development 

specially in the roural area. In essence, the natural field is the first advantage in tourism activity 
development thus uncontroled exploitation of the environment, unreasonable, depreciates the most 
important attraction source for visitors. Without reason, it is necessary that state and local authorities, 
communities from roural area in the first place to be responsible for a king of tourism compatible with 
environment and environment protection will allow the sustainable development. 

 
Key words: ecotoutism, rural tourism, natural capital, economical development, sustainable 

development 
Cuvinte cheie: ecoturism, turism rural, capital natural, dezvoltare economică, dezvoltare 

sustenabilă. 
 

Introducere 
Ecoturismul este considerat, în prezent, factor principal de dezvoltare 

durabilă, mai ales în zona rurală. Mediul natural este principalul avantaj în 
dezvoltarea activităţii turistice, astfel încât exploatarea necontrolată, neraţională a 
acestuia degradează principala sursă de atracţie pentru turişti. Este necesar, fără 
îndoială, ca autorităţile statale şi locale, comunităţile din zonele rurale în special, să 
devină răspunzătoare pentru practicarea unui turism compatibil cu mediul 
înconjurător, iar gestionarea corectă a activităţii turistice şi de protecţie a mediului să 
permită dezvoltarea durabilă. 

 
Ecoturismul şi capitalul natural 
Între turism şi mediul înconjurător există o relaţie complexă, legăturile dintre 

ele manifestându-se în ambele direcţii (mediul natural, prin componentele sale: apă, 
aer, sol, floră, faună etc.) reprezintă resursele de bază ale turismului, iar pe de altă 
parte, activitatea turistică are influenţe asupra mediului ecologic, modificându-i 
elementele componente26.  

Ca strategie de dezvoltare, ecoturismul se bazează mai mult pe raţionalizarea 
consumului de resurse naturale sau a capitalului natural decât pe transformarea 
mediului natural de-a lungul procesului de dezvoltare economică. 

Conceptul de capital natural este deseori folosit, atât implicit cât şi explicit, 
pentru a argumenta rolul de factor de dezvoltare durabilă a ecoturismului. Practic, 
noţiunea de capital natural este corelată cu cea de ecoturism. 

Noţiunea de capital, în general, presupune crearea de noi valori prin 
transformarea în cadrul proceselor de producţie şi consum a resurselor naturale. 

Capitalul natural, pe de altă parte, se referă la procesele bio şi geo fizice şi la 
rezultatele lor. De exemplu, copacii reprezintă capital natural în timp ce tăierea lor 
inseamnă distrugerea acestuia. 

În categoria factorilor de producţie intră: pământul, munca, capitalul, iar 
valoarea sa adăugată este rezultatul combinării acestor trei factori de producţie. Dacă 
până la al doilea război mondial nu se punea problema folosirii raţionale şi conservării 
                                                 
26 Bran Florina, Simon Tamara, Nistoreanu Puiu, Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 9 
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resurselor naturale, începând mai ales cu anii 1970 s-a vorbit din ce în ce mai mult 
despre ,,limitele creşterii economice”27, implicit a dezvoltării, punând faţă în faţă 
limitele mediului înconjurător cu creşterea economică şi industrializarea evidenţiind 
că lumea a devenit din ce în ce mai conştientă de efectele pe care consumul excesiv de 
resurse îl are asupra calităţii vieţii. Într-o astfel de conjunctură, la sfârşitul anilor 
1980, s-a dezvoltat noţiunea de ecoturism ca o formă de turism ce presupune 
conservarea mediului înconjurător pe baza desfăşurării unor activităţi preexistente. 

Ideea de capital natural a fost introdusă tot în anii 1980 odată cu conceptul 
de dezvoltare economică bazată pe ecologie. Până la acel moment susţinătorii 
economiei bunăstării (walfare economies) considerau efectele creşterii economice 
asupra mediului ca fiind externalităţi ce rezultă din desfăşurarea activităţii economice. 
Spre deosebire de teoriile corespunzătoare economiei bunăstării, începând cu anii 
1980, accentul pus pe capitalul natural ca o componentă a noii ,,economii ecologice” 
(dezvoltată ca teorie la sfârşitul anilor 1980) a generat un liant interdisciplinar între 
economie şi ecologie.  

Părerile cu privire la limitele capitalului natural sunt împărţite: dacă există 
voci ce susţin ideea existenţei unor cantităţi suficiente de resurse ce pot să susţină 
creşterea şi dezvoltarea economică în acelaşi ritm ca şi până acum, există şi voci care 
susţin ideea depăşirii limitelor în ceea ce priveşte resursele naturale sau că depăşirea 
lor este iminentă. În prezent, susţinătorii optimişti ai dezvoltării economice consideră 
că societatea modernă este capabilă să se folosească în continuare de progresul 
tehnologic astfel încât să reducă consumul de resurse în limitele normale şi, în acelaşi 
timp, să permită progresul economic şi social. 

Teoreticienii ce pun accent pe raţionalizarea consumului de capital natural 
sunt critici vis-à-vis de impactul pe care creşterea şi dezvoltarea economică o au 
asupra mediului. 

Ecoturismul reprezintă o formă de turism care permite concomitent 
realizarea unor activităţi turistice eficiente fără ca dezvoltarea acestui sector economic 
să afecteze mediul. Această armonie a fost într-o anumită măsură afectată de 
introducerea, pe scară largă, şi de folosirea rezultatelor procesului de industrializare 
deci a progresului tehnologic. 

De ce vorbim de eco-turism şi nu doar de turism? 
În primul rând datorită faptului că, din punct de vedere turistic, capitalul 

natural reprezintă principala sursă de beneficii atât pentru ofertanţii de produse cât şi 
pentru clienţi (turişti). Parcurile, rezervaţiile naturale şi pădurile reprezintă baza 
dezvoltarii ecoturismului implicând aici şi comunităţile locale care este necesar să se 
implice pentru conservarea biodiversităţii, punct de atracţie în turismul rural. Marea 
majoritate a turiştilor care preferă forma de ecoturism sunt motivaţi tocmai de 
biodiversitate, de natură cu toată frumuseţea ei originară. Practic, centrul de 
atractivitate oferit de către turismul rural este tocmai apropierea de natură în forma ei 
originară adică în cadrul în care nu se regăsesc elementele caracteristice progresului 
tehnic şi industrializării. Turismul rural sub forma ecoturismului, în general, pune la 

                                                 
27 În anul 1970, Clubul de la Roma a însărcinat un grup de cercetători sub conducerea prof. Dennis 
Meadows să realizeze un studiu despre tendinţele şi problemele de natură economică care ameninţă 
omenirea. Rezultatele studiului au fost publicate în 1972 sub titlul Limitele creşterii fiind din cele mai 
puţin plăcute. Potrivit acestui studiu, în anul 2000 ar fi trebuit să se producă, la nivel mondial, o gravă 
criză a producţiei industriale şi agricole care ar fi schimbat total sensul de evoluţie al economiei şi 
societăţii. Populaţia ar fi trebuit să atingă un maxim istoric după care s-ar fi diminuat în ritm alert. 
Pentru anul 2100 s-a prevăzut atingerea unui nivel staţionar cu producţii agricole şi industriale pe 
locuitor inferioare celor existente în secolul XX şi cu o populaţie în scădere. 
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dispoziţia vizitatorilor un cadru natural prea puţin exploatat, liniştit, cu atmosferă 
nepoluată, o oază de sănătate şi relaxare într-o lume globalizată, industrializată, 
consumatoristă, complexă şi extrem de dinamică. 

Odată cu prima revoluţie industrială au demarat procesele de creştere şi 
dezvoltare economică benefice din punct de vedere al progresului economic şi social 
dar însoţite de creşterea gradului de poluare a mediului. 

Iniţial, noţiunea de ecoturism a fost aplicată numai pentru turismul practicat 
în zonele naturale ca în prezent să vorbim despre ecoturism raportat la toate celelalte 
forme de turism existente. 

Obiectivele ecoturismului: 
- conservarea şi protejarea mediului; 
- crearea de locuri de muncă în comunităţile locale din mediul rural; 
- dezvoltarea simţului responsabilităţii faţă de mediu şi natură în general atât 

în rândul localnicilor cât şi al turiştilor; 
- reducerea efectelor de ordin negativ asupra mediului natural, social şi 

cultural. 
Turiştii care preferă mediul rural se împart în două categorii: 
Cei care preferă să regăsească confortul de acasă şi să beneficieze, chiar şi în 

concediul, de avantajele prodresului tehnic şi cei care doresc şi sunt dornici să 
practice ecoturismul în mediul rural şi care doresc să se relaxeze într-un cadru cât mai 
natural, să mănânce sănătos, adică mâncăruri tradiţionale gătite exclusiv din produse 
obţinute din activităţile localnicilor şi care în general sunt de tip organic. 

Ecoturismul presupune, înainte de toate, axarea pe conservarea capitalului 
natural în spaţii în care există biodiversitate. În România există numeroase zone 
bogate în biodiversitate datorită gradului mai redus de dezvoltare tehnologică în 
mediul rural. 

Pentru ca într-o zonă turistică să poată fi practicat ecoturismul aceasta este 
necesar să se caracterizeze prin: 

- biodiversitate; 
- mediu natural pitoresc; 
- mediu slab populat (cu densitate redusă a populaţiei pe mertu pătrat); 
- mediu rural; 
- mediu sărac din punct de vedere economic; 
- mediu în mare parte agrar (presupune ca principalele preocupări ale 

comunităţilor să fie agricultura şi creşterea animalelor); 
- mediu în care au fost conservate tradiţiile şi obiceiurile. 

În zonele din mediul rural în care turismul se numără printre principalele 
activităţi economice este necesară orientarea puternică către ecologie şi dezvoltarea 
unei viziuni de conservare a mediului şi de economisire a capitalului natural şi de 
utilizare raţională a acestuia. 

Biodiversitatea reprezintă o atracţie turistică naturală. Procesele de creştere 
şi dezvoltare economică pot avea efecte dezastruoase asupra mediului şi 
biodiversităţii în sensul distrugerii lor deoarece derularea acestor procese implică 
abuzul consumului de resurse naturale cum ar fi apele sau pădurile. 

În schimb, ecoturismul reprezintă forma activităţii turistice cea mai puţin 
dăunătoare mediului înconjurăţor şi creşterii şi dezvoltării economice durabile şi se 
poate practica cu mai mult succes în special în ţările în curs de dezvoltare. 

Pentru a stabili câţi turişti pot vizita o zonă fără a determina efecte negative 
asupra culturii locale şi mediului este necesar a se avea în vedere, printre altele: 

- arealul în care este organizată activitatea turistică; 
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- gradul în care localnicii s-au deschis progresului tehnico-ştiinţific şi 
restului lumii; 

- facilităţile oferite turiştilor în zonă; 
- numărul celor care oferă servicii localnicilor şi turiştilor; 
- vulnerabilitatea ecologică în zonă. 
Dezvoltarea activităţii turistice, chiar şi sub forma ecoturismului, va 

determina cu siguranţă modificări ale ecosistemului, populaţia şi administraţia locală 
fiind pusă în situaţia de a face eforturi pentru a proteja mediul ambiant pentru ca 
acesta să nu fie afectat negativ. 

În acest sens, elementele care ţin de progresul tehnico-ştiinţific datorat 
proceselor de creştere şi dezvoltare economică vor avea acces limitat în zonă tocmai 
pentru a permite conservarea mediului ambiant şi a justifica rolul mediului ca factor 
aducător de venituri la bugetul local tocmai ca o atracţie naturală şi neconsumată.  

Din perspectivă ecologică, dezvoltarea presupune maximizarea bunăstării 
mediului înconjurător ceea ce face ca ecositemul să fie integrat în cadrul priorităţilor 
de dezvoltare în cadrul cărora conservarea biodiversităţii este una importantă. 
Ecoturismul este o alternativă acceptabilă pentru dezvoltarea economică. 

În anumite zone, mai puţin dezvoltate dar autentice, turismul are capacitatea 
de a crea valoare economică mediului tocmai prin conservarea, protejarea şi crearea 
de locuri de muncă. 

Practic, ecoturismul este o activitate economică mult mai puţin dăunătoare 
comparativ cu cea industrială, agricolă sau forestieră, permite obţinerea de venituri 
bugetare şi încurajează comunităţile locale să se implice în activităţi economice 
sustenabile, bazate în primul rând pe conservarea mediului ambiant. 

Includerea ecoturismului în rândul priorităţilor de dezvoltare economică 
determină autorităţile de stat şi pe cele locale să ia măsuri pentru a opri defrişările şi 
pentru a conserva mediul înconjurător. 

Dezvoltarea economică raţională, fără risipa capitalului natural poate limita 
progresul economic al unor zone sărace adică al comunităţilor rurale, însă conservarea 
ecositemelor este mult mai importantă, chiar vitală pentru a fi prioritară dezvoltării 
tehnice şi economice în condiţiile în care anumite resurse odată consumate vor fi 
definitiv pierdute în cazul în care nu există substituienţi.  

Ţările în curs de dezvoltare sunt cele care deţin un mare potenţial pentru 
dezvoltarea turismului rural dar şi a ecoturismului deoarece ,,turismul rural este o 
formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, valorificând resursele turistice 
locale (naturale, culturale şi economice) ca şi dotările şi echipamentele turistice, 
inclusiv pensiunile şi pensiunile agroturistice. Utilizează diverse spaţii de cazare: 
hanuri şi hoteluri rurale, adăposturi, sate de vacanţă, ferme etc. şi îmbracă forme 
variate de sejur, cu un spectru larg de motivaţii: odihnă şi recreere, tranzit, cultură, 
cunoaştere, religie, practicarea unor sporturi etc.”28. Zonele în care se practică 
turismul rural îndeplinesc toate condiţiile pentru ecoturism. 

Pentru ca ecoturismul să contribuie la dezvoltarea durabilă sunt necesar de 
îndeplinit unele principii29: 

- folosirea durabilă a resurselor turistice (exploatare optimă, conservare, 
protejare); 

- reducerea supraconsumului şi a risipei capitalului natural din zonele rurale; 
                                                 
28 Glăvan Vasile, Turism rural. Agroturism. Turism durabil. Ecoturism, Editura Economică, 
Bucureşti, 2003, p. 17 
29 Glăvan Vasile, Turismul rural. Agroturism. Turism durabil. Ecoturism, Editura Economică, 
Bucureşti, 2003, pp. 20-21 
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- menţinerea diversităţii naturale, culturale şi sociale a spaţiului rural; 
- integrarea agroturismului şi ecoturismului în planificarea şi strategia de 

dezvoltare naţională, regională şi mai ales locală (dezvoltarea ofertei, 
promovarea şi organizarea, precum şi dezvoltarea infrastructurii generale 
şi tehnice şi administrative); 

- sprijinirea administraţiilor locale în dezvoltarea economică, socială, 
culturală a comunităţii, în protejarea capitalului natural şi valorilor 
culturale; 

- implicarea comunităţilor locale în sectorul turistic prin sprijinirea 
dezvoltării ecoturismului, pentru protejarea mediului şi raţionalizarea 
consumului de capital natural; 

- consultarea specialiştilor şi a turiştilor în dezvoltarea agro şi ecoturismului 
pentru a evita conflictele de interese între autorităţile statale, locale, 
întreprinzători, turişti şi populaţia locală; 

- dezvoltarea durabilă este susţinută prin pregătire profesională, calificare, 
perfectionare, pregătire sociologică şi ecologică adecvată; 

- dezvoltarea acţiunilor de marketing în ecoturism, prin studierea pieţei 
turistice din arealul local şi regional sau chiar pe plan naţional şi 
internaţional; 

- cercetarea şi monitorizarea activităţii de turism rural şi ecoturism. 
Ecoturismul permite reîntoarcerea la natură în formă nemodificată, 

indiferent de categoria de vârstă şi socio-profesională a turiştilor, de gen sau statut 
social, deoarece oferă, în primul rând, comfort fizic şi spiritual.  

Turismul rural sub forma ecoturismului oferă o serie de avantaje cum ar fi: 
- valorificarea potenţialului natural al zonei; 
- realizarea de investiţii pentru crearea capacităţilor de cazare, alimentaţie 

publică şi agrement; 
- raţionalizarea personalului din sectorul turistic; 
- aerarea locaţiilor turistice mult prea aglomerate; 
- îmbunătăţirea nivelului de trai a localnicilor; 
- crearea de locuri de muncă în mediul rural şi scăderea gradului de migrare 

a populaţiei din mediul rural spre cel urban; 
- obţinerea de venituri suplimentare atât pentru populaţie cât şi la bugetele 

locale. 
Ecoturismul permite utilizarea capitalului natural cu acelaşi grad de 

profitabilitate ca şi în trecut ceea ce avantajează activitatea turistică, dependentă de 
calitatea mediului înconjurător, deoarece degradarea acestuia determină creşterea 
gradului de insatisfacţie al turiştilor, dar şi protejarea şi conservarea moştenirii 
culturale şi istorice, adică a patrimoniului local. 

Din aceste considerente, calitatea generală a mediului din regiunile cu 
potenţial turistic şi nu numai este necesar a fi apărată şi chiar îmbunătăţită pentru ca 
turiştii să se fidelizeze şi să agreeze ideea reîntoarcerii în aceeaşi zonă turistică sau în 
zone care oferă oportunităţi asemănătoare. În situaţiile în care satisfacţia vizitatorilor 
este redusă, zona respectivă va suferi un regres în ceea ce proveşte valoarea ei pe 
piaţă. 

Nu trebuie să înţelegem greşit noţiunea de ecoturism în sensul râmânerii 
intenţionat în urmă a regiunilor turistice din punct de vedere economic şi social. Din 
potrivă, turismul sub forma lui ecologică impune modernizarea infrastructurii, 
dezvoltarea rural-urbană durabilă, utilizarea unor forme de energie neconvenţională şi 
tehnologii nepoluante. Practic, ecoturismul este forma de turism care asigură 
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valorificarea şi utilizarea raţională a resurselor turistice, gestionarea raţională, 
durabilă a mediului local, a resurselor umane locale, lărgirea spectrului activităţilor 
economice tradiţionale etc. 

 
Concluzii: 
Ecoturismul şi turismul rural reprezintă, în prezent, prin avantajele pe care le 

oferă, atât economice cât şi pentru mediul înconjurător, un domeniu economic 
prioritar.  

Aceste două forme de turism care se îmbină armonios, în special în mediul 
rural, permit valorificarea superioară a resurselor turistice, obţinerea de venituri 
superioare, determină un efect de antrenare în economia locală şi naţională, 
stimulează producţia agricolă la nivel local, oferă avantajul creării de locuri de muncă 
pentru populaţia locală, etc.  

Dezvoltarea turistică este de cele mai multe ori însoţită de daune aduse 
mediului ambiant datorită consumului şi utilizării inadecvate a capitalului natural, 
poluării, distrugerii biodiversităţii, introducerii de noi elemente de infrastructură dar 
uneori şi datorită lipsei de educaţie a turiştilor în ceea ce prijeşte modul de conservare 
a mediului. 
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ROMÂNIA RURALA VERSUS TURISMUL RURAL 
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Abstract 
The rural tourism represents a solution for the rural sustainable development in Romania. The 

paper deals with the socio-economic framework of the rural areas from Romania. The economic analysis is 
follow by a demographic one. The first conclusion of the paper is that the Romanian agriculture and the rural 
households represent obstacles for the rural tourism development.  

The paper tries to offer solutions connected to the specific pre and post-adhering European 
Funds, bur their impact isn’t too great. 

The nowadays solution should be the fight for survivor in a very competitive market. Practically, 
the rural tourism has to focus on maintaining its capacities and on the quality services’ improving. The real 
profit will be obtained later.  

This is the single solution in order to develop the rural tourism, not safari tourism, in Romania.  
 
Key words: crumb of the propriety, synthetically development index of the rural household, 

touristic resources’ valorisation, rural sustainable development, National Program for 
Rural Development 

Cuvinte cheie: faramitarea proprietatii, indicele sintetic al dezvoltarii gospodariei rurale, 
valorificarea resurselor turistice, dezvoltare rurala durabila, Programul National pentru 
Dezvoltare Rurală. 

 
The rural tourism is considered like a viable solution for the regional development 

in Romania. The present Romania is a rural one in a significant degree. 93.7% from the 
Romanian territory is rural and 47% from the Romanian population live in the rural areas. 
40% from the rural labour work in activities which are locates into the rural areas, as well. 
But the contribution of the agriculture to the GDP represents only 7.5-7.8%. 

For the beginning we have to affirm that a modern rural tourism is based only on 
a high regional development. Or the Romanian villages are far away from an average 
development. After 1989, the Romanian villages were object of a profound contradictory 
reform which was starting by the Law number 18 of the landed fund.  This law 
dispossessed the Romanian farmer by the agricultural equipments and supported the 
efficiency decrease under the very low and disparate farms. 

Nowadays, the Romanian farms are characterised as: 
- a great crumb of the propriety; 
- more than 64.7% of the farms are the subsistence farms with a average surface 

less than 3 hectares;  
- the framers’ access on the specific markets is compromise and it creates the 

imagine of a low trade orientation of the Romanian farmers; 
- the middle farms cover 25.2% and they have surfaces between 3-15 hectares; 
- the average surface of a Romanian farm is 2.67 hectares and it supports the 

efficiency decrease in using the specific inputs. More, the farms’ surfaces are 
too disparate with an average of 4.14 lots of land for a farm. 

- We can resume the effects of the Romanian agricultural reform to: the 
destruction of the agricultural technical equipments, the disorder from the 
agricultural output and the great crumb of the proprieties (Lazar T., 1996). 

More, we consider that the Law no.18 was based on the confusion between 
propriety and exploitation and it supported the destruction of the accumulated 
achievements of the rural communities in the latest 30-40 years. 
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The final result of this law was to create a people without implements, because it 
separated the land and the farmers from the agricultural tools, which were the farmers’ 
propriety, as well (Grigore I., 2001). 

Such a situation pushed the Romanian agriculture some hundred years ago to a 
new-feudalism. Some rural sociologists confirm the return of the Romanian agriculture to 
an archaic exploitation model of the technical support and the markets’ access (Sisestean 
G., 2001). The first impact is the yearly 3 million hectares uncultivated in Romania. 

The blocking of the farmers’ access to the Romanian economy is described by the 
following: 

- the exponential growth of the unpaid rural population ratio, especially in the 
first period after 1989. This population live on its own household and it grew 
with 600% during 1989-1996, for example. As a result, 68.2% from the rural 
active population has no official jobs; 

- the decrease of the employers in the rural areas: only 3.3% from the whole 
agricultural labour are hired. More, the food industry isn’t able to develop 
itself because the absence of the rural market and the low efficiency of the 
family farms; 

- the rapid growth of the rural entrepreneurships: this growth isn’t follow by a 
greater hiring. Practically, the entrepreneurships become intermediary 
between the little surplus of the subsistence rural households and the urban 
wholesale dealers.  

The Romanian agriculture seems to be the same with the Western European 
agriculture from the 19th century. About 64.4% from the total agricultural surface of 
Romania represents the arable lands from which 29% is uncultivated. 

Arable
surface
Nonarable
surface

Cultivated
arable
surface
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ed arable
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Figure no.1: Romanian agricultural surface in 2008 

 
This unfavourable situation has to be correlated with the decrease of the economic 

power of the farms which is connected to the financial, natural and human resources. 
The main financial resource of the rural households is the extra-agricultural 

revenues. They are focuses on the agricultural services’ payment and they are not 
correlated with the growth of jobs in other industries for the rural labour, as well. More, 
these revenues are base on the pensions of those peoples which return in the villages.  

On the other hand, the relative growth of the rural population determined a growth 
of a non-active population which covers a new unemployment class.  As a result, the most 
counties with the lowest hired population in the rural areas are: Tulcea, Vaslui, Vrancea, 
Braila and Covasna. 
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Figure no.2: The hired population on counties in 2008 
This process is follow by the growth of the uncultivated agricultural surfaces. The 

worst situations are in Harghita, Brasov, Salaj, Sibiu and Cluj. 
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Figure no.3: The uncultivated surfaces on counties in 2008 
 

In order to extend the analysis, we can use a synthetically development index of 
the rural household based on three indicators: the degree of the cultivated area, the degree 
of the animal sector development and the efficiency of the agricultural activities. 

The results of this new approach are not positive. 22 counties are situated under 
the minimal development limit of the rural household with an average development index 
of -0.23: Harghita, Dolj, Ilfov, Mehedinti, Prahova, Sibiu, Maramures, Salaj, Buzau, Olt, 
Vrancea, Bacau, Bistrita, Bihor, Caras Severin, Arges, Dambovita, Hunedoara, Vaslui, 
Giurgiu, Teleorman and Brasov. Other counties have positive values for this index but they 
face to the same undeveloped agriculture, even that the average index is about 0.01: 
Ialomita, Arad, Constanta, Gorj, Mures, Calarasi, Alba and Neamt. 

Some positive tendencies for the agricultural sector are in: Galati, Valcea, Satu 
Mare, Cluj, Iasi, Suceava, Tulcea, Timis, Botosani, Covasna and Braila. 
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Figure no.4: The synthetically development index of the rural household in 2008 
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From the demographic point of view, Romania is in decline. The solution should 

be an average of 2.1 children for every woman. The reproductive model for the developed 
countries is based on a small number of children, with a better quality, which have older 
parents, especially non-legal married women.  

In the rural Romania, there are 11.04 birds and 15.41 deaths to 1000 inhabitants. 
The absolute natural surplus is negative in 37 counties. The counties with the lowest birth 
rate are: Teleorman, Cluj, Giurgiu, Hunedoara and Olt. On the other hand, the counties 
with the highest mortality are: Teleorman, Dolj, Mehedinti, Olt, Giurgiu, Hunedoara, Salaj 
and Buzau. 

As a result, the demographic depression pole consists of Teleorman, Hunedoara, 
Olt and Giurgiu. 

These demographic tendencies are doubled by the decrease of the rural learning 
stock. Only 23.7 from the whole rural population have collegial studies and those which 
graduate are 15.2% less than in the urban areas. There are significant disparities connected 
to the professional training, as well. The final result is disparities between the rural and the 
urban areas of 72%. These people can create the urban slums as in the Latin-American or 
Afro-Asian models, which would generate marginalisation, urban alienation and suburban 
poverty. 

The Romanian rural areas face to a vertical poverty. That means that a person 
who lives in the rural areas faces to an extreme poverty 3 times more than in the urban 
areas, as well. 

More, the poverty structural multiplier from the urban to the rural areas is about 
¾, which means 1 urban poor people for 3 rural poor peoples. 

Using the ISAR method, the 63% from the sever poverty in Romania is structural 
associated to the rural areas (ISAR, 2005). 

The vertical poverty in Romania is the effect of the structural population 
disparities, not of the specific ethnic, demographic or other factors. 

On the other hand, the poverty is supported by an inter-community stratification 
and not an intra-community one, like the social stratification. This means that the whole 
communities are situated on the different levels of the socio-economic scale. A medic in a 
rural areas, for example, is poorer that all the poor medics from the urban areas. 

The risk of the vertical poverty is that it is able to support a functional and a 
demographic crash of that community. These effects are caused by the great attraction of 
the developed communities for the skin labour and young peoples from the poor 
communities. 

The forecast can be a sustainable un-development for the rural areas based on the 
unskilled old labour and the lack of capital (Rosener W., 2003).  

This is the socio-economic analysis of the Romanian rural areas which isn’t able 
to support the rural tourism development. 

Maybe a solution would be the European Funds. The rural and regional tourism in 
Romania will benefit by 500 million Euros under ERDF and 87 million Euros from the 
national funds during 2007-2013. These funds will cover two specific programs. 

The first program supports the existing touristic resources’ valorisation and those 
which aren’t introduced in the touristic circuit yet, the new jobs, the growth of the revenues 
from the touristic activities and the new revenue sources for the isolate areas with touristic 
potential. 

The second program is focused on the growth of the economic efficiency in 
tourism in order to decrease the disparities from the European average efficiency.  
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The potential of the rural tourism is very great. The accommodation capacity in 
the touristic pensions was about 22061 tourists in 2005. 50.5% from this capacity is 
situated in the rural areas (INS, 2006). 
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Figure no.5: The evolution of the rural tourism 

The distribution of the number of rural pensions on the Romanian regions is the 
following: Bucharest-Ilfov 0.5%, West 4%, South-West 4%, South-East 8.9%, South 
10.3%, North-East 14%, North-West 14.8% and Centre 43.7%. 
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Figure no.6: The repartition of the rural tourism (%) 

The rural tourism is connected to the rural development, especially to the farms’ 
activities. As a result, there are necessary the modernization, the development and the 
innovation for this kind of tourism. The rural tourism is affected by the inadequate 
management, the lack of the information’s promotion and dissemination in the touristic 
centres and by the limited number of such centres which operate in the local areas. 

Until 2007, the rural tourism in Romania was supported by the pre-adhering 
European Funds like SAPARD and PHARE. 

During 2007-2013, the rural tourism represents an objective of the 5th Axe under 
the Regional Operational Program. This axe is divided into three intervention domains. 

The first one is focuses on the sustainable uses of the cultural patrimony and the 
modernization of the colligated infrastructures. The financial allocation is 235 million 
Euros. 

The second domain covers the creation, the development and the modernization 
of the touristic infrastructure in order to sustainable valorise the natural resources and to 
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grow the touristic services’ quality. This axe received 29 million Euros in 2007 and 35 
million Euros in 2008. 

The third domain will benefit by 150 million Euros during 2007-2013 and it is 
focuses on the development of the tourism infrastructure. 

More, the National Program for Rural Development, the measure 3.1.3., 
encourages the touristic activities especially in the rural area. 

So, we can conclude that there are great challenges for the Romanian rural 
tourism even that some good ideas will be implementing. The rural tourism isn’t support by 
the infrastructure and by the rural sustainable development. 

The farmers’ revenues and economic power are too little and the success of their 
initiatives in the rural tourism is little and only on local area. 

The Romanian rural tourism needs a powerful financial support and another 
framework on the international specific markets, as well. 

The problem is that the solution is connected with the macroeconomic sustainable 
development in Romania, which implies a long term evolution (Ionescu R., 2008). 

The nowadays solution should be the fight for survivor in a very competitive 
market. Practically, the rural tourism has to focus on maintaining its capacities and on the 
quality services’ improving. The real profit will be obtained later.  

This is the single solution in order to develop the rural tourism, not safari tourism, 
in Romania.  
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Introducere 
Este evident că locuitorii satelor, indiferent de natura acestora, doresc şi 

trebuie să profite de progresele vieţii moderne. Drept urmare, înfăţişarea şi echiparea 
satelor se transformă în timp, omul integrându-se în epoca sa. Ca rezultat, apare un 
conflict între tradiţie şi modernitate, între dorinţa de conservare şi de evoluţie, care se 
manifestă diferit, în funcţie de condiţiile fiecărui spaţiu geografic. În cele ce urmează 
se are în vedere, în special spaţiul utilizat sau utilizabil pentru turism. 
 

Criterii de definire a spaţiului rural  
Definirea spaţiului rural constituie o problemă complexă, ce poartă amprenta 

timpului, a cadrului natural şi a sistemelor economice. 
În general, criteriile utilizate pentru definirea acestuia sunt preponderenţa 

producţiei agricole, densitatea populaţiei, caracteristicile aşezării şi ale peisajului, 
importanţa fiecăruia diferind de la o ţară la alta. Astfel, în SUA accentul se pune pe 
ponderea populaţiei agricole, delimitându-se un rural agricol şi un rural  neagricol 
(sub circa 20%), în Germania se consideră că spaţiile rurale, se găsesc în afara zonelor 
de mare densitate, în timp ce în Franţa prioritate au elementele naturii ce se găsesc în 
stare pură. 

Conform recomandării Adunării parlamentare  a Consiliului Europei (nr. 
1296/1996), spaţiul rural ar cuprinde o zonă interioară sau de coastă care însumează  
satele şi oraşele mici, în care majoritatea terenului este utilizată pentru agricultură 
silvicultură şi acvacultură celelalte activităţi, referindu-se la artizanat, servicii, 
agrement şi rezervaţii naturale30. 

OECD foloseşte un singur indicator pentru a deosebi aşezările rurale de cele 
urbane şi anume nr. loc./km2. Astfel sunt considerate aşezări rurale acelea în care 
densitatea populaţiei nu depăşeşte 150loc./km2. 

Indiferent de regiunea geografică în care se află, de epocă, de sistemul 
economic şi tradiţii sau nivelul de dezvoltare a tehnicii, spaţiile rurale prezintă câteva 
elemente comune: 

- terenul agricol (cultivat, păşuni, fâneţe) sau peisajele naturale cu caracter 
eminamente agrar; 

                                                 
30 Melinda Cândea, Florina Bran, Spaţiul geografic românesc, Editura Economică, 2001, p. 117-118. 
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- aşezarea rurală ca mod de organizare a gospodăriilor şi tradiţii specifice; 
- grupul uman (populaţia): densitate mică, dominant agricolă, forme 

tradiţionale de viaţă; 
- prezenţa anumitor obiective istorice, culturale, turistice;  
- anumită infrastructură fizică şi socială. 
Corespunzător celor trei mari domenii geografice ale teritoriului – munţi, 

dealuri, câmpii – există o structură vastă a reţelei de sate: 
a) sate de tip risipit, frecvente în regiunile de munte, caracterizate prin 

lipsa unei regularităţi în dispoziţia caselor, gospodării cu curţi largi şi 
grădini, cu o reţea de poteci adaptată condiţiilor de relief; 

b) sate răsfirate, mai puţin influenţate de relief şi mai mult de ocupaţia 
oamenilor, gospodăriile fiind distanţate prin terenuri cultivate. Astfel de 
sate se găsesc în subcarpaţi şi regiunile colinare; 

c) sate concentrate, cu un contur bine delimitat, întâlnite, în mod obişnuit, 
în zona de câmpie. 

Spaţiul rural poate fi structurat şi după alte criterii: dimensiunea aşezării, 
tipul de peisaj, activitatea economică, structura administrativă, caracteristicile sociale. 

Un raport al Comisiei Europene, intitulat „Cooperarea Europeană pentru 
Dezvoltare Teritorială”, clasifică spaţiul rural, pe baza principalelor activităţi, astfel31: 

a) Spaţiu apropiat de marele centre urbane, caracterizat prin creşterea 
numărului locuitorilor, practicarea agriculturii intensive, comerţ ridicat, 
prezenţa zonelor rezidenţiale industriale şi de receere, trafic şi transport 
intens; 

b) Spaţiu utilizat pentru turism, caracterizat prin zone montane şi de 
coastă, reducerea activităţilor agricole, creştere populaţiei, fragmentarea 
habitaturilor; 

c) Spaţiul rural cu activităţi diverse, caracterizat prin dependenţa ridicată 
faţă de agricultură şi prestările de servicii  

Rezultă că spaţiul rural este apreciat în moduri diferite de către diversele ţări, 
ca urmare a diferenţelor morfologice, ideologice şi politice. De regulă, acest spaţiu se 
caracterizează printr-o densitate scăzută a populaţiei şi o economie bazată pe o 
producţie nu prea variată  de bunuri, care provin din resurse naturale. Acest spaţiu nu 
este industrializat şi de aceea îşi conservă aproape intactă identitatea şi cultura. 

Satul românesc sub acţiunea urbanizării şi modernizării 
În condiţiile actuale, orice spaţiu - inclusiv cel rural – este supus unor 

„presiuni” multiple, în dorinţa amplificării, funcţiilor şi obţinerii de avantaje sporite. 
De altfel la scara unei economii naţionale, structurile urbane şi rurale formează un tot 
unitar şi se găsesc într-o strânsă interdependenţă. Ele sunt într-un progres continuu, 
fiecare recepţionând, din ce în ce mai activ, elemente de urbanizare şi modernizare. 

Conform dicţionarelor de specialitate, a urbaniza înseamnă a pune în 
aplicare principiile urbanistice pentru a da unei localităţi aspect de oraş, în timp ce a 
moderniza înseamnă a da unei localităţi un aspect modern, în pas cu progresul social-
economic, adică a transforma prin înnoire, păstrând specificul localităţii respective. 
Deşi distincte, aceste procese se interpătrund, ambele desfăşurându-se pe fondul 
creşterii economice în ritmuri mereu crescânde şi diversificate. 

                                                 
31 Haller Alina-Petronela, Spaţiul rural – mediu de dezvoltare turistică, în volumul Turismul Rural 
Românesc, Editura Performantica, Iaşi, 2007, p. 65. 
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Urbanizarea este un proces social-economic obiectiv, complet şi ireversibil, 
de transformare şi răspândire în teritoriu a condiţiilor generale caracteristice mediului 
urban, şi anume32:  

- concentrare mare a populaţiei; 
- concentrare mare sau densitate ridicată a fondului construit; 
- echipare tehnico-economică (servicii edilitare) complexă ; 
- anumită structură şi zonificare funcţională; 
- pondere însemnată a populaţiei angajată în activităţi neagricole. 
Urbanizarea nu se limitează numai la oraşe, ea cuprinde în egală măsură, 

schimbările intrinseci, din societatea rurală, fie şi pentru faptul că satele sunt viitoare 
centre urbane ale unei ţări. 

În consecinţă, aşezările rurale, recepţionează, din ce în ce mai activ unele 
elemente ale urbanizării. 

Sub acţiunea urbanizării satele de astăzi, îndeosebi cele de reşedinţă 
comună, parcurg un proces de asimilare a unui mod de viaţă nou, conform mersului 
societăţii moderne. Această transformare are loc atât sub influenţa oraşelor cât şi prin 
extinderea activităţii unor locuitori ai satelor în mediul urban – navetişti, sezonieri, 
plecaţi la muncă în alte ţări etc. 

Dar urbanizarea satelor nu înseamnă simpla ridicare a acestora la nivel 
actual de dezvoltare al unor oraşe de rang apropiat lor şi copierea modului de viaţă 
orăşenesc. Urbanizarea rurală presupune dezvoltarea impetuoasă social-economică a 
satelor în concordanţă cu profilul actual al satului sau cel de perspectivă. 

Altfel spus, la sate urbanizarea se produce în alte forme şi la altă scară. Cum 
s-a mai subliniat, locuinţa rurală nu poate rămâne fără un minim de confort. După 
ultimele date statistice, în România, numai 15% din locuinţele rurale au reţea de 
alimentare cu apă, circa 12% au instalaţii de canalizare şi aproximativ 5% au încălzire 
prin sistem centrală sau sobe cu gaze naturale. Densitatea medie a drumurilor judeţene 
şi comunale este de numai 27 km la 100 km2, ceea ce indică o situaţie 
necorespunzătoare. 

Dar dotată cu elementele necesare de confort, locuinţa, localitatea trebuie să 
păstreze avantajele mediului rural: accesul imediat la natură, puritatea mediului, 
arhitectura şi tradiţiile locale. După Lucian Blaga33, fiecare sat îşi are mândria sa, 
care-l împinge spre diferenţierea de celelalte sate învecinate sau mai îndepărtate. 
Satele româneşti nu ştiu să se conformeze toate la rânduielile unuia singur. În port, în 
obiceiuri, în cântec, fiecare sat ţine la autonomia şi la aureola sa, fiecare sat vrea să 
rămână el însuşi, nu vrea să dicteze celorlalte nici gustul, nici anumite reguli de 
comparare. Toate acestea accentuează specificitatea şi autenticitatea satului românesc. 

Mai direct spus urbanizarea satului s-ar putea realiza în principal prin 
modernizarea acestuia, operaţiune ce  presupune: 

- dimensionarea optimă a vetrelor satelor; 
- asigurarea unei densităţi corespunzătoare a populaţiei 
- creşterea capacităţii de producţie a pământului prin practicarea unei 

agriculturi moderne; 
- echiparea edilitară şi social - culturală a satelor la nivelul cerinţelor 

actuale; 
- constituirea unor centre civice apropiate mediului urban. 

                                                 
32 Cucu Vasile, Geografie şi urbanizare, Editura Junimea, Iaşi, 1976, p. 172-175. 
33 Blaga Lucian, Elogiul satului românesc, în Discursuri de recepţie la Academia Română, Editura 
Albatros, 1980 
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Prin astfel de transformări şi altele, satul nu se „deruralizează”, ci capătă 
atribuţiile urbanului şi conservă, în acelaşi timp, preponderenţa activităţilor agricole 
ca o necesitate firească, obiectivă pentru supravieţuirea oraşului şi a întregii societăţi. 
Valorificarea judicioasă a elementelor cadrului natural în procesul modernizării 
asigură, în cele din urmă „specificul local” al satelor. În felul acesta satul contribuie la  
îmbogăţirea continuă a patrimoniului civilizaţiei, la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor 
proprii. 

Departe de a constitui un mediu marginal, pe cale de dispariţie sau 
„asimilare urbană”, satul dobândeşte o problematică nouă în dezvoltarea societăţii 
contemporane. 

România nu trebuie să repete greşelile unor ţări din occident, în care, prin 
construcţiile şi dotările efectuate, spaţiul rural şi-a pierdut specificitatea şi a trecut în 
spaţii preurbane şi urbane. Cu alte cuvinte, prin restructurările economice şi ajustările 
de ordin edilitar – gospodăresc ce se impun, satul românesc trebuie să rămână cu 
vechiul chip, dar renovat şi nu modificat. 

Specialiştii în materie consideră că sporirea densităţii construcţiilor pe 
unitatea de suprafaţă a terenului peste limitele admisibile pot afecta aspectele 
climatice (regimul termic şi gradul de umiditate), diminuează regenerarea resurselor 
de oxigen sau produc stări psihologice negative generate de lipsa lor, de expresivitate 
în raport cu specificul geografic al zonei. Pe de altă parte, creşterea mobilităţii 
populaţiei (număr călătorii pe locuitor pe an) prin dezvoltarea transportului în comun 
şi sporirea autoturismelor proprii duce la accentuarea poluării mediului înconjurător. 
Şi echiparea tehnico-edilitară a locuinţelor (canalizarea, sisteme de încălzire, staţii de 
epurare) pot genera unele efecte poluante. Tot mai mult se susţine că cerinţele unui 
mediu natural sănătos sunt mai presus decât confortul material. 

În concluzie, prin întreaga dezvoltare şi modernizarea a aşezărilor rurale 
trebuie să se asigure valorificarea judicioasă şi armonioasă a elementelor cadrului 
natural, a patrimoniului cultural, asigurându-se, în cele din urmă, acel „specific local”. 
Satul românesc este şi va trebui să rămână este creatorul şi păstrătorul culturii 
populare, purtătorul matricei noastre stilistice. 

În vederea soluţionării conflictului dintre tradiţie şi modernitate în cadrul 
satelor se impune integrarea construcţiilor noi şi a altor dotări în cadrul siturilor 
tradiţionale şi continuarea spiritului acestora. Reanimarea aşezărilor rurale, trecerea 
de la arhitectura tradiţională la arhitectura modernă, fără să se stingherească una pe 
cealaltă reprezintă o întreprindere dificilă,  timp şi fonduri care necesită elaborarea 
unor programe prioritare şi de perspectivă. În esenţă trebuie să se păstreze un 
echilibru între dezvoltare (prin urbanizare şi modernizare) şi conservarea în 
fiecare teritoriu a elementelor specifice atât de ordin geografic cât şi cultural. 
 

Elemente strategice de amenajare turistică în spaţiul rural  
Dacă spaţiul rural, privit în ansamblu impune o serie de restricţii privind 

urbanizarea şi modernizarea localităţilor, acestea sunt cu atât mai necesare în cazul 
satelor turistice. Satele turistice, prin excelenţă, trebuie să ofere un mediu natural 
caracterizat prin frumuseţe, puritate, un climat care să favorizeze odihna, recreerea dar 
şi posibilitatea cunoaşterii directe a comorilor cultural istorice ale poporului nostru. 
Astăzi şi tot mai mult în viitor, spaţiul rural  devine un refugiu pentru relaxare şi 
reflecţie, pentru educaţie şi creaţie, pentru tratament, pentru performanţe sportive etc. 
Interesul pentru turismul rural se dezvoltă tot mai mult ca o reacţie faţă de stresul şi 
condiţiile de viaţă ale oraşelor, antrenate în procesul industrializării. După unele 
statistici la nivelul Europei, un locuitor din patru îşi petrece vacanţa la ţară. 
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Atractivitatea sporită a spaţiului rural reclamă însă o strategie raţională de 
amenajare turistică a acestuia. Oamenii de ştiinţă manifestă o îngrijorare crescândă 
faţă de dezvoltarea haotică a localităţilor, care adânceşte ruptura dintre om şi natură34. 
Tot mai frecvent se afirmă că omul care este esenţialmente consumator şi distrugător 
de mediu înconjurător, în prezent este necesar să devină un creator de mediu 
înconjurător. Ca atare, în orice domeniu, dar cu deosebire în amenajarea turistică se 
impune crată şi răspândită un fel de morală a mediului înconjurător, cuprinzând reguli 
şi norme ce trebuiesc respectate riguros atât de stat cât şi de colectivitate şi indivizi. 
Omul are dreptul la peisaj şi arhitectură aşa cum are dreptul la justiţie şi la sănătate, 
iar responsabilitatea aparţine în egală măsură, autorităţilor şi indivizilor. 

Elaborarea unei strategii de amenajare turistică a spaţiului rural necesită 
luarea în considerare în primul rând, a realităţilor acestuia (cu toate componentele 
fizice şi culturale) şi apărarea înzestrării specifice a spaţiului respectiv. Aceasta 
întrucât peisajul capătă o valoare reală în turismul rural doar dacă dispune de 
modalităţi de trai civilizat. 

Aşa cum sa menţionat în paragraful anterior, sub acţiunea urbanizării şi 
modernizării satele româneşti parcurg inevitabil un proces de asimilare a unui nou 
mod de viaţă dar, în acelaşi timp, este necesar să se păstreze avantajele mediului rural, 
ca spaţiu de odihnă şi recreere. Pe lângă pensiuni şi alte unităţi hoteliere, turismul 
rural trebuie să asigure cazarea în case tradiţionale, să ofere produse gastronomice 
specifice, să asigure transportul turiştilor cu mijloace tradiţionale, să asigure agrement 
şi animaţie specific zonelor săteşti etc. Agroturismul este acea activitate ce se petrece 
în mediul agricol, în gospodăriile ţărăneşti şi care folosesc resursele acestora şi 
nicidecum în moteluri sau hoteluri aşezate la marginea drumurilor, chiar dacă acestea 
sunt amplasate în mediul rural.  

În paralel cu intensificarea modernizării agriculturii, în fiecare sat se impun 
dezvoltate serviciile principale. Cu cât localizarea turistică este mai îndepărtată de 
centrele urbane, cu atât evantaiul de servicii urmează să fie mai cuprinzător. Dacă 
zona prezintă o gamă mai largă de servicii, atunci vor fi mai numeroase categoriile de 
turişti care o vor vizita.  

Prin amenajări fericit realizate, spaţiul rural poate rămâne un izvor de 
regenerare pentru omul tracasat de agresivităţile vieţii urbane(aglomerare, zgomot 
etc.)precum şi de ritmurile unei activităţi intense proprii epocii actuale. Preocuparea 
principală în proiectarea amenajării teritoriale rămâne utilizare intensivă a resurselor 
turistice, pentru a furniza turiştilor un evantai cât mai cuprinzător de atracţii. 
Elementele recreative au deseori un rol preponderent în materie de turism.  

Echiparea teritoriului trebuie adecvată şi tipului de sate peisagistice şi 
condiţiilor climatice. România, având un spaţiu geografic cu toate formele de relief şi 
un climat favorabil practicării turismului în tot cursul anului dispune de o reţea largă 
de sate turistice, ce satisfac orice dorinţă şi exigenţă a turiştilor. Cercetările efectuate 
pun în evidenţă următoarea tipologie35: 

- Sate turistice etnografice-folclorice, grupează pe cele în care portul 
tradiţional, arhitectura, mobilarea şi decorarea interioară, muzica populară şi 
coregrafică predomină şi se impun ca însuşiri esenţiale ale satului respectiv. 
Cele mai cunoscute astfel de sate sunt Vama, Sibiel, Lereşti, Bogdan Vodă. 

                                                 
34 Mihajlo Mesarovic, Eduard Pestel, Omenirea la răspântie, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 161 
35 Fl. Bran, M. Dinu, Tamara Simion, Turismul rural. Modelul, european. Editura Economică, 1997. 
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- Sate turistice de creaţie artistică şi artizanale (Tismana, Marga) în care se 
practică pictura naivă, sculptură în lemn şi piatră, ţesătorie populară, 
ceramică. 

- Sate turistice climaterice şi peisagistice (Fundata, Bran, Moieciu, Şirnea), 
adecvate turismului de sejur, pentru amatorii de linişte, de plimbări solitare, 
într-un cadru natural. 

- Sate turistice pescăreşti şi de interes vânătoresc,  amplasate, în principal 
în Delta - Dunării, pe văile Bistriţei, Vişeului etc. Fondul cinegetic şi 
piscicol al ţării noastre fiind reprezentativ prin varietate, densitate şi 
valoarea trofeelor, oferă şanse deosebite practicării acestor forme de turism. 

- Sate turistice viti - pomicole (Recaş, Agapia, Vânători Neamţ) sunt 
specializate în băuturi şi sucuri de fructe, activităţile turistice fiind posibile 
pe toată durata anului. 

- Sate turistice pastorale amplasate în zona montană, cu preocupări în 
creşterea oilor şi vitelor, mult căutate pentru produsele lactate – brânză, 
urdă, jitniţă, balmuş. 

- Sate turistice balneoclimaterice care posedă pe teritoriul lor factori 
naturali de cură: ape minerale, nămoluri, mofete.  Cu excepţia a 5 judeţe 
(Galaţi, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt) restul judeţelor din tara noastră au 
numeroase astfel de localităţi, dar în multe cazuri nu există încă amenajările 
necesare pentru valorificare factorilor naturali. 
Deoarece ţara noastră deţine pe teritoriul ei un imens tezaur de vestigii 

arheologice, monumente istorice, de artă şi religioase, multe sate turistice pun în 
valoare şi astfel de obiective păstrarea şi restaurarea locurilor şi monumentelor 
istorice fiind la fel de importantă ca şi conservarea resurselor naturale. În teritoriu, 
patrimoniul cultural se împleteşte armonios cu peisajele geografice, completându-se şi 
conducând la sporirea complexităţii potenţialului turistic al mediului rural. 

Tipologia menţionată nu înseamnă că este posibilă separarea prestaţiei 
turistice de cea a exploatării agricole. Turismul rural se dezvoltă numai menţinând 
habitatul şi activitatea obişnuită a locuitorilor care primesc vizitatori. Cu alte cuvinte 
desfăşurarea activităţilor turistice nu constituie o deviere a  destinaţiei agricole a 
pământului şi a oamenilor implicaţi. În toate cazurile, turismul rural presupune 
păstrarea preocupării populaţiei pentru activitatea agrară, (cultivarea pământului, 
creşterea animalelor, producţia forestieră etc.) cu menţiunea că în prezent se impune 
trecerea de la o politică pur agricolă la cea de dezvoltare rurală, care vizează 
ameliorarea infrastructurii la sate şi dezvoltarea unor activităţi neagricole. În orice 
mediu rural se pot desfăşura o serie de activităţi neagricole, care contribuie la 
asigurarea de venituri complementare şi la creşterea gradului de utilizarea a forţei de 
muncă. Cele mai importante activităţi neagricole care se pot dezvolta în spaţiul rural 
sunt legate de sporirea gradului de prelucrarea a producţie agricole, atât a celei 
principale cât şi a cele secundare: industria morăritului, a laptelui, a zahărului, a 
băuturilor răcoritoare, a conservelor din legume şi fructe, prelucrarea lemnului, 
diversele meşteşuguri (obiecte de uz gospodăresc şi artizanat) prestările de servicii 
etc. 

Se pare că astăzi, şi tot mai mult în viitor, prosperitatea ţăranilor nu este de 
partea agricultorului pur, ci de partea agricultorului cu preocupări complexe, prin 
combinarea diverselor activităţi, între care şi cele de turism. În acest scop este nevoie 
de perceperea corectă a schimburilor oportunităţilor oferite de economia de piaţă. 

Una din condiţiile dezvoltării satelor turistice este şi accesibilitatea celor 
interesaţi către aceste zone. Sub acest aspect dezvoltarea turismului românesc 
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presupune existenţa unei reţele corespunzătoare de drumuri. La nivelul anului 2004 
România dispunea de 79.454 km drumuri publice, din care drumurile modernizate 
reprezentau doar 26%, iar cele cu îmbrăcăminţi uşoare 25%, ceea ce înseamnă că 
circa jumătatea din drumurile publice sunt total necorespunzătoare pentru circulaţia 
rutieră actuală. Dacă calitatea drumurilor naţionale  se poate considera bună (90% 
dintre acestea fiind modernizate), în cazul celor judeţene şi comunale situaţia este 
îngrijorătoare: numai 10% din aceste drumuri sunt modernizate, 30% au îmbrăcăminţi 
uşoare iar restul (60%) rămân în afara exigenţelor circulaţiei. 

 
Concluzii 
Satul şi viaţa rurală sunt un bun comun al tuturor locuitorilor ţării noastre fie 

că sunt săteni sau orăşeni. Ca urmare pentru a apăra lumea rurală, pentru a evita 
fenomenul deruralizării se cere reacţionat cu multă energie atât la nivel local cât şi 
naţional. În acest scop analizele în profil teritorial se impun aprofundate pentru a se 
cunoaşte situaţia şi adopta legislaţia necesară; orientarea teritorială a investiţiilor ar 
trebui corelată şi cu ponderea populaţiei judeţelor şi comunelor, mecanismul pieţei 
accentuând decalajele şi fiind predominant spontan; în perioadele de criză se impune 
intervenţia directă şi dimanică a satului în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
spaţiului rural. 

Şansa competitivităţii turismului rural românesc în context european depinde 
hotărâtor de păstrarea autenticului rural propriu fiecărei zone. De unde rezultă că 
soluţia optimă în problema în discuţie este îmbinarea urbanizării şi modernizării cu 
tradiţionalul. 
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Abstract 
The rural Romanian environment presents a big availability for tourism, due to the various 

resources, natural and antropic that it is given with . Depending on the presence at the level of village 
and rural protected areas , of the built protected areas, spa stations have a national importance or a 
local importance the indicator called touristy attraction level has been calculated. This indicator 
underlines the quality aspects of the rural tourism in Romania , aspects that can be a basis element for 
the substantiation of some projects or strategies of rural economy diversification. He rural tourism 
activities is an important source of individual income, but also comunitary in the rural space.  

The agrotourism represents a real chance for the local economy, because between the agro 
tourism and the social - economic development of the rural areas there is a correspondence 
relationship and a mutual relationship. It is known the fact that the agro- tourism has a strong 
influence on the extern environment (economically, socially, and culturally), it’s development laying a 
mark on the general development of that area. 

In approximately half of the Romanian villages there is no industrial activity being carried 
out. The urban concentration of industrial spaces phenomena presents a series of consequences and 
economical finalities and social finalities that are not favorable for the development of the rural space . 
If  there is tried a classification from a functional point of view of the rural areas in Romania , it can be 
noticed a large space difference that results in natural different conditions and a different history. This 
way, the whole rural Romanian territory is characterized by a reduced development level that is 
reported to the urban space and to the European urban space. 

 
Key words: agro - tourism, rural tourism, rural space, rural environment. 
Cuvinte cheie: agroturism, turism rural, spaţiu rural, mediu rural. 

 
Definirea mediului rural 
Mediul rural reprezintă un mediu mult mai complex decât pare la prima 

vedere, iar din experienţa internaţiomală acumulată până în prezent rezultă câteva 
aspecte care întăresc relaţia directă între tipurile de activităţi economice: agricultura şi 
turismul. Dezvoltarea rurală se poate defini printr-o îmbunătăţire generală a bunăstării 
economice şi sociale a locuitorilor rurali şi a mediului instituţional şi fizic în care ei 
trăiesc. 

În etapa actuală de aderare a României la Uniunea Europeană, creşterea 
serviciilor pentru producătorii care desfăşoară activităţi în spaţiul rural este 
considerată în parte o formă de manifestare a transformării modului de producţie. 

Mediul rural nu este numai un furnizor de materii prime agricole, ci devine 
totodată un puternic furnizor de: 

• produse agroalimentare – producătorii rurali devin furnizori de produse 
alimentare cu grade diferite de prelucrare, produse cunoscute şi căutate pe piaţa 
produselor alimentare, chiar şi din mediul urban sau de pe pieţele externe; 

• servicii complexe de agroturism – în zonele cu potenţial turistic locuitorii 
îşi dotează locuinţa cu un confort ridicat şi asigură o şedere agreabilă celor care 
doresc să-şi petreacă timpul liber într-un ţinut pitoresc, mai puţin poluat şi consumând 
alimente proaspete şi naturale. Acest aspect al activităţii economice rurale are tendinţe 
ferme de extindere şi poate deveni în unele zone activitatea economică primordială; 

• servicii diverse – în mediul rural sfera serviciilor a fost mai puţin 
dezvoltată şi diversificată. În alte ţări dezvoltate mediul rural nu se mai deosebeşte de 
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mediul urban din punctul de vedere al serviciilor şi în mod deosebit al serviciilor 
destinate populaţiei. În România, în mediul rural, asigurarea serviciilor de orice fel 
este departe de a asigura o calitate superioară şi o promptitudine conformă cu 
standardele minime. 

Serviciile care pun în valoare capitalul uman, mai ales prin formele de 
ameliorare a ocupării forţei de muncă, influenţează localizarea producţiei bunurilor, 
investiţiilor şi a funcţiilor decizionale. În funcţie de elementele specifice prin care 
caracterizează spaţiul rural, serviciile contribuie la: 

- creşterea productivităţii, eficienţei, şi competitivităţii unor activităţi 
existente în spaţiul rural; 

- promovarea obiectivelor de interes social, între care un loc principal îl 
ocupă cele privind educaţia, sănătatea şi ocuparea forţei de muncă; 

- asigurarea unor venituri suplimentare pentru populaţia din zonele rurale. 
În general turismul are la bază trei coordonate: spaţiu, oameni şi produse, la 

care se pot cuantifica următoarele argumente: 
- spaţiul fără existenţa oamenilor nu poate fi suport al convieţuirii, iar acel 

spaţiu fără produse nu poate să răspundă nevoilor consumatorilor de 
turism; 

- în lipsa spaţiului sau a produselor oamenii dispun de o capacitate de 
primire mai redusă; 

- produsele care nu au ca fundament spaţiul şi oamenii prezintă o existenţă 
efemeră şi nu pot să asigure dezvoltarea durabilă pe plan local. 

 
Influenţe ale dezvoltării agroturismului 
Dezvoltarea rurală este indisolubil legată de Politica Agricolă Comună şi 

măsurile care sprijină ocuparea forţei de muncă. Obiectivele de bază ale acestei 
politici sunt complexe şi se referă concomitent la mai multe sectoare: infrastructură, 
agricultură, turism (agroturism şi turism rural), întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), 
crearea de locuri de muncă, protecţia mediului, învăţământul şi dezvoltarea 
comunităţii.  

Economia rurală este cu atât mai dezvoltată şi mai dinamică cu cât are o 
structură mai diversă, iar ponderea economiei neagricole (industria extractivă şi 
prelucrătoare, industria alimentară şi uşoară, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi a 
produselor pădurii, activităţi meşteşugăreşti, activităţi agroturistice (prestări de 
servicii) este mai mare. Amplasarea întreprinderilor mici şi mijlocii industriale în 
spaţiul rural conduce la diversificarea economiei, ocuparea forţei de muncă, creşterea 
puterii economice a localităţilor rurale şi dezvoltarea în ansamblu a acestora. 

Cu excepţia a două subramuri (industria alimentară şi exploatarea lemnului), 
activităţile industriale propriu-zise sunt aproape inexistente în mediul rural. Numai 
circa un sfert din comunele României au activităţi economice neagricole organizate 
sub formă de IMM-uri din industria extractivă, prelucrătoare, meşteşugărească şi de 
activităţi agroturistice. Deşi patrimoniul natural şi cultural reprezintă o zestre de 
nepreţuit a spaţiului rural, ferme (pensiuni) agroturistice, întâlnim numai în 182 
localităţi din cele peste 2685 comune, respectiv 12000 sate ale ţării (tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr.1 
Ponderea întreprinderilor neagricole în spaţiul rural 

SPECIFICARE Nr. % din 
întreprinderi % din comune 

Industria extractivă 106 - 3,9 
Industria prelucrătoare 80 - 3,0 
Industria alimentară 5771 63,2 - 
Exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului 3800 94,7 - 
Activităţi meşteşugăreşti 277 - 10,3 
Prestări servicii 7914 - - 
Activităţi agroturistice 182 4,9 6,8 

Sursa: după Otiman I.P., 2002 
 

Dezvoltarea agroturismului se impune în spaţiul rural, atât pe plan economic 
cât şi social, contribuind la viaţa economică a satului prin următoarele: 

♦ Perspectiva dezvoltării satului pe termen lung în strânsă legătură cu 
agricultura, infrastructura şi protecţia mediului cu posibilitatea de a deveni un suport 
pentru noi afaceri şi locuri de muncă care să determine o dezvoltare pe plan local. 

♦ Diversitatea locurilor de muncă, este încurajată de către dezvoltarea 
turismului rural. Majoritatea satelor dispun de o varietate foarte mică de servicii în 
afăra celor din agricultură şi câteva sectoare apărute după 1989 (gatere, şcoli şi 
magazine). Deci, această diversitate a locurilor de muncă lărgeşte societatea ruralului 
şi ajută în menţinerea nivelului de viaţă a populaţiei; 

♦ Pluriactivitatea are un rol deosebit, în dezvoltarea ruralului prin menţinerea 
şi crearea de mai multe activităţi în realizarea veniturilor. De asemenea, este 
importantă în contextul rural deoarece dă o importanţă familiei ca unitate în societatea 
tradiţională. De exemplu familia poate prevedea cazare şi masă pentru vizitatori şi 
poate asista în serviciile de  administrare locală. 

♦ Dezvoltarea unor servicii care pot fi prevăzute prin existenţa unor debuşee 
cum ar fi: magazine şi spălătorii de maşini. Prin existenţa acestora se oferă noi 
produse, de a fi valabile în timp diferit şi a monopoliza noi pieţe. 

♦ Suport pentru fermele familiale, în sensul că veniturile acestora poate fi 
susţinute de agroturim, prin câştigurile realizate din cazare, masă, creşterea vânzărilor 
produselor proprii, dezvoltarea de diverse atracţii şi extinderea numărului de activităţi 
desfăşurate de către femei. 

♦ Încurajarea activităţilor locale, cu precădere artizanatul, dar şi cele care pot 
determina dezvoltarea unui comerţ specific şi crearea de noi locuri de muncă. 

♦ Creşterea veniturilor locuitorilor din aşezările rurale generate de 
valorificarea resurselor locale, produse agroalimentare ecologice pentru consumul 
turiştilor sau vânzarea către aceştia. Aici sunt prevăzute venituri adiţionale pentru 
fermieri şi comunitatea rurală, îmbunătăţirea nivelului cultural a populaţiei rurale ca 
urmare a contactului cu turiştii. Datorită faptului că, majoritatea alimentelor 
consumate în activitatea  de agroturism provin din producţia proprie determină o 
rentabilitate ridicată a activităţii de agroturism, iar preţurile serviciilor agroturistice să 
fie sub nivelul turismului organizat. De exemplu, preţul unui dejun agroturistic este 
mai mic cu 40-50% faţă de un dejun servit într-un restaurant din reţeaua hotelurilor 
turistice. Explicaţia acestui fenomen este simplă deoarece, preţul produsului agricol 
consumat în gospodăria agroturistică nu are nici un adaos comercial, TVA, accize, 
cheltuieli de transport, înmagazinare şi păstrare. 

Agroturismul reprezintă calea de “valoare adăugată” pentru culturi şi 
animale curent crescute în fermele familiale şi un potenţial valoros pentru construirea 
unei relaţii între agricultură şi alte ramuri ale economiei.  
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Fiind o activitate relativ nouă, turismul rural presupune un număr sporit de 
factori care influenţează dezvoltarea lui, cum ar fi: cunoaşterea limitelor sociale, 
economice şi culturale ale acestuia, identificarea situaţiei exacte a capacităţii şi a 
disponibilităţii exploataţiilor agricole de a primi turişti în gospodăria lor, proiectarea 
modernizărilor ce trebuiesc aduse caselor şi gospodăriilor pentru a se asigura condiţii 
civilizate tuturor turiştilor, precum şi crearea unor pensiuni model. 

Agroturismul poate fi un instrument potrivit pentru a revitaliza declinul 
zonelor rurale, dar şi pentru a asigura viitorul lor prin păstrarea sau chiar crearea de 
noi locuri de muncă, diversitatea tot mai mare a meseriilor, elementul de profit 
financiar acordat fermelor, la care se poate adăuga şi aici conservarea peisajului, a 
naturii, menţinerea tradiţiilor prin retrăirea lor permanentă etc. 

 
Cunoaşterea efectelor şi a factorilor care influenţează turismul rural 
Turismul rural este un fenomen actual şi vechi în acelaşi timp, iar interesul 

pentru refacerea în mediul rural a început să crească în sec. al XIX-lea, ca răspuns la 
stresul datorat urbanismului şi industrualizării tot mai puternice. El se poate dezvolta 
în orice regiune geografică care şi-a păstrat peisajele naturale nealterate, existanţa 
unui mod de viaţă specific şi original şi îşi conservă monumentele istorice, tradiţiile şi 
obiceiurile. Cu toate acestea, turismul rural este una din principalele priorităţi ale 
dezvoltării turismului în multe ţări europene. Nici România nu face excepţie, aici 
turismul general îl include pe cel rural, fiind una din ramurile economiei naţionale 
care îşi propune dezvoltarea acestei ramuri în strânsă corelaţie cu economia locală, 
existând o legătură strânsă între turism şi celelalte ramuri ale economiei locale, în 
mod special cu agricultura. 

Ferma familială (exploataţia), spaţiul şi satul luate ca un tot unitar sau în 
mod separat, dau agroturismului activitate, dimensiune economică, socială şi 
culturală. De aici se poate pune problema cunoaşterii efectelor principale influenţate 
de turismul rural. Diverse problemele rurale, respectiv cunoaşterea, cercetarea, 
dezvoltarea şi ameliorarea lor sunt activităţi complexe, de importanţă vitală pentru o 
ţară ca România (prin dimensiunea spaţiului rural, exprimată prin activităţi 
productive, de servicii, cultural-sociale, de habitat şi de turism) a căror rezolvare nu 
poate fi soluţionată prin activităţi pe termen scurt.  

Delimitarea problemelor este redată sub forma unor impacturi cum ar fi: 
A) Impacturi ale turismului, care fac referire la efectele industriei turistice asupra 

comunităţii locale şi zonei respective. Acestea pot fi pozitive şi negative, în 
funcţie de rezultatele pe care le au asupra zonei şi a comunităţii. 

Pentru reducerea impacturilor negative asupra comunităţii locale se 
utilizează planificarea turistică, iar prin structura lor aceste impacturi se pot delimita 
astfel: 

- impacturi economice ale turismului, considerate efecte ale industriei 
turistice asupra stării economice a comunităţii locale sau naţionale; 

- impacturi socio-culturale ale turismului care privesc efecte ale industriei 
turistice asupra componentei socio-culturale a comunităţii locale şi 
naţionale;  

Efectele socio-culturale negative sunt: 
- schimbări ale obiceiurilor locale; 
- pierderea treptată a industriei tradiţionale artizanale; 
- alterarea practicilor religioase; 
- distrugerea elementelor care conferă autenticitatea; 

Efectele socio-culturale pozitive sunt: 
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- înflorirea artei locale şi tradiţionale; 
- o mai mare cunoaştere şi înţelegere a diferitelor culturi 
- revitalizarea regiunilor şi a obiceiurilor. 

B) Impacturi ale turismului asupra mediului înconjurător, care au în vedere 
efectele industriei turistice asupra mediului din zona respectivă, putând fi 
pozitive şi negative. 

Impacturile pozitive conduc la conservarea şi îmbunătăţirea mediului pentru 
localnici şi pentru vizitatori. 

Impacturile negative au ca rezultat poluarea şi eroziunea solului. Aceste 
efecte pot fi reduse printr-o atenţie sporită din partea vizitatorilor şi a managementului 
firmei care administrează zona respectivă. Deci impacturile socio-culturale negative 
ale turismului sunt mai puţin dăunătoare, decât impacturile turismului asupra 
mediului, deoarece pentru eliminarea celor din urmă este nevoie de efortul mai multor 
generaţii. 

Evoluţia turismului evidenţiază receptivitatea şi adaptabilitatea sa dinamică 
şi socială, iar acest dinamism se află sub incidenţa unui complex de factori. 
Diversitatea factorilor care influenţează turismul a impus o cuantificare a mărimii şi 
sensului acestora, după două criterii. 

Primul criteriu este reprezentat de natura social-economică: 
1. factorii economici constituiţi din veniturile populaţiei, preţurile, tarifele şi 

modificările acestora, oferta turistică; 
2. factorii tehnici reprezentaţi de performanţele mijloacelor de transport, 

tehnologiile în construcţii şi parametri tehnici ai instalaţiilor şi 
echipamentelor specifice; 

3. factorii sociali – urbanizarea şi timpul liber; 
4. factorii demografici constituind evoluţia numerică a populaţiei, 

modificarea duratei medii a vieţii, structura pe sexe, grupe de vârstă şi 
socio-profesională; 

5. factorii psihologici, educativi şi de civilizaţie caracterizaţi prin nivelul de 
instruire, setea de cultură, dorinţa de cunoaştere, caracterul individului şi 
temperamentul acestuia; 

6. factorii organizatorici care se referă la formalităţi de frontieră, facilităţi sau 
priorităţi în turismul organizat, regimul vizelor şi diversitatea 
aranjamentelor. 

Al doilea criteriu îl reprezintă durata în timp a acţiunii acestora, unde sunt 
menţionaţi: 

1. factorii de influenţă permanentă care se concretizează prin creşterea 
timpului liber, modificarea veniturilor, mişcarea naturală şi migratorie a 
populaţiei; 

2. factorii de conjunctură cum ar fi: crizele economice, dezechilibrele politice 
şi convulsiile sociale, confruntările armate locale şi regionale, catastrofe 
naturale şi condiţii meteorologice precare. 

Aceşti factori generează denumiri ale diferitelor forme de turism cum ar fi: 
turism etnic, turism religios, turism sezonier şi turismul social. Din cele prezentate 
rezultă că toate aceste diviziuni ale formelor de turism reprezintă expresia cea mai 
elocventă de dezvoltare a turismului în mediul rural, care are ca scop punerea în 
valoare a satului contemporan. Pentru a avea o formă accesibilă a delimitării 
turismului rural, sunt evidenţiate principalele activităţi care diferenţiază turismul 
standardizat de turismul rural (tabel nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 
Principalele activităţi care diferenţiază turismul clasic de cel rural 

Nr. 
crt. Activităţi din turismul clasic Activităţi din turismul rural 

1. Activităţi socio-economice multiple în staţiuni şi oraşe turistice Activităţi socio-economice în principal cu 
profil agricol şi silvic 

2. Densitate ridicată a spaţiului construit din intravilan Densitate scăzută a spaţiului construit din 
intravilan 

3. Densitate ridicată a populaţiei rezidente Densitate redusă a populaţiei rezidente 
4. Infrastructură densă cantitativ Infrastructură redusă cantitativ 
5. Construcţii cu arhitectură modernă Construcţii cu arhitectură regională şi locală 
6. Activităţi turistice multiple, cu un grad ridicat de autonomie Activităţi turistice complementare 

7. Distanţe considerabile între reşedinţă şi locul de muncă Apropiere între locul de reşedinţă şi activităţile 
cotidiene 

8. Sezonalitate redusă Sezonalitate accentuată 

9. Circulaţie turistică intensă prin atragerea de segmente variate de turişti Circulaţie turistică redusă prin atragerea de 
segmente variate de turişti 

10. Relaţii anonime şi impersonale cu turiştii Relaţii apropiate, de individualitate cu turiştii 

11. Forme de gestionare şi contabilitate complexe Forme de gestionare şi contabilitate 
simplificate 

12. Multiple posibilităţi de promovare şi comercializare a serviciilor 
turistice 

Posibilităţi mai reduse de promovare şi 
comercializare a serviciilor turistice 

Sursa: prelucrare după Tacu A. P., Glăvan V., 1999 
 

Luaţi ca un tot unitar, factorii care determină evoluţia turismului 
influenţează calitatea potenţialului turistic printr-o concepţie greşită de valorificare a 
acestor resurse. Acesta este rezultatul exploatării neştiinţifice şi neraţionale a 
elementelor de structură a potenţialului turistic sau prin realizarea necorespunzătoare 
a obiectivelor de investiţii cu caracter turistic. 

O cerinţă considerată obligatorie în dezvoltarea pe ansamblu a 
agroturismului, o constituie existenţa unei suprastructuri, prin care să se 
individualizeze şi repartizeze atribuţiile între puterea publică şi organizaţiile 
profesionale. 
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UNELE ASPECTE CU PRIVIRE LA DARK TURISM 
 

Ioana DORNESCU 

Abstract 
This paper provides examples of how a large number of sites, associated with war, 

genocide, assassination and other tragic events have become significant tourist destinations. It 
explores the possible reasons why tourists visit these attractions, for remembrance, for education, and 
for entertainments. Complex issues are raised surrounding the extent and nature of interpretation, the 
appropriate political and managerial response and the nature of the experience perceived by visitors, 
local residents, victims and their relatives. 

Key words: dark tourism 
Cuvinte cheie: dark turism 

 
Apariţia Dark turismului. Caracteristici. 
Corelat cu evoluţia cunoaşterii umane, atât sub aspectul nevoii de informare 

cât şi sub al celui de implicare, în contextul diversificării continue a facilităţilor 
moderne de transport, ce permit acoperirea distanţelor în timp foarte scurt şi vizitarea 
cu uşurinţă a zonelor îndepartate şi dificile din punct de vedere al accesului, în ultimii 
ani s-a dezvoltat un nou tip de turim, cunoscut deja sub denumirea de Dark Turism. 

În lucrarea Dark tourism: the attraction of death and disaster (Dark 
turismul:atracţia morţii şi a dezastrelor)36 autorii J.Lennon şi M.Foley prezintă 
cauzele apariţiei acestui nou fenomen turistic.  

Studii aprofundate au fost realizate de antropologi, psihologi, sociologi, 
istorici şi filosofi ai culturii, fiind obiect de studiu la universităţi de renume precum 
University of Central Lancashire din Marea Britanie, unde în anul 2005 s-a iniţiat un 
Forum dedicat acestui tip de turism, care reprezintă o adevărată bază de date 
academică destinată cercetătorilor acestui domeniu. 

Dark turismul este definit ca “o formă generică de călătorie asociată 
evenimentelor legate de morţi colective, dezastre şi tragedii umane (Peter 
Siegenthaler,  University of Texas at Austin, USA)”. În ultimii ani atenţia acordată 
acestui tip de turism este în creştere, determininând sporirea preocupărilor lumii 
academice şi a jurnaliştilor pentru analiza fenomenului. Domeniul de studiu al ,,dark 
turismului” a început să devină unul fascinant pentru cercetători din toată lumea, care 
tinde să pună în valoare subiecte importante legate de momente cruciale ale 
dezvoltarii societăţii umane. Turismului efectiv i se asociază şi realizarea unor studii 
privind analiza elementelor de moralitate ale unei epoci istorice, precum şi căutarea 
răspunsurilor la dileme legate de etică. Pe cale de consecinţă, ,,dark turismul” aduce 
în discuţie diverse măsuri politice, care de-a lungul vremii au marcat colectivităţi 
umane, punând vizitatorii în postura de a se implica afectiv şi direct în soluţionarea 
morală a conflictelor prezentate în locaţiile turistice respective.  

Dark turismul simbolizează existenţa unei linii de demarcaţie foarte fine 
între curiozitate si explorare. În cadrul acestui tip de turism vizitatorii se simt motivaţi 
să cerceteze şi să înţeleagă cauzele suferinţei fizice sau psihice, ale durerii, pe care 
semeni de-ai lor au fost obligaţi să o suporte de-a lungul istoriei. 

Fenomenului de dark turism i se asociază şi noţiunea de Thanato turism 
care, semantic, provine din limba greacă veche (thanatos – personificarea morţii), iar 
                                                 
36 [6, p.3-15] 
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practic este legată de vizitarea unor locaţii unde s-au produs morţi violente.  În cadrul 
acestui tip de turism intră vizitarea zonei ,,0” din New-York, unde la 11 septembrie 
2001 s-au prăbuşit “turnurile gemene”, ca urmare a unor acte teroriste, sau a oraşelor 
Nagasaki şi Hiroşima, victime ale atacurilor cu bombe nucleare din 1945.  

O altă formă a dark turismului este cea numită Grief turism, care se referă 
la vizitarea unor celebre câmpuri de luptă, precum cele de la Maraton, Hastings, 
Waterloo, Austerlitz, Stalingrad sau Coasta Normandă. 

În circuitele dark turismului sunt cuprinse cu predilecţie castelele din Scoţia, 
lagărele de concentrare naziste Auschwitz şi Birkenau din Polonia, închisorile 
comuniste, muzeele cambodgiene care păstrează dovada crimelor regimului khmerilor 
roşii, câmpurile de luptă din Vietnam, oraşul Cernobîl din Ucraina. De asemenea, de 
mare publicitate în broşurile de dark turism se bucură câmpul de luptă de la Culloden-
Scoţia, închisorile Beaumaris din Wales şi London Dungeon din Marea Britanie, 
închisoarea Alcatraz din SUA şi  Robben Island din Africa precum şi castelele Bran şi 
Poienari din România.37 

Acest fenomen  turistic modern, s-a dezvoltat pe două direcţii, care a 
generat oferirea, de către producătorii din domeniu, a două tipuri diferite de servicii: 

a. Pe de o parte, s-a evidenţiat concretizarea unui răspuns la tendinţa de 
suprasaturare a consumului obişnuit de servicii turistice. Febra vizitării unor ruine, 
care atestă momente semnificative din evoluţia civilizaţiei umane, nu mai atrage 
aceleaşi categorii complexe de turişti, ca la sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea. Diferenţierile pe grupe de vârstă ale turiştilor generează apariţia 
unor noi propuneri în domeniul acestui tip de servicii care să satisfacă gusturi, culturi 
şi preocupări diverse. 

Studii recente, din anul 2009, ale asociaţiilor internaţionale din domeniul 
turismului au realizat o ierarhie a celor mai dezamăgitoare locaţii. Aparent 
surprinzător, pe primele locuri se regăseşte Turnul Eiffel din Paris (pe care mulţi 
vizitatori tineri îl denumesc”o grămadă de fiare” sau Turnul din Pisa, care nu mai 
uimeşte la fel de mulţi turişti cu ciudatul său echilibru38). Multe destinaţii celebre 
ajung să existe doar pentru turişti, fără a mai oglindi stilul de viaţă şi cultura 
localnicilor, sau particularităţile locului. De cele mai multe ori însă, locurile încărcate 
de istorie şi autenticitate se găsesc doar la câţiva paşi distanţă. Revista Forbstraveler a 

                                                 
37 Notă 1: Numărul vizitatorilor înregistraţi din categoria consumatorilor de dark turism este în creştere 
şi, aşa după cum arată statisticile, în unele ţări, precum SUA, acesta s-a dublat în numai câţiva ani (de 
la 34.404 vizitatori în anul 2003 la 62.997 în anul 2004, numai la obiectivul Auschwitz (Lennon and 
Foley -2004).  În anul 2002 ruinele de la the World Trade Center din New York au atras 3,6 milioane 
turişti, faţă de media vizitatorilor oraşului New York, de pînă atunci, care se cifra, anual, cam la circa 
1,8 milioane persoane (McCormick, 2004). 
38 Notă 2: O companie de asigurări de viaţă a clasat Turnul Eiffel, în urma unui studiu, în topul celor 
mai dezamagitoare atractiţii turistice din lume. Majoritatea turiştilor aleg această destinaţie în luna 
iulie, astfel că, de cele mai multe ori, durează mai mult de patru ore pentru a ajunge în vârful turnului. 
Cu toate că vederea este de vis, structura de fier nu mai pare atât de fascinantă de aproape. 
Notă 3: Atunci când a vizitat piramidele, acum mai bine de un un secol si jumătate, 
Mark Twain a spus: "Nu-ţi puteai auzi propria voce din cauza gălăgiei". Cu 
siguranţă, lucrurile nu s-au schimbat prea mult în zilele noastre, şi chiar dacă sunt cu 
adevarat impresionante, cele mai înalte construcţii ale lumii până în secolul al XIX-
lea, sunt dezamagitoare pentru mulţi turişti. 
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realizat recent un top al celor mai dezamăgitoare destinaţii din lume, dar şi a celor mai 
bune variante pentru a le înlocui.  

În acest context s-au dezvoltat propuneri turistice care se adresează, în 
special, categoriilor de turişti tineri, preocupaţi de consumarea excesului de 
adrenalină. În cadrul acestui segment de ,,dark turism” se preferă locaţiile însoţite de 
mituri groteşti, de multe ori vulgarizatoare şi îndepărtate de o reală informaţie istorică, 
în rândul cărora se regăsesc „fantomele” din castelele scoţiene sau celebrul Dracula 
din ţinuturile româneşti. Acest tip de dark turism nu are conotaţii de îmbogăţire 
culturală, ci se adresează suprasaţeităţii „loisir-ului” (petrecerea timpului liber) prin 
abordarea vizitării unor locaţii morbide, generatoare de frică şi groază. 

Din păcate, acest tip de dark turism, are un profund caracter comercial, de 
business, fiind un mijloc de satisfacţie umană pueril, slab calitativ, de multe ori 
sordid. Este suficient, în contextul managementului unui astfel de turism, să se 
menţioneze existenţa tarabelor cu măşti groteşti de la poalele Cetăţii Bran, care, 
indiscutabil, este o minunată realizare a Evului Mediu românesc, insuficient 
valorizată. Arhitectura deosebită a cetăţii, poziţia sa geografică, înnobilarea castelului 
prin piese autentice de mobilier, care au fost special comandate de către regina Maria 
şi principesa Ileana, nu sunt prezentate vizitatorilor la un nivel calitativ corespunzător. 
În schimb, se speculează o literatură deformată şi superficială despre „mitul lui 
Dracula”. Trebuie  spus că a existat o încercare admirabilă de construire în parcul 
castelului a unui spaţiu de informare turistică tematică, axat pe realizarea unui muzeu 
în aer liber, care să prezinte habitatul transilvan din Evul mediu. Mai există încă, în 
parcul castelului, exponante la scară reală, care prezintă locuinţe si spaţii de lucru 
specifice gospodăriilor ţărăneşti din perioada sec. XVI-XVIII. Din păcate, toate aceste 
componente muzeale sunt închise, nu este un însoţitor care să explice vizitatorilor 
importanţa culturală, istorică sau etnologică a acestor exponate. Parcul este părăsit şi 
populat de câini, care îi îndepărtează pe turişti. 

b.Pe de altă parte, în secolul al XX-lea s-au înregistrat schimbări profunde în 
atitudinea umană, declanşate de evenimentele care au marcat acest secol: cele două 
războaie mondiale, scindarea lumii în două blocuri politice antagonice, dezvoltarea 
dimensiunii civice, atât pe plan ideologic, cât şi practic, prin apariţia şi creşterea 
importanţei diverselor asociaţii umane partizane ale ideilor de egalitate de şanse între 
rase, sexe sau religii. Activitatea asociaţiilor civice, care spre sfârşitul secolului al 
XX-lea  au cunoscut un puternic avânt de internaţionalizare, au contribuit activ la 
formarea preocupărilor pentru binele comunităţilor şi au generat, în contextul 
evenimentelor istorice şi politice marcante, o puternică nevoie de cunoaştere şi de 
implicare în rezolvarea situaţiilor negative, care, prin intermediul presei, erau aduse la 
cunoştinţa publicului larg (luptele dintre triburile din Rwanda, apartheid-ul din 
Republica Africa de Sud, decimarea kurzilor, etc.). 

În cadrul acestui de al doilea tip de dark turism, dezvoltat în zone în care s-
au petrecut evenimente atroce ale secolului al XX-lea, se realizează, prin diverse 
tehnici care combină istoria cu arta, adevărate locaţii de educaţie şi informare. 
 

Exemple de dark turism formativ 
Unul dintre cele mai reprezentative obiective istorice de acest fel este 

„Muzeul Terorii” din zona centrală a oraşului Pesta din Ungaria. Dincolo de faţada 



Ioana DORNESCU 64 

relativ firească a muzeului39 se află o concepţie muzeală deosebită, originală, care 
aminteşte, mai degrabă de arta cinematografică. 

Periplul vizitării muzeului îi determină pe turişti să se izoleze chiar de la 
intrare de ceilalţi membri ai grupului şi fiecare să devină, instantaneu, un personaj al 
unui film despre „omorârea omului de către om”. Pe tot parcursul vizitării muzeului 
se derulează aranjamente audio-video, alese în mod excepţional, care fac inutil orice 
comentariu al vreunui însoţitor. Totul este gândit expresiv, integrator, astfel încât 
muzica, aranjamentele foto şi fimele care se difuzează în sălile muzeului să prezinte, 
în mod gradat, cum au apărut în secolul al XX-lea manifestările politice distructive 
care au condus la uciderea a milioane de oameni nevinovaţi. Tema muzeului cuprinde 
prezentarea consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial şi ale formării blocului 
comunist: oprimarea evreilor în lagărele de concentrare şi a intelectualităţii anti-
comuniste în închisorile politice. Camerele muzeului sunt personalizate. Unele sunt 
birouri ale unor personalităţi, dar şi a oamenilor obişnuiţi, care au în comun statutul de 
victime ale terorii răspândite de-a lungul a mai multor decenii, de către conducători 
politici, alienaţi de dorinţa puterii absolute. Alte încăperi sunt amenajate în 
conformitate cu datele istorice, ca locuri de tortură sau de execuţie. Imaginile 
proiectate ale lui Hitler, Horthy sau Stalin, sunt însoţite de înregistări ale discursurilor 
lor. Acest muzeu este mai mult decât atât, este o operă de artă şi un act de cultură. Nu 
poate fi vizitat fără a simţi revolta faţă de orice crimă comisă împotriva umanităţii, 
fără a declanşa în fiecare turist apariţia sentimentului de opoziţie faţă de orice altă 
încercare de distrugere a fiinţei umane, în scopul aplicării unor trecătoare atitudini şi 
decizii politice. 

În toată lumea au început să apară astfel de muzee, caracteristice mileniului 
III, care invită turiştii să cunoască atrocităţile unor perioade istorice, dar să-şi formeze 
o atitudine vehementă de refuz şi detaşare faţă de aplicarea forţei umane asupra 
semenilor nevinovaţi. Aceste muzee, pe lângă rolul de a permite recreerea, îl au şi pe 
cel de a contribui la formarea unor reale cunoştinţe istorice. 

Un astfel de turism trebuie încurajat, deoarece reprezintă un câştig al 
secolului al XX-lea  şi un pas spre rafinarea condiţei umane, fără a apela la metodele 
scolastice clasice, de multe ori plictisitoare şi incapabile de a produce efectul scontat. 
Prin puterea de seducţie a unor astfel de muzee, concepute ca un produs artistic, pe 
baza unui scenariu istoric, se îmbină puterea formativă a artei cu datele istorice, având 
ca rezultat îmbogăţirea conştiinţei umane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Numele muzeului este astfel realizat, prin decuparea literelor dintr-o streaşină a acoperişului şi 
proiectarea lor pe cer, astfel încât turiştii sunt obligaţi, încă de la intrare, să adopte o atitudine de 
expectaţie şi solitudine, fiind „conduşi” de către proiectanţii muzeului către o stare de invocare a unei 
necunoscute divinităţi de dincolo de urâţenia faptelor umane..  
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Abstract 
The authors consider that Romania has a lot of resources to develop this tourism branch: 

villages with well conserved traditions, folklore, wildlife, natural heritage. All these natural elements 
put in value together with investments in infrastructure have determined an increasing demand for the 
Romanian rural destinations.The concept of sustainable development is all about conservation and 
stewardship of resources for the future. The support for ecologically sustainable development emerging 
strongly in the tourism sector, as it is the logical way of balancing environmental concerns with growth 
and development of the industry. Environmental problems facing the world today are of such 
magnitude that urgent actions haveto be taken at the highest levels to counter this fatal degradation. 

 
Key words: sustainable development, rural tourism , natural elements, rural destinations 
Cuvinte cheie: dezvoltare sustenabilă, turism rural, elemente naturale, destinaţii turistice 

Introducere 
De-a lungul timpului cea mai mare parte a modificărilor aduse de om naturii 

au devenit ireversibile, creând un mediu care poartă amprenta tuturor activităţilor 
umane, un mediu umanizat. 

Protejarea acestor componente fac, pe de o parte, obiectul conceptului de 
"dezvoltare durabilă", dar şi obiect de studiu pentru cele mai diverse ramuri de 
cercetare ştiinţifică. 

Starea mediului natural şi antropizat, modelat de către om, depinde de modul 
de dezvoltare a societăţii, de concepţiile şi mentalităţile care stăpânesc comunităţile 
umane şi de natura tehnologiilor folosite de către om în activităţile sale. 

Cele mai păguboase modificări sunt aduse de către activitatea umană, 
deoarece circuitul natural, ciclic al materiei şi energiei dintr-o stare în alta, nu produce 
deşeuri. 

Problemele mediului sunt atât de complexe încât nici organismele 
guvernamentale, nici societatea civilă, nici agenţii social-economici nu le pot rezolva 
singuri. Din acest motiv, pentru ca activităţile care au drept scop protecţia mediului să 
fie încununate de succes, indiferent de cine sunt angajate, trebuie să înceapă cu 
implementarea conceptului de "dezvoltare durabilă". 

In acceptiunea Organizatiei Mondiale a Turismului şi a multor asociaţii 
europene, turismul rural este o formă a turismului care include orice activitate 
turistică organizată şi condusă în spaţiul rural de către populaţia locală, valorificând 
resursele turistice locale (naturale, cultural-istorice, umane) precum şi dotările şi 
structurile turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. 

La începuturile sale a fost destinat să aibă un rol social şi economic limitat 
doar la spaţiile familiale, dar treptat şi-a diversificat oferta, devenind o componentă 
esenţială a politicilor de dezvoltare regională şi locală a spaţiului rural. 

 
Conceptul de dezvoltare a turismului rural durabil 
Turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, 

valorificând resursele turistice locale (naturale, economice, culturale şi umane) şi 
echipamentele turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. Utilizează diverse 
spaţii de cazare: hanuri şi hoteluri, adăposturi, sate de vacanţă etc. şi îmbracă forme 
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variate de sejur, la un spectru larg de motivaţii: de tranzit sau itinerant cu valenţe 
cultural-cognitive, etc.  

Turismul rural constituie o alternativă la turismul tradiţional clasic, 
desfăşurat în staţiuni şi centre turistice, precum şi la oferta turistică „standard” – de tip 
industrial.Potrivit acestei definitii, turismul rural este determinat de următoarele 
aspecte: 

- existenţa localităţilor rurale; 
- păstrarea funcţionalităţii rurale; 
- conservarea unei infrastructuri rurale; 
- conservarea modului de viaţă tradiţional; 
- păstrarea identităţii culturale specifice. 

Toate aceste elemente esentiale au devenit componentele de bază ale 
turismului rural, iar cerinţa fundamentală o constituie păstrarea acestora cât mai mult 
posibil, pe baza noilor principii de dezvoltare durabilă a turismului în general. 

Conceptul de turism rural a evoluat treptat, înglobând toate activităţile 
turistice care se desfăşoară în mediul rural. Treptat pe masura diversificării serviciilor 
turistice practicate la nivelul localităţilor rurale s-au conturat câteva subforme: 
turismul rural propriu-zis, agroturismul, turismul verde. 

Analizat la nivel global, turismul rural deţine o paletă largă de modalităţi de 
cazare, alimentaţie, activităţi, evenimente culturale, sportive, etc. Dar turismul rural 
propriu zis, reprezintă maniera cea mai complexă de a valorifica resursele turistice 
locale, mai ales pensiunile turistice şi hotelurile rurale, precum şi alte forme specifice 
de cazare. 

Turismul durabil reprezintă dezvoltarea tuturor formelor de turism, printr-un 
management şi marketing turistic care să respecte integritatea naturală, socială şi 
economică a mediului, în aşa fel încât exploatarea resurselor naturale şi culturale să 
fie făcută în interesul generaţiilor viitoare.Dezvoltarea durabilă a turismului 
presupune următoarele aspecte:  

- conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul utilizării 
continue în viitor;  

- creşterea nivelului de trai al comunităţilor locale;  
- mai buna cunoaştere şi conştientizare de către populaţia locală şi vizitatori 

a ideii de conservare.   
Domeniile asupra cărora se manifestă procesul planificării dezvoltării 

durabile sunt:  
- economic, prin creşterea gradului de exploatare şi valorificare a resurselor;  
- ecologic, prin evitarea degradării mediului; 
Legătura turismului rural cu conceptul de dezvoltare durabilă este destul de 

recentă. În anul 1978, în Programul Mediului Înconjurător al Naţiunilor Unite s-a 
subliniat că problema mediului înconjurător şi cea economică sunt corelate. Dacă 
până cu nu prea mult timp în urmă dezvoltarea turismului se axa doar pe latura 
economică, atingerea obiectivelor acesteia fiind considerată o reuşită totală, în ultimul 
timp atenţia specialiştilor din domeniu s-a îndreptat şi spre alte laturi care privesc 
consecinţele socio - culturale asupra populaţiei locale, precum şi impactul ecologic. 
Aceste noi orientări fiind elemente componente ale dezvoltării durabile, realizându-se 
astfel o punte între acest nou concept şi cel de turism rural.  

Dezvoltarea durabilă răspunde nevoilor prezente fără a leza capacitatea de 
dezvoltare a generaţiilor viitoare. Dezvoltarea turismului rural este o soluţie de a 
asigura transmiterea tradiţiilor către generaţiile viitoare, de a nu priva urmaşii de 
identitate.  
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Turismul durabil poate fi definit ca formã de dezvoltare a turismului ce nu 
afecteazã conditiile de existenţă ale unui areal, oferind posibilitatea generaţiilor 
viitoare ale populaţiei locale, dar şi oaspeţilor, să se bucure de această destinaţie pe 
mai departe. Este o formă a turismului care  respectă fiinţa umană şi mediul 
înconjurător, dar şi cultura locală a regiunii-gazdă şi care aduce un echilibru global în 
cele trei dimensiuni (socială, economică, naturală), având ca rezultat atât o 
îmbunătăţire a calităţii vieţii de care beneficiază toate părţile implicate, cât şi o 
profitabilitate economică pentru comunităţile locale. 

Turismul rural din perspectiva dezvoltării durabile are în vedere pe de altă 
parte problema ecologică, adică transmiterea şi generaţilor viitoare a unui mediu cât 
mai sănătos. Această problemă este la nivel mondial devenind în prezent o problemă 
de actualitate. La nivel naţional sunt necesare acţiuni şi măsuri ce îmbracă interesul şi 
preocuparea tuturor indivizilor punându-se accent pe latura educativă şi pe conştiinţa 
fiecărui individ. 

Problema dezvoltării durabile a fost pusă sub diferite forme cu peste 30 ani 
în urmă. În 1972, raportul Clubului de la Roma a întocmit lucrarea "The Limits to 
Growth" care arată complexitatea problemelor privind dezvoltarea tehnologiei, 
aspecte economice, sociale şi politice ale acestei dezvoltări. Tot în 1972, Ed. 
Goldsmith, M. Allaby, R. Allen, J. Daroll şi S. Lawrence au publicat lucrarea "A 
Blueprint for Survival", în care menţionează că principalele caracteristici ale unei 
societăţi stabile, spre care tindem, sunt următoarele: 

 distrugerea minimă a proceselor ecologice; 
 populaţie la care necesităţile egalează pierderile; 
 un sistem social în care individul să se bucure în loc să se simtă restrâns 

de condiţiile menţionate mai sus. 
În anul 1978, în Programul Mediului Înconjurător al Naţiunilor Unite s-a 

subliniat că problema mediului înconjurător şi cea economică sunt corelate. 
O precizare clară a dezvoltării durabile şi a măsurilor ce se impun a avut loc 

în 1980 atunci când s-a prezentat lucrarea "World Conservation Strategy". În anul 
1987 a apărut raportul "Our Common Future" cunoscut îndeosebi ca raportul 
Bruntland, elaborat sub auspiciile Comisiei Mondiale a Mediului şi a Dezvoltării. 

Conceptul definitivat în Raportul Bruntland se referă la acel tip de 
dezvoltare economică ce trebuie să asigure satisfacerea necesităţilor prezente fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe. 
Satisfacerea acestor necesităţi, ca şi a aspiraţiilor de altfel, este obiectivul major al 
dezvoltării, dar şi această dezvoltare pentru a fi durabilă presupune satisfacerea 
necesităţilor de bază ale întregii societăţi, nu numai în prezent, ci şi în viitor. 

Conceptul de dezvoltare durabilă defineşte un proces de schimbare (calitatea 
schimbării) în care exploatarea resurselor, orientarea investiţiilor, dezvoltarea 
tehnologică, schimbarea instituţiilor sunt consonante şi sporesc atât potenţialul 
prezent, cât şi pe cel viitor de a satisface necesităţile şi aspiraţiile umane. 

Există numeroase elemente care marchează calea spre o dezvoltare durabilă, 
dar principala corelaţie ce trebuie respectată este armonizarea politicii demografice cu 
potenţialul productiv, în schimbare a ecosistemului. Această corelaţie este cu atât mai 
importantă cu cât, pe de o parte, populaţia exercită presiuni asupra ecosistemului, iar 
pe de altă parte, potenţialul tehnologic, care depinde de caracteristicile acestei 
populaţii, influenţează în moduri diferite punerea de acord a cerinţelor societăţii cu 
posibilităţile oferite de ecosistem. 

Există o strânsă legătură între standardele de consum ale populaţiei şi nivelul 
dezvoltării economice: dezvoltarea durabilă presupune promovarea valorilor care 
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încurajează standardele de consum fără să depăşească limitele posibilităţilor 
economice la care pot aspira, în mod rezonabil, toţi membrii societăţii. 

Cu alte cuvinte, este vorba de recunoaşterea faptului că protecţia mediului 
constituie fundamentul dezvoltării pe termen lung. 

 
Tipuri de turism rural  
Turismul cultural implică cele mai diverse categorii sociale şi de vârstă şi 

constă în vizitarea siturilor rurale a căror distincţie se datorează existenţei 
monumentelor istorice, caselor memoriale, muzeelor ş.a. sau participarea la 
desfăşurarea unor sărbători sau datini tradiţionale (pelerinaje religioase, practici legate 
de calendarul agricol sau evenimente sociale din viaţa comunităţii (hramuri, nedei, 
nunţi etc.).  

Turismul de agrement se practică sub formă neorganizată şi constă în 
petrecerea parţială sau integrală a concediului individual sau cu familia, într-un spaţiu 
de cazare (casă, cameră mobilată) existent în mediul rural, obţinut prin diverse 
modalităţi: moştenire familială, închiriere pe durate de timp variabile, cazare la 
prieteni sau rude etc. În linii generale, îmbină caracteristicile turismului pentru natură 
cu cele ale turismului de sănătate.  

Turismul curativ a cărui dezvoltare este favorizată de existenţa unor condiţii 
climatice favorabile (absenţa poluării, predominarea calmului atmosferic, 
aeroionizarea negativă), prezenţa izvoarelor de ape minerale cu proprietăţi terapeutice, 
a apelor termale, a salinelor ş.a., asociate eventual cu posibilităţile de aplicare a 
remediilor consacrate în „medicina” populară (fitoterapie, apiterapie, hidroterapie 
ş.a.).  

Turismul sportiv - mediul rural poate constitui un spaţiu important pentru 
susţinerea activităţilor sportive de proximitate: cicloturism, pescuit sportiv, alpinism, 
sporturi nautice, speleoturism, sporturi de iarnă, orientare turistică ş.a. În anumite 
situaţii, turismul sportiv capătă accente de turism de aventură atunci când obiectivul îl 
constituie sintagma „sport extrem” (precum escaladele alpine, schiul acrobatic, zbor 
fără motor ş.a.).  

Turismul religios poate avea de asemenea un impact deosebit în dezvoltarea 
turismului rural prin conturarea unor destinaţii certe.  
 

Concluzii 
Conceptele care puse cap la cap alcătuiesc o strategie de turism durabil au 

fost proiectate şi testate tocmai pentru a evita deteriorarea echilibrului zonelor unde se 
desfăşoară activităţi turistice şi sunt potrivite pentru a fi aplicate şi în Romania. 

Prin turismul rural bogăţiile naturale, istorice şi culturale ale unei zone rurale 
vor putea face obiectul unei activităţi economice remarcabile, capabile să creeze 
venituri şi să asigure o dezvoltare durabilă.  

În conceptul de turism durabil nu se planifică numai activităţile şi 
dezvoltarea turistică, se integrează turismul într-o relaţie echilibrată care include şi 
viitoarele dezvoltări în contextul atingerii scopurilor de conservare. 

Afirmarea şi păstrarea unei imagini de marcă a prestaţiei turistice necesită 
existenţa unui raport optim între natura ofertei, calitatea serviciilor şi preţul perceput, 
raport care trebuie protejat de abuzurile financiare şi de neglijenţele profesionale.  

Posibilităţile de înscriere a aşezărilor rurale în circuitul turistic sunt practic 
nelimitate, având în vedere varietatea multiformă a spaţiului rural. Referindu-ne la 
spaţiul rural românesc, acesta permite elaborarea unei game extrem de diverse de 
produse turistice, în concordanţă cu resursele specifice şi localizarea teritorială. Pot fi 
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avute în vedere amenajarea turistică a satelor situate de-a lungul principalelor axe de 
pasaj dintre regiunile turistice consacrate (litoralul, Valea Prahovei, Valea Oltului, 
Bucovina, Maramureşul etc.) a satelor de altitudine, ca puncte de sprijin pentru 
turismul montan, a celor specializate pe anumite tipuri de activităţi agricole (viticole, 
pomicole, legumicole, pastorale, etc.) ca puncte de practicare a agroturismului ş.a.  

Fiecare tip de aşezare rurală oferă posibilităţi particulare şi ridică probleme 
specifice. De aceea, produsul turistic oferit trebuie elaborat tocmai în funcţie de 
prezenţa diferitelor componente, în raport cu caracterul individualizat al aşezării. 
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Abstract 
The study presents the ecomuseums origin and defines the concept of ecomuseum, as it is 

determined by The European Association of Ecomuseums. 
It also presents the role of the ecomuseum and this means to conserve the natural and 

cultural patrimony of a community living in a certain region. 
The study includes the different existing ecomuseum types: ecomuseums having the man and 

his habitat as object, ecomuseums where the objects are animals and their habitat, ecomuseums where 
the object is a human community. 

It exists since 1898 an international Federation of the Ecomuseums and Society Museums. 
This is the international representative organism for this kind of museum. In 2003 the federation 
elaborated the most recent adhesion criterion. 

The study presents also the national experience in this domain, this means the activity of the 
“Mihai Eminescu” Foundation and the Regional Ecomuseum Association Sibiu. 

 
Key words: ecomuseum, heritage, territory, community, development. 
Cuvinte cheie: ecomuzeu, patromoniu, teritoriu, comunitate, dezvoltare. 

 
Introducere 
Muzeele contemporane sunt din ce în ce mai mult muzee ale ideilor decât 

muzee ale obiectelor. În această nouă orientare este greu de stabilit o definiţie 
riguroasă. Modalitatea relativ difuză de promovare a conceptului numit Nouvelle 
Museologie (Noua Muzeologie) complică mai mult întreprinderea de definire, căci 
abordări considerate a fi specifice precum interpretarea in situ sau implicarea 
comunităţii au fost cu succes implementate de muzee din categoria tradiţionalistă. 

Poate cea mai eficietă formă de definire este aceea a realizării unei 
comparaţii între ecomuzee şi muzeele clasice. 

Pornind de la cabinetele de curiozităţi ale secolului al XV-lea, trecând prin 
faza muzeului de colecţie/ii, lumea muzeologiei actuale a ajus la un spectru foarte 
bogat de forme de organizare şi manifestare, la centrele de patrimoniu, centrele de 
ştiinţă şi la muzeele virtuale. În acestă gamă bogată s-au afirmat în timp muzeele 
fermă, living museums, green museums, open air museums, acestea din urmă 
constituind mediul de formare a ecomuzeelor. 

 
Originea ecomuzeelor 
Originea ecomuzeelor se află în Franţa, conceptul fiind dezvoltat de George 

Henri Rivière şi Hugues de Varine, cei care au consacrat termenul „ecomusée” în anul 
1971.40 

                                                 
40 Marie-Odile de Bary, André Desvalles, Françoise Wasserman (editors), 1994, Vagues: une 
anthologie de la nouvelle muséologie, Mâcon; Savigny-le Temple (77), Editions W ; M.N.E.S. 
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Termenul “eco” este forma restrânsă a cuvântului ecologie, dar se referă mai 
ales la noua idee a interpretării holistice a moştenirii culturale în opoziţie cu 
focalizarea asupra unor obiecte anume după cum se practică în muzeele tradiţionale.41  

Un ecomuzeu este un muzeu interesat mai ales de identitatea unui loc 
anume, bazat în mare măsură pe contribuţia locală şi care are drept scop creşterea 
bunăstării şi dezvoltării comunităţilor locale. 

Raportul existent între ecomuzee şi muzeele clasice 
 

Muzeu Ecomuzeu 
Obiecte Patrimoniu 
Clădire Loc 

Vizitatori Comunitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definirea ecomuzeelor 
Definirea ecomuzeului este încă o problemă controversată42 în lumea 

muzeologiei contemporane; o formă de definire poate fi aceea a enumerării 
caracteristicilor acestui gen de muzeu43. 

„Un ecomuzeu este modalitatea dinamică prin care comunităţile păstrează, 
interpretează şi manageriază patrimoniul lor pentru o dezvoltare susţinută. Un 
ecomuzeu este bazat pe înţelegerea comunitară.” 

— Declaraţia de intenţie a Long Net Workshop, Trento (Italia), May 2004 
Definiţia Asociaţiei Europene a Ecomuzeelor44: 
Prin „modalitate dinamică” se înţelege transcenderea aspectului formal al 

ecomuzeului, dincolo de simpla stabilire a unui curs evolutiv schiţat pe hârtie, 
constând în acţiuni reale, capabile să transforme societatea şi să îmbunătăţească 
peisajul.  

Prin comunitate se înţelege un grup caracterizat de: 
- implicare generală;  

                                                 
41 Peter Davis, 1999, Ecomuseums: a sense of place, Leicester University Press 
42 Andrea Hauenschild, 1998, Claims and reality of new museology : case studies in Canada, the 
United States and Mexico, Washington, D.C. : Center for Museum Studies, Smithsonian Institution. 
43 For a synthetic view on ecomuseum definitions, see: Gerard Corsane, Peter Davis, Sarah Elliott, 
Maurizio Maggi, Donatella Murtas & Sally Rogers, Ecomuseum Evaluation: Experiences in Piemonte 
and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, Vol. 13, No. 2, March 2007, pp. 101–116  
44 Vezi anexa 1 
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- împărţirea responsabilităţilor;  
- funcţii interschimbabile: funcţionar public, reprezentanţi, voluntari, etc. 

Prin „implicare comunitară” nu este exclusă administraţia locală ci, 
dimpotrivă, rolul acesteia pentru a fi eficient trebuie să implice oamenii în general, 
trecând dincolo de cercul restrâns al personalului autorizat. 

În prezent sunt aproximativ 300 de ecomuzee care funcţionează în întreaga 
lume, dintre care aproximativ 200 se află în Europa, cu precădere în Franţa, Italia, 
Spania şi Polonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prin ,,păstrarea, interpretare şi manageriere” se înţelege că studiul asupra 
patrimoniului şi comunicarea rezultatelor, oferirea de noi interpretări şi afirmarea 
profilului acestuia sunt părţi ale activităţii de zi cu zi a unui ecomuzeu. Patrimoniu 
este o noţiune foarte apropiată de aceea de loc, prin aceasta presupunând istoria 
locuitorilor şi a clădirilor, ceea ce este vizibil şi ceea ce nu este vizibil, aspecte 
tangibile şi intangibile, anamneză şi proiecte de viitor.  

„Dezvoltarea susţinută” este aspectul central al unui ecomuzeu, implicând 
capacitatea de a creşte valoarea unui loc anume. Evidenţele oferite de cazurile puse în 
practică identifică în cadrul acestui proces două elemente cheie: dezvoltarea in situ şi 
îmbunătăţirea reţelei locale pentru care ecomuzeul funcţionează ca un catalizator al 
capitalului de dezvoltare socială. 

Prin „înţelegere comunitară” se înţelege consensul mutual, implicând 
implicarea reciprocă a factorilor locali, întâlnirea în voluntariat.  

 
Rolul ecomuzeelor 
Patrimoniul cultural constituit de om şi frumuseţile naturii pot fi putenici 

agenţi turistici. Prin însăşi prezenţa sa, patrimoniul cultural stimulează calitatea şi 
valoarea, fiind un motor de promovare a altor sectoare. De asemenea, turismul este 
stimulat de moştenirea culturală, renovarea oraşelor istorice, atrăgând după sine 
afaceri hoteliere, afaceri în domeniul suvenirurilor etc. 

Patrimoniul inaccesibil şi necunoscut nu are valoare economică şi nu este 
productiv. Pe de altă parte, când este mult prea accesibil, patrimoniul se degradează 

Lista numărului ecomuzeelor şi a distribuirii 
lor în Europa: 

 
Belgia [4] 
Danemarca [4] 
Elveţia [4] 
Finlanda [1] 
Franţa [86] 
Germania [2] 
Marea Britanie [3] 
Grecia [1] 
Italia [132] 
Norvegia [2] 
Olanda [1] 
Polonia [22] 
Portugalia [13] 
Republica Cehă [4] 
Slovacia [1] 
Spania [41] 
Suedia [12] 
Turcia [1] 

Lista numărului ecomuzeelor şi a 
distribuirii lor în restul lumii: 

 
Argentina [4] 
Australia [2] 
Brazilia [16] 
Canada [13] 
Chile [1] 
China [10] 
Costarica [4] 
India [1]  
Japonia [9] 
Mexico [1] 
Senegal [1] 
USA [1] 
Venezuela [1] 
Vietnam [2] 
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treptat şi este afectat de supra-expunere. Exploatarea excesivă şi nepotrivită poate 
deveni o formă de distrugere a valorii intrinseci. De aceea nu mai este posibilă 
asigurarea securităţii unui site fără a deveni implicaţi în managerierea potenţialului 
economic al acestuia, nici dezvoltarea industriei turistice fără considerente de 
conservare a patrimoniului. 

Patrimoniul natural şi cultural pot fi văzute ca mijloace de generare a 
bunăstării prin deschiderea lor spre aprecierea şi accesibilitatea publicului larg însă 
sunt de neînlocuit şi trebuie protejate de distrugerea prin folosire, iar paradoxul acesta 
poate fi soluţionat prin intermediul noilor modalităţi consacrate de tipul 
ecomuzeului.45 

 
De ce un ecomuzeu? 
După cel de al doilea Război Mondial, întreg profilul peisagistic şi economic 

al ţărilor europene a fost afectat, fabricile închise, rate ridicate ale şomajului, 
meşteşugurile au dispărut, tradiţiile, obiceiurile şi vechile moduri de viaţă au fost 
şterse. În timpul acestei perioade de transformări rapide a apărut conceptul de 
„Ecomuzeu”, parţial pentru a proteja o parte din patrimoniu şi parţial pentru a oferi 
populaţiei interesate mijloacele necesare pentru a da o semnificaţie patrimoniului. 

 
Exemple de ecomuzee 
Ecomuzee având ca obiect omul şi habitatul său: 
Exemplele abundă, în Europa Ecomuzeul districtului danez al lacurilor oferă 

o natură impresionantă, o interesantă istorie culturală, importante monumente şi 
relicve din diferite epoci ale istoriei daneze. Aria acoperită de acest muzeu este cea a 
comitatului Skanderborg, care a fost desfiinţat în anul 1970, având 1,719 km2. 
Comitatul se mai numea şi comitatul mănăstirii, fiind iniţial în proprietatea unei 
mănăstiri medievale. 

Oamenii au fost atraşi de această regiune încă de la sfârşitul glaciaţiunilor, 
datorită oportunităţilor pe care pământul, pădurile şi sursele de apă le-au oferit.46  

Ecomuzeul districtului danez al lacurilor, urmăreşte întărirea şi 
îmbunătăţirea prezentării culturii şi naturii în regiune, pentru a putea oferi localnicilor 
şi vizitatorilor deopotrivă cele mai bune experienţe şi posibilităţi. 

Un ecomuzeu de tipul celui menţionat mai sus explică în manieră 
interdisciplinară legătura dintre natură şi cultură şi cum s-a dezvoltat peisajul în ceea 
ce este observabil astăzi: biotop, tipare culturale, clădiri, animale domestice etc. 

Ecomuzee având ca obiect animalele şi habitatul lor: 
Ecomuzeul din Montreal47 este o formă apropiată de parcul zoologic, 

organizat în mijlocul naturii, prezentând mlaştini şi arii împădurite, găzduieşte 30 de 
animale diferite, toate native pentru ţinutul Canadei, majoritatea putând fi întâlnite în 
zona muzeului – St. Lawrence Valley. Muzeul are şi o secţiune acoperită cu 
prezentare nocturnă. 

Ecomuzee având ca obiect comunităţile umane 
Ecomuzeul din Berslangen48, Suedia oferă o vizită înapoi în timp, pentru a 

vedea cât de timpuriu a început procesul industrializării. Pot fi vizitate fierării, mine 
de cărbune, turnătorii, furnale, mori, canale, baraje şi sate întregi reconstituite. 

 
Organisme internaţionale ale ecomuzeelor 
Federaţia ecomuzeelor şi a muzeelor de societate49 este o asociaţie creată în 

anul 1998 la iniţiativa a 28 ecomuzee fondatoare, fiind la această oră organul 
reprezentativ a instituţiilor patrimoniale nelucrative interesate de organizarea omului 
                                                 
45 http://www.gaiaheritage.com  
46 http://www.ecomuseum.dk  
47 http://newtomontreal.com  
48 http://www.ecomuseum.se   
49 http://www.fems.asso.fr  
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în cadrul societăţii şi raporturilor acestuia cu habitatul. De asemenea ele au rolul de 
factori locali în dezvoltarea teritorială, aderând la principiile muzeologiei şi 
deontologiei ecomuzeelor. 

Cele mai recente criterii de aderare datează din anul 2003, acestea fiind: 
- Gestiunea neinteresată financiar a bazei logistice; 
- Definirea unui proiect ştiinţific; 
- Definirea unui proiect teritorial; 
- Numărul zilelor de deschidere pentru public (minim 180/an); 
- Conexiuni internet pentru a putea face parte din reţea. 
Federaţia ecomuzeelor şi muzeelor de societate este angajată în Programul 

Intercomunitar EQUAL50 care are drept scop dezvoltarea patrimoniului rural din 
teritorii. Acest program european permite federaţiei angajarea în acţiuni de susţinere a 
mediului cultural şi se bazează pe parteneriate cu SOURCE, GREP, UNAREC (Union 
Nationale Etude et Chantier), Sites Remarquables du Goût, AFRAT (Association de 
Formation des Ruraux aux Activités de Tourisme), Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux. 
 

Experienţa naţională ale ecomuzeelor – M.E.T51 
Fundaţia Mihai Eminescu se ocupă cu precădere de satele săseşti din 

Transilvania, care reprezintă un caz special datorită vechimii şi bogăţiei lor culturale, 
precum şi din cauza emigrării în masă a populaţiei săseşti în Germania în anul 1990. 
Aceste sate – locuinţe şi hambare ţărăneşti construite în jurul bisericilor fortificate, 
rămase aproape neschimbate din vremurile Evului Mediu – sunt situate în locuri de o 
frumuseţe extraordinară. Dealurile şi văile sunt bogate în floră sălbatică. Urşi, lupi şi 
râşi cutreieră munţii şi pădurile de stejar şi fag. 

Fundaţia desfăşoară lucrări de o mai mică amploare şi în Maramureş, o altă 
zonă pitorească a României, aflată în primejdie. Aici clădirile sunt construite din 
lemn, cu ornamente sculptate. 

Originalul proiect „Sate de-sine-stătătoare”, iniţiat de Fundaţia Mihai 
Eminescu, are ca scop păstrarea organizării tradiţionale a satelor, remedierea lipsei de 
venituri şi revigorarea sentimentului de comunitate. În anumite localităţi, fundaţia îi 
ajută pe localnici să găsească noi surse de venit şi să-şi renoveze casele folosind 
materiale şi tehnici tradiţionale. 

Convingerea că satele pot fi readuse la viaţă sporeşte pe zi ce trece. Un 
număr de saşi s-au reîntors deja. Astfel de reuşite influenţează politicile regionale de 
conservare şi servesc ca model pentru alte comunităţi ameninţate. Satul Viscri, sub 
conducerea consilierului local Caroline Fernolend, a atras atenţia comunităţii 
internaţionale ca un bun exemplu de împletire a conservării istorice cu regenerarea 
economică. 

Fundaţia şi-a început activitatea în anul 1999, în cinci sate situate la 
aproximativ 90km nord de Braşov. În 2000, a fost ales un al doilea grup de sate, încă 
90km mai la nord. 

Primul lucru care trebuie făcut este salvarea vechilor faţade şi acoperişuri ale 
clădirilor, care conferă armonie străzilor şi aleilor medievale şi de care localnicii sunt 
mândri. Cu ajutorul forţei de muncă autohtone, Fundaţia Mihai Eminescu predă 
tehnici de construcţie demult uitate, precum folosirea mortarului de var, care conferă 
caselor trăsăturile lor deosebite. 

Până la ora actuală, fundaţia a contribuit la renovarea a 120 de case şi mai 
multe biserici. 

În fiecare comună, fundaţia cumpără cel puţin o clădire, pe care o 
amenajează drept casă de oaspeţi, după modelul prestigioasei organizaţii britanice, 
Landmark Trust. De asemenea, este oferită consultanţă, fonduri nerambursabile şi 
împrumuturi fermierilor şi meşteşugarilor locali pentru a-i ajuta să-şi înceapă sau să-şi 
                                                 
50 Ibidem  
51 http://www.mihaieminescutrust.org  
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extindă propria afacere. De exemplu, localnicii sunt sprijiniţi să-şi amenajeze propriile 
case de oaspeţi sau să producă şi să vândă produse locale. 

Mihai Eminescu Trust a fost înfiinţată în România, cu scopul de a sprijini 
conservarea patrimoniului cultural şi natural şi revitalizarea satelor şi oraşelor din 
Transilvania. 

În ultimul an a fost atins un obiectiv extrem de important: înfiinţarea mai 
multor fundaţii şi asociaţii independente în sate, conduse de reprezentanţi ai 
comunităţilor locale, care cunosc cel mai bine situaţia la faţa locului şi sunt în măsură 
să propună proiecte cu adevărat prioritare pentru comunitate. 

De asemenea, prin programul de pregătire profesională, 40 de oameni din 
mai multe sate au primit diplomă de zidar sau dulgher, meserii pe care le pot practica 
acum în toată ţara. Mai mult, două dintre cele mai bune echipe de muncitori-
constructori, care au învăţat cu profesori şi specialişti din Anglia, Germania şi 
România, şi-au înfiinţat propriile firme şi au creat locuri de muncă pentru mai mult de 
25 de oameni.  

Desigur ca la volumul acestor lucrări materialele de construcţie nu pot fi 
asigurate decât prin sistemul comercial autorizat existent. Acesta însă, de multe ori, 
nu asigură calitatea materialelor tradiţionale, având în schimb multe caracteristici de 
tip nou. Astfel, MET încurajează producători de materiale ceramice şi meşteşugari, de 
preferat localnici, să se întoarcă la producţia de tip tradiţional. 

Principalele materiale din aceasta categorie, sunt: 
- ceramica  tradiţională: cărămida, ţigle, cahle pentru sobe; 
- feronerie tradiţională: pentru consolidarea zidurilor, pentru mobilier, 

pentru încuietori de uşi sau porţi etc.; 
- cherestea şi tâmplărie tradiţională. 
Ecomuzeul Regional Sibiu - a fost iniţiat în anul 2006 pe baza unui proiect 

propus de către societatea Gaia Heritage, societate de consiliere în economia 
patrimoniului cultural şi natural, cu sediul la Paris,  căreia i s-a alăturat în scurt timp 
Complexul Muzeal Naţional Astra şi Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi 
Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu. Coorganizatorii proiectului sunt primăriile din 
localităţile Sălişte, Gura Râului, Valea Viilor, Biertan, Moşna şi Chirpăr-Săsăuş, care 
alcătuiesc de fapt reţeaua de situri ale Ecomuzeului52.  

Proiectul a fost selecţionat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi a făcut parte 
din programul Cultural Sibiu 2007 – capaitală europeană a culturii. 

Beneficiarii proiectului sunt în primul rând locuitorii teritoriului  acoperit 
de către ecomuzeu şi diversele categorii de vizitatori şi utilizatori ai rezultatelor 
proiectului. 

Un ecomuzeu în regiunea Sibiului este extrem de util în primul rând pentru 
conservarea şi valorizarea identităţii specifice comunităţilor care trăiesc în această 
zonă, prezentării istoriilor acestora, pentru înscrierea proiectelor culturale şi de 
conservare a patrimoniului disparate în acest moment, într-un demers mai complex şi 
durabil prin implicarea puternică a populaţiei locale pentru menţinerea caracterului 
viu al acestor culturi, obiceiuri, evitându-se astfel ca aceste comunităţi şi tot ce le 
caracterizează, împreună cu istoria lor să  devină doar obiecte de muzeu.  

Printre principalele activităţi specifice unui ecomuzeu dezvoltate deja şi 
care vor fi organizate în continuare sunt: circuite de vizite tematice, prezentarea şi 
experimentarea de către vizitatori a unor activităţi caracteristice teritoriului, wokshop-
uri, activităţi de cercetare, de informare şi educare53.   

                                                 
52 Stanciu Mirela, Agroturism. Note de curs. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pag. 62-
74, Sibiu, 2009 
53 Stanciu Mirela şi colab. Ecomuzeul regional Sibiu şi rolul lui în conservarea patrimoniului cultural 
şi natural din spaţiul rural, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cercetare interdisciplinară în turismul 
românesc în contextul integrării europene", organizată de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în 
Turism,  Tuşnad, 12-14 octombrie, 2007  
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Ecomuzeul contribuie la conservarea şi prezentarea într-o formă unitară a 
patrimoniului cultural şi natural al acestui teritoriu, al istoriei şi identităţii 
comunităţilor care l-au/îl locuiesc.  

Implicarea puternică a locuitorilor, parteneriatul dintre diferite localităţi şi 
funcţionarea ecomuzeului prin intermediul unei reţele de site-uri la Sibiu şi în 
regiunea Sibiului conferă proiectului un caracter durabil şi prin intermediul 
obiectivelor şi metodologiei folosite, un caracter profund european.  

 

Anexa 1 
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CAPITOLUL II 
AGROTOURISME - FORMS OF MANIFESTATION 

 
2.1 THE ROLE OF THE REGIONAL ECOMUSEUM IN THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE RURAL AREA IN SIBIU COUNTY 
 

ROLUL ECOMUZEULUI REGIONAL ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ  
A SPAŢIULUI RURAL DIN JUDEŢUL SIBIU 

 
Mirela STANCIU, Robert BLAJ, Marius HALMAGHI 

Marcel POMOHACI, Gligor CIORTEA 
 

Abstract: 
The study presents the concept and purpose of ecomuseum's implementation in Romania 

and Sibiu County. It also presents the basic principles for the functioning and the main proposed 
objectives. The paper includes the charter model adopted for the proper functioning of the  
ecomuseum. This model is signed by the mayor and the household. 

There are  presented the events organized by the Regional Ecomuseum Association  Sibiu in 
2007 and 2008 and the activities to be conducted in 2009. 

 
Key words: ecomuseum, sustainable development, capitalization,  natural patrimony, 

cultural patrimony. 
Cuvinte cheie: ecomuzeu, dezvoltare durabilă, valorificare, patrimoniu natural, patrimoniu 

cultural. 
 

Conceptul de ecomuzeu 
Conceptul de Ecomuzeu a apărut în Europa de Vest (Franţa – Hugues de 

Varine este autorul noţiunii) în anii `70 datorită necesităţii de  a conserva elemente 
ale lumii rurale pe cale de dispariţie sub presiunea urbanizării, progresului tehnic şi 
social.  

Treptat au fost înfiinţate ecomuzee care au vizat şi civilizaţia urbană, 
patrimoniul industrial, mediul şi protejarea naturii.  

În prezent, în lume funcţionează circa 300 de ecomuzee din care peste 200 
în Europa.  

În anul 2007 s-a înfiinţat la Sibiu Ecomuzeul Regional Sibiu, ca unul din 
cele 217 subproiecte din cadrul Programului „Sibiu – Capitală Cultural Europeană 
2007”. Activitatea Ecomuzeului reprezintă unul dintre elementele de sustenabilitate, 
cu perspective de dezvoltare în viitor.  

În vederea organizării Ecomuzeului, s-a înfiinţat Ascociaţia Ecomuzeul 
Regional Sibiu, constituită din primăriile din localităţile Sălişte, Gura Râului, Valea 
Viilor, Biertan, Moşna şi Chirpăr-Săsăuş, care alcătuiesc de fapt reţeaua de situri ale 
Ecomuzeului. Asociaţia este organizaţie fără scop patimonial, apolitică, beneficiind de 
sprijinul logistic şi ştiinţific al Complexului Muzeal Naţional Astra şi Direcţia 
Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu. Sprijinul financiar 
a fost acordat de către Ministerul Culturii şi Cultelor, iar consilierea  a fost asigurată 
de funcţia Gaia Heritage, din Paris, coordonată de dl. Georges Zouine.  

Principalele obiective ale Ecomuzeului Regional Sibiu sunt: realizarea 
unor proiecte de dezvoltare zonală şi locală şi promovarea lor în vederea obţinerii 
unor surse de finanţare nebugetare, crearea unui mediu optim pentru desfăşurarea 
activităţilor de cercetare şi informare a comunităţilor locale şi turiştilor, cooperarea cu 
alte organizaţii care promovează aceleaşi principii şi valori la nivel local, naţional şi 
internaţional, angajarea în programe de cooperare şi parteneriat, conservarea 
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meseriilor tradiţionale, a obiceiurilor şi tradiţiilor locale, implicarea comunităţilor 
locale în protejarea patrimoniului şi a peisajului, sprijinirea acţiunilor şi iniţiativelor 
care corespund scopului Asociaţiei sau sunt complementare acesteia.  

 

 
 

Stimularea cooperării între localităţi vizează: 
- Dezvoltarea armonioasă a localităţilor  
- Ameliorarea cadrului de viaţă al locuitorilor 
- Implementarea unor proiecte de dezvoltare socio-economică care să 

respecte patrimoniul cultural, natural şi construit din localităţi 
- Sprijinirea îmbunătăţirii calităţii produselor locale tradiţionale şi 

îmbunătăţirea comercializării lor 
- Dezvoltarea unui turism adaptat în cadrul Ecomuzeului 

Acţiuni întreprinse de Asociaţia Ecomuzeului Regional Sibiu 
- planificarea dezvoltării, conservarea patrimoniului şi încurajarea 

turismului; 
- atragerea turiştilor şi altor tipuri de vizitatori în vederea constituirii de 

resurse care să permită dezvoltarea localităţilor şi perenitate a Ecomuzelui; 
- crearea unei sinergii între parteneri şi deschiderea progresivă a 

Ecomuzeului la alţi parteneri în vederea consolidării acestuia şi asumării 
unui rol de actor local important; 

- susţinerea producţiei de produse locale tipice, reprezentative pentru 
localităţi, sprijinirea comercializării şi asigurarea ameliorării calităţii 
acestora ca şi a capacităţilor de producţie; 

- valoarizarea comună a acestor localităţi şi realizarea unei oferte turistice de 
calitate. 

O dată cu înfiinţarea Ecomuzeului, în fiecare din cele şase localităţi membre  
au fost identificate câte 4 sau 5 gospodării ţărăneşti care sunt tipice pentru localitatea 
şi zona respectivă sau care reprezintă mici ateliere meşteşugăreşti, acestea fiind 
incluse în circuitul Ecomuzeului.  

S-a creat o Cartă a Ecomuzeului Regional Sibiu care stabileşte bazele unei 
etici comune, defineşte valorile şi scopurile comune în vederea îndeplinirii 
obiectivelor Ecomuzeului în raport cu  locuitorii şi turiştii.  
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Principiile ce stau la baza activităţii Ecomuzeului: 
- să considere acţiunea lor comună drept un element al diversităţii abordărilor 

şi realizărilor posibile,  
- să insereze acţiunile lor într-un raport armonios om-teritoriu care respectă 

întotdeauna specificul teritorial,  
- să participe la educarea civică în vederea asigurării participării populaţiei 

locale la activităţile ce vor permite conservarea şi valorizarea patrimoniului,  
- să contribuie la ameliorarea competenţelor actorilor locali în domeniile 

specifice Ecomuzeului (patrimoniu, produse tardiţionale, turismul),  
- să acţioneze în vederea constituirii unui grup de localităţi unite şi solidare în 

activităţile desfăşurate sub egida Ecomuzeului.  
Semnatarii CARTEI sunt primăriile care s-au asociat,  se angajează să: 

- desfăşoare activităţile care să contribuie la  buna funcţionare a Ecomuzeului  
- desfăşoare activităţi de sensibilizare, informare şi dezvoltare a cunoştinţelor 

în ceea ce priveşte protejarea patrimoniului cultural, a mediului, cadrului 
natural şi calităţii vieţii  
Carta Ecomuzeului Regional Sibiu se adresează pe de o parte primăriilor 

care au aderat la asociaţie şi pe de altă parte, gospodăriilor selectate.  
 

CARTA GOSPODĂRIEI54 
 

ASOCIAŢIA ECOMUZEUL REGIONAL     VIZAT 
SIBIU, Str. Tribunei nr. 6                    PRIMĂRIA  
Tel.: 0269-210531, 0740-009981  
 
CARTA ECOMUZEU - GOSPODĂRIE  
1.Localitate:…………………………………………….………………………….. 
Str..................................................................nr........................... ............................... 
Zonă de protecţie .……………................................................................................... 
Monument istoric…………………………………………………………………… 
Casă de locuit – gospodărie ecologică – atelier – spaţiu comercial ………………... 
Referinţe cartografice/ toponimie…………………………………………………… 
Referinţe privind zona de protecţie a gospodăriei ………………………………….. 
Date cadastrale (nr. Top/ CF)….................................................................................. 
Reglementări urbanistice în care se înscrie obiectivul …............................................ 
2. Categoria de folosinţă: civilă / ................................/............................................. 
Funcţiuni:  
originară: locuinţă / ............................................./ ....................................................... 
anterioare momentului prezent: locuinţă/ atelier / spaţiu comercial / ......................... 
actuală: locuinţă/ ......................................./ ............................................/ .................. 
Datare istorică: .......................................................................................................... 
Persoane sau evenimente asociate clădirii: .............................................................. 
...................................................................................................................................... 
3. Descriere imobil:  
materiale şi tehnici de construcţie utilizate/ structură: ................................................. 
Componente artistice: …................................................................................................. 
Mobilier:.......................................................................................................................... 
Inscripţii........................................................................................................................... 

                                                 
54 Modelul ,,Carta gospodăriei” aprobat şi utilizat în teren 
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Încadrare stilistică ........................................................................................................... 
Stare generală a imobilului …......................................................................................... 
Propuneri de restaurare/reabilitare/ reconversie: ............................................................ 
Necesită proiect/ finanţare : DA/ NU ............................................................................. 
REGIMUL JURIDIC AL GOSPODĂRIEI 
PROPRIETARUL: .................../ ................................................................................. 
Titlu de proprietate: ......................./ ............................................................................... 
Proprietari anteriori cunoscuţi:........................................................................................ 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI  

A. DREPTURILE PROPRIETARULUI  
- Să folosească şi să întreţină imobilul ca un bun gospodar, fără nici un fel de 

ştirbire a drepturilor de proprietate 
- Să fie informat cu privire la activităţile şi proiectele Ecomuzeului Regional 

Sibiu 
- Să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei şi să candideze la funcţii 

de conducere şi coordonare;  
- Să beneficieze de consultanţă gratuită privind procedurile, normele şi 

tehnicile de consolidare/reabilitare/restaurare a imobilului; 
- Să fie inclus în programele naţionale de restaurare a monumentelor istorice 

şi a zonelor construite protejate; 
- Să fie sprijinit în proiectele de dezvoltare economică privată/de stat, iniţiate 

sau agreate de Carta Ecomuzeului Regional; 
- Să beneficieze de publicitate pentru toate activităţile desfăşurate în 

gospodărie, conform Cartei Ecomuzeului (activităţi non-profit, activităţi 
economice, produse ecologice, etc.)  

B. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI  
- Să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea 

Regulamentului de Urbanism pentru zona de protecţie a monumentelor 
istorice/ şi a Planurilor de Urbanism Zonal pentru Zona Construită Protejată 

- Să înştiinţeze – în scris – Asociaţia precum şi primarul localităţii despre 
orice modificări sau degradări în starea fizică a imobilelor Ecomuzeului;  

- Să înştiinţeze – în scris – Asociaţia precum şi primarul localităţii despre 
schimbarea proprietarului/ administratorului în termen de 15 zile de la 
încheierea contractelor – potrivit legii – şi să transmită o copie după aceste 
acte;  

- Să asigure accesul specialiştilor, pentru constatarea stării de degradare sau 
pentru efectuarea de expertize a imobilelor;  

- Să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare a 
imobilului numai de către specialişti sau firme autorizate de Asociaţie sau de 
către Ministerul Culturii şi Cultelor;  

- Să păstreze imobilul în Ecomuzeu o perioadă de min. 10 ani pentru a fi 
inclus în programele de dezvoltare a Asociaţiei;  

- -Să permită accesul pentru executarea intervenţiilor asupra imobilului (casă, 
anexe gospodăreşti, curte interioară şi grădină), în cazul în care acestea sunt 
iniţiate şi finanţate de persoane juridice sub contract cu Asociaţia;  

- Să permită montarea însemnelor „Ecomuzeu Regional Sibiu” – pe faţadă şi 
în incinta gospodăriei 

- Să permită accesul turiştilor după programul stabilit prin prezenta cartă:  
- să permită executarea de fotografii/ filme în gospodărie de grupurile de 

turişti vizitatori;  
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Programul de vizitare a gospodăriei, stabilit de comun acord este următorul: 
................................................................................................................................... 

Prezenta Cartă a fost semnată de părţi  în două exemplare şi reprezintă 
acordul de voinţă al părţilor. Prezenta cartă se va notifica în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.  

 
ASOCIAŢIA       PROPRIETAR  

ECOMUZEUL REGIONAL     GOSPODĂRIE  
SIBIU     

Nume, prenume 
         Preşedinte 

                 Semnătura:  
 

Finanţarea acţiunilor desfăşurate pe parcursul anului 2007 a venit din partea 
Ministerului Culturii şi Cultelor. Buna desfăşurare a activităţilor a fost asigurată în 
anul 2008 prin finanţarea lor de către Consiliul Judeţean Sibiu. Astfel, în anul 2008 au 
fost organizate în comunele membre ale asociaţiei următoarele activităţi. 

Principalele activităţi ale Ecomuzeului Regional Sibiu au fost: 
 
EVENIMENTE 2007  

- vernisarea expoziţiilor de prezentare a Ecomuzeului Regional Sibiu, 
organizate la Turnul Sfatului (13.07.07) şi Hotel Ramada (22.07.07) din 
Sibiu.  

- inaugurarea circuitelor Ecomuzeului, cu deschiderea unor puncte de 
informaţii şi organizarea unor dezbateri, mese rotunde şi simpozionae, 
însoţite de expoziţii tematice privind obiectivele Ecomuzeului la Sălişte 
(13.07.07), Biertan şi Moşna (14.07.07), Gura Râului (21.07.07), Valea 
Viilor şi Săsăuş (23.07.07);  

- organizarea unor evenimente în colaborare cu autorităţile locale, după cum 
urmează: Festivalul Verzei la Moşna (07.20.07), Festivalul “Marţian 
Negrea” la Valea Viilor (08.11.07), Simpozionul “Rolul medicinei 
complementare şi alternative în terapeutica actuală” desfăşurat la Biertan 
(18.11.07), dezbaterea “Ecomuzeul Regional Sibiu – realizări şi 
perspective” desfăşurată în Sibiu (20.12.07), lansarea proiectului 
“Civilizaţia apei” la Gura Râului (14.12.07).  

 
EVENIMENTE 2008 

- „Meseriile tradiţionale, încotro?” Sălişte, ediţia I-a (19.01.08) şi ediţia a II-a 
(01.05.08) simpozion, expoziţie – organizat de Primăria Oraşului Sălişte şi 
Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu 
prin Centrul Cultural Interetnic Transilvania; 

- „Civilizaţia apei” (21.05.08) ediţia a II-a,  simpozion, expoziţie, minifestival 
– organizat de Primăria Gura Rîului şi Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu 
cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu prin Centrul Cultural Interetnic 
Transilvania;   

- „Festivalul naturii” – ed. a II-a, (01-02.08.08) Biertan – simpozion, 
expoziţie, minifestival - organizat de Primăria Biertan şi Asociaţia 
Ecomuzeul Regional Sibiu cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu prin 
Centrul Cultural Interetnic Transilvania;   
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- „Circuitul turistic al bisericilor pictate de fraţii Grecu” în localităţile 
Fofeldea  (19.07.08),  Ţichindeal (30.08.08) şi Săsăuş (27.09.08), 
simpozion, expoziţie – evenimente organizate de Primăria Nocrich, Primăria 
Chirpăr şi Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu cofinanţate de Consiliul 
Judeţean Sibiu prin Centrul Cultural Interetnic Transilvania; 

- „Sărbătoarea oierilor” – ediţia a IV-a, (15.08.08), Tilişca – simpozion – 
expoziţie, festival organizat de Primăria Tilişca şi Asociaţia Ecomuzeul 
Regional Sibiu cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu şi Reuniunea Oierilor 
din Tilişca; 

- „Festivalul verzei” ediţia a II-a (11.10.08), organizat la Moşna – simpozion, 
expoziţie, festival organizat de Primăria Moşna şi Asociaţia Ecomuzeul 
Regional Sibiu cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu prin Centrul Judeţean 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul Junii” Sibiu; 

- „Festivalul Marţian Negrea” – ediţia a X-a desfăşurat în Valea Viilor 
(08.11.08), – simpozion, expoziţie, festival organizat de Primăria Valea 
Viilor şi Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu cofinanţat de Consiliul  
Judeţean Sibiu prin Filarmonica de Stat din Sibiu  
Toate manifestările s-au realizat cu scopul consolidării imaginii 

Ecomuzeului Regional Sibiu în cadrul comunităţilor respective. De asemenea, s-a 
realizat implicarea activă în cunoşaterea aprofundată a problematicii localităţilor 
afiliate, în perspectiva realizării obiectivelor stabilite şi a elaborării de proiecte privind 
dezvoltarea durabilă a localităţilor, prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural.  

Ecomuzeul poate deveni un model cultural demn de urmat şi un instrument 
viabil de salvare a identităţii satului românesc.  

Pentru consolidarea Ecomuzeului Regional Sibiu şi atingerea obiectivelor 
sale în domeniul protejării şi promovării patrimoniului natural şi antropic, Colegiul 
Prefectural al judeţului Sibiu a inclus printre măsurile adoptate, care vor primi 
finanţare în anul 2009 şi:  

- efectuarea de către asociaţie cu sprijinul logistic şi ştiinţific al Complexului 
Muzeal Astra, a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale „Cindrelul – Junii Sibiului” şi a Şcolii de arte şi meserii 
„Ilie Micu” a unei inventarieri a ocupaţiilor tradiţionale şi a meseriaşilor din 
fiecare localitate a Ecomuzeului, în vederea elaborării de proiecte pentru 
sprijinirea şi promovarea lor. Astfel, se doreşte editarea unui Catalog al 
meseriaşilor din Ecomuzeul Regiunii Sibiu;  

- realizarea de către Asociaţie a unei lucrări intitulată „Monografia Reuniunii 
Meseriaşilor din Sălişte”;  

- editarea de Asociaţie a unui „Ghid de valorificare a patrimoniului rural din 
judeţul Sibiu”;  

- promovarea prin centrele de informaţii pentru cetăţeni şi pentru turişti din 
judeţul Sibiu a circuitelor Ecomuzeului Regional Sibiu;  

- organizarea de expoziţii permanente cu vânzare a produselor meşteşugăreşti 
şi a celor tradiţionale în centrele de informaţii şi punctele de informare 
turistică existente în judeţul Sibiu.  
Exemplul Ecomuzeului Regional Sibiu poate fi preluat şi de alte judeţe cu 

potenţial turistic din ţara noastră. Funcţionarea ecomuzeului se bazează pe un 
angajament asumat de către colectivitatea locală. 

El este un tip special de muzeu care pune omul şi mediul său înconjurător în 
centrul atenţiei şi care se bazează pe voinţa unei comunităţi să păstreze şi să pună în 
valoare un patrimoniu şi un teritoriu căruia i se promovează identitatea.  
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Ecomuzeul este un instrument dinamic prin care o comunitate locală îşi 
conservă, interpretează şi gestionează patrimoniul în vederea asigurării unei dezvoltări 
durabile.  
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2.2 A RELIGIOUS AND EDUCATIONAL TOURISTIC PROGRAMME, IN 
RURAL VILLAGES AND MOUNTAINOUS AREAS, IN COUNTY VÂLCEA 

-Potential rural areas of educational of religious tourism in county Vâlcea, based 
on the art of manufactured wooden objects, traditional wooden houses and 

religious monuments - 
 

UN PROGRAM DE TURISM RELIGIOS ŞI EDUCAŢIONAL,  
ÎN SATELE ŞI AREALELE MONTANE DIN VÂLCEA  

- Areale rurale potenţiale ale turismului religios şi educaţional în Vâlcea, axate pe arta 
prelucrării lemnului, case tradiţionale şi monumente religioase din lemn - 

 
 

Gheorghe SĂVOIU 
Luminiţa SĂVOIU 

Abstract 
The primary objective of this paper, already announced in the introduction, is to define a 

touristic programme in the county Vâlcea, based on the “wood art” and wood buildings or 
constructions. This first step could be generalized around all traditional rural regions, where the 
village means wooden houses, and the church is still made of wood, etc, like in Maramureş, Vrancea, 
Hunedoara etc. Many traditional villages are living “outdoor museums”, famous for their unchanged 
way of life and for its well-preserved wooden houses and churches. The churches or monasteries made 
by wood, in safe and hardly accessible places, still reveal a high level of artistic maturity, craft skills 
and orthodox faith or monasticism spirit. Likewise, the Romanian peasants are still yearning to keep 
their identity through Christian faith, as a people confronted constantly with the fate’s arrows, their 
need for stability and security may account for the great number of churches and monasteries raised 
all over the country. The walls of the wooden churches are generally built of oak logs laid horizontally 
with intricate joints. Because they are an exceptional expression of the cultural heritage of rural 
villages and mountainous area the author thinks that many of these wooden churches and monasteries 
will be included in UNESCO World Heritage List (over the number of those which are already 
included from Romania).The second part of the paper describes some of the specific aspects of 
educational and religious tourism. Educational aim of the programme means to learn a lot of 
information, from historical, sociological, to geographical, etc. Religious tourism in a programme, 
also commonly referred to as faith tourism, is a form of tourism whereby people of faith travel 
individually or in groups for pilgrimage, missionary, or leisure purposes. However, today Christian 
churches and monasteries have the tendency to update themselves to modern society, even in Romanian 
villages  
 

Key words: religious tourism, wooden monasteries, educational tourism, wooden churches 
and art objects. 

Cuvinte cheie: turism religios, mănăstiri din lemn, turism educaţional, biserici şi obiecte de 
ertă din lemn. 

 
 

Introducere 
“Căci numai un om credincios ştie că nu este niciodată singur în întreprinderea sa...” 

- Andrei Pleşu - 
 

Pădurea a constituit simbolul comunităţilor aflate la “umbra codrilor”, în 
multe dintre zonele aflate în vecinătatea munţilor şi a dealurilor mai răsărite, oferind 
acestora sprijin material şi tradiţii durabile, decurgând atât din reînvierea naturii ori 
perenetitatea împăduririlor cât şi din sentimentul dispariţiei extras parcă din 
sentimentul prăvălirii buştenilor în marginea satelor şi a vetrelor României. Locuitorii 
acestor meleaguri, credincioşi acestor datini, au întrebuinţat lemnul, fie în mod 
concret, pentru făurirea uneltelor, a obiectelor de uz casnic, pentru înălţarea locuinţei 
şi a anexelor gospodăreşti, pentru ridicarea către cer a lăcaşurilor de cult ortodox, fie 
în mod spiritual sau cultural ca simbol al unei lumi a unei măiestrii cu totul aparte. O 
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mulţime de sate tradiţionale au devenit astfel muzee vii, “în aer liber”, renumite 
pentru un mod de viaţă tradiţional, pentru un mediu educaţional şi moral conservator, 
pentru casele şi bisericile lor bine conservate din lemn. Limbajul şi educaţia, 
generatoare ale unei culturi specifice conturează clar acest areal în raport cu multe alte 
ţinuturi (de luncă, de şes, de câmpie etc.) şi-i conferă calităţile de suport turistic al 
unor programe. Lemnul este nu numai un material de construcţie al casei, ci şi un 
material de construcţie al spiritului şi al comunităţii, iar după cum piatra aspiră la 
veşnicie prin răceala ei, tot astfel lemnul deţine în el focul devastator al propriului 
sfârşit, certitudinea vieţii dar şi a morţii, fiind mult mai apropiat de condiţia şi de 
căldura civilizaţiei umane ... 

Principalul aspect al definirii unui program turistic rural potenţial derulat în 
cadrul judeţului Vâlcea este firesc să fie axat pe “arta lemnului”, pe construcţiile şi 
clădirile din lemn, pe elementele religioase tradiţionale, dar şi educaţionale în aceeaşi 
măsură. Acest prim pas ar putea fi generalizat în toate regiunile rurale tradiţionale din 
jur, în cazul în care acestea se delimitează prin existenţa satelor cu case din lemn sau a 
bisericilor realizate tot din lemn, ca în cazul arealelor din Maramureş, Vrancea, 
Hunedoara etc. 

Bisericile sau mânăstirile realizate din lemn, în condiţii de siguranţă şi în 
locuri greu accesibile, relevă un nivel ridicat de maturitate artistică, îndemânare şi 
aptitudine pentru lucrul în lemn, dar şi aplecarea sufletului înspre credinţă, de tip 
ortodox sau de esenţă monahală. De asemenea, ţăranii români încă mai doresc să-şi 
păstreze identitatea prin credinţa lor creştină, iar oamenii simt nevoia de stabilitate şi 
securitate, ţinând cont de numărul mare de biserici şi mănăstiri ridicate în toată ţara. 
Pereţii bisericilor de lemn din Vâlcea sunt, în general, construiţi din lemn de stejar, 
bârnele sunt aşezate în plan orizontal, cu articulaţii suprapuse. Pentru că sunt o 
excepţională materializare a patrimoniului cultural din mediul rural şi din satele de 
deal şi munte, se poate spera că multe dintre aceste mănâstiri şi biserici de lemn vor fi 
incluse în continuare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (peste numărul 
celorlalte deja incluse, din Romania).  

Prin urmare arta lemnului, lăcaşul ortodox construit tot din lemn, precum şi 
întregul sistem educaţional tradiţional rural, materializeză împreună şi generează 
practic un conţinut specific al programelor turistice specifice satului din mediul 
geografic al podişului subcarpatic sudic sau de tip submontan vâlcean. 

 
Câteva elemente ale artei lemnului şi ale profundei şi tradiţionalei religiozităţi a 

satului românesc 
 

“Este cu neputinţă ca un singur om să încalece doi cai (deodată) sau să întindă două 
arcuri (deodată), precum este cu neputinţă ca o slugă să servească la doi stăpâni” 

- Evanghelia lui Toma - 
 

Arta lemnului, religia şi limbajul rural, ca elemente educaţionale 
semnificative 

Pădurea care părea a se prăvăli peste unele sate de munte a constituit 
simbolul datinilor, obiceiurilor sau tradiţiilor tuturor celor aflaţi la “umbra codrilor de 
munte”, iar ca nicăieri altundeva în România, locuitorii acestor meleaguri, credincioşi 
unor anume datini, au întrebuinţat lemnul, adesea în exclusivitate, pentru făurirea 
uneltelor, a obiectelor de uz casnic, pentru înălţarea locuinţei şi a primenirea anexelor 
gospodăreşti, dar şi pentru ridicarea către cer a lăcaşurilor lor de cult ortodox.. 
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Bogatele masive păduroase din jurul arcului carpatic, implicit arealul sudic 
şi occidental al acestuia, au prilejuit încă de timpuriu, dezvoltarea unei adevărate 
educaţii şi, în final, chiar a unei culturi a lemnului, dintre cele mai bine 
individualizate, ale cărei tradiţii străbat până astăzi ţinuturile Vâlcei, similar cu cele 
ale Gorjului, Vrancei, Hunedoarei sau Maramureşului. Introspecţia educaţională şi 
culturală este relevată de analiza denumirilor populare date principalelor elemente ale 
locuinţei tărăneşti şi trădează o origine străveche a unui anumit sistem constructiv, 
specific lemnului. În îndelungata sa existenţă, în practica artei de a construi a 
mediului rural montan, submontan sau de deal, s-au stabilit reguli speciale privind 
fasonarea şi aşezarea sau punerea în operă a materialului lemnos, cât mai propriu 
structurii sale, închipuind sisteme ingenioase de îmbinare, adesea, întrebuinţat alături 
de zidirea de piatră şi ciment, lăsat aparent sau tencuit. 

Păstrate din tată în fiu, moştenite mai apoi sau reînvăţate, toate aceste reguli 
s-au reluat şi au devenit datini sau tradiţii, într-un mod tot mai selectiv, lucrările în 
lemn ale înaintaşilor dobândind renumele vremii. Formele şi proporţiile statornicite pe 
această cale în construcţiile cu foişoare şi pridvoare întinse spre priveliştile însorite, 
măiestrit ornate cu crestături şi înscrise natural în cadrul pitoresc înconjurător, 
constituie componentele unei remarcabile arhitecturi a lemnului, pe care o ilustrează 
cu prisosinţă monumente de lemn sau construcţiile de cult ortodox, tot din lemn, 
precum bisericile din Slăvuţa, Grămeşti, Băleşti, Pişteştii din Deal, Dobruţa etc. Nu 
numai locuinţele celor simpli, dar şi culele asemeni Culei lui Ceroi din Glodeni, ori în 
cazul celebru al Culei lui Greceanu pentru a nominaliza doar două exemple, sunt 
expresii ale utilizării lemnului şi pietrei pentru vieţuire şi apărare.  

Culele din Vâlcea sunt şi astăzi mărturii ale simţului artistic şi îndemânării 
meşterilor care au preluat elemente din arhitectura caselor boiereşti fortificate. Ele 
erau clădiri înalte, cu ziduri văruite şi străpunse de metereze, nişte mici cetăţi croite 
pentru nevoile unei familii. Numele lor provine de la turcescul „kule“, care înseamnă 
„turn“. Erau răspândite în locuri de deal sau munte şi se pare că au fost construite 
începând cu anul 1650, când boierii mai mici sau mai mari încercau să-şi apere 
bunurile de turci.Dacă în casa tradiţională ţărănească vâlceană lemnul acoperă şi 
zideşte încă, în casa boierească lemnul înnobilează interiorul de la scară, la mobilierul 
de odihnă şi şedere. Astfel, Cula Greceanu, deşi construită din piatră solidă, văruită 
într-un alb strălucitor, ce se înscrie în tiparul locuinţelor fortificate ale secolului al 
XVII-lea, deţine şi astăzi căldura interiorului de lemn decorativ, după aproape 500 de 
ani, fiind la fel de atractivă prin tradiţionalitate, de la pridvorul înalt şi uşile de stejar, 
la cele trei arcade trilobate, de la turnul de apărare, unde ajungi numai urcând pe o 
scară de lemn mobilă, acţionată de o sfoară, la mobilierul din lemn masiv de stejar sau 
la masa sculptată cu motive astrale atribuită veacului al XIV-lea. 

 
Arta lemnului ca derivat al lumii materiale a satului şi “botezul” lemnului prin 

cuvântul obştei sau al breslei 

“Cel mai neînsemnat lucru aparţinând gospodăriei ţăranului român cuprinde o 
fărâmă din sufletul său, pe Care i-a dat-o, dându-i fiinţă... ” 

- Ernest Bernea - 
 

După înfrângerea şi prăbuşirea sa prin tăierea cea dintotdeauna trebuincioasă 
omului, lemnul devine o parte din cotidianul rural, din limbajul ţăranului vâlcean, de 
unde şi cărturarul Anton Pann pare că a preluat multe vorbe tâlcuite, prin mesajul 
aparte, prin intervenţia celui ce lucrează folosindu-şi tâmpla, intelectualul satului 
montan sau de deal, tâmplarul. Pentru că lemnul este obiect de durată seculară în 
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ambianţa ţăranească, el conferă limbajului noi valenţe, se iluminează şi umanizează, 
păstrând astfel măsura omului creator în toate, măsurându-i pâlpâirea umbrei şi a 
trecerii prin timp.  

Un periplu educaţional realizat în lumea satului vâlcean este un minunat 
pretext de a participa la “botezul” lemnului prin cuvântul  obştei sau al breslei, botez 
meşteşugit de tâmplarul, sub a cărui tâmplă, se ascunde gândul său sfredelitor, cu 
adevărat pilduitor, şi care constituie un tezaur de tradiţionalitate încă vie, pentru 
derularea oricărui program turistic rural. Orice construcţie de lemn se aşează pe o 
talpă din trunchiuri masive de stejari, denumite “urşi” (groşii), peste care se suprapun 
“blănile” (asemeni animalelor de rând) care alcătuiesc pereţii, încheiate sau “păzite” 
la capete prin “căţei“ (cepuri). Înălţarea de la talpă se face, mai întâi, printr-o coroană 
superioară a fruntarelor, ale căror capete ieşite în afară se cheamă “cai“. Deasupra se 
aşează mai pe urmă, “călăreţii”, cu o întreagă structură a tavanelor şi “căpriorilor”. 
Ograda casei văzută prin lumea născută de limbajul lemnului este acum definită şi 
întregită prin sufletul lemnului. 

Ograda de lemn a locuinţei fiind astfel gata, tâmplarul casei meşteşugeşte 
alătură dibăciei sale moştenite suflul vieţii interioare sau “alintul” prin cuvânt al 
lemnului, probă a unei bogăţii spirituale pe care o credem azi de mult pierdută în 
locuinţa urbană şi în arhitecura de beton şi sticlă a acesteia care însingurează şi 
copleşeşte. În lumea satului, în locuinţa de lemn a ţăranului, însă talpa casei se 
odihneşte la colţuri pe câte un “câlcâi” de piatră, pentru a dărui un pic de veşnicie 
mersului dintâi al generaţiilor ce se vor naşte aici. Uşa se încuie cu o “broască” a cărei 
gălăgie va fi potolită prin chei potrivite, iar casa se leagă de cer cu un pod de trecere, 
de la lumea reală, la lumea lunii şi stelelor ori la aceea a soarelui, pod a cărui streaşina 
şi lucarnă au şi ele o “geană” a lor nefiind deschise obositor sau brusc către “înafară” 
lumii, iar fereastra un “ochi” ce  acomodează omul treptat cu întunericul. O casă de 
lemn se vede de departe şi se recunoaşte mai cu seamă după cum este acoperită. 
Spune-mi cum te acoperi şi-ţi voi spune cine eşti pare a fi filosofia tâmplarului în 
satul tradiţional. Culmea acoperişului ades denumită “creasta” ori “creştet” se cade a 
fi împodobită cu “ciocârlani” iar ţepile colţurilor acoperişului sunt domolite sau 
împlântate cu nişte elemente singulare într-un “cuibar” de îmbinări, care sunt ades 
denumite şi “cuci”. 

În mod asemănător limbajul lemnului casei gata construite şi al acareturilor 
gosodăriei ţărăneşti se multiplică în lumea satului de deal sau munte ca într-o uriaşă 
oglindă a comunităţii rurale. Devin astfel cunoscute şi fac parte din lumea satului 
tradiţional denumirile unor componente ale construcţiilor de lemn cum sunt cele cu 
referire directă la personaje din lumea satului ca “pop” (popă), “babă”, “tătuc”, ori  la 
corpul ţăranului sau al animalelor de curte, demitologizând astfel frânturi materiale 
din viaţa codrului în chiar locuinţa interioară, profundă şi sensibilă a ţăranului, cum 
sunt denumirile de “picior”, “ghiară”, “aripă”, “cioc”, “bot”, “trup”, “gât”, “cap”, 
“ureche”, “bărbie”, “dinţi”, “măsele”, “falcă”, “nas”, “frunte”,“grumaz”, “umăr”, 
“salbă”,  “inimă”, “buric”, “încheietură”, “cot” etc. 

Detalierea prin lemn a acestui sistem constructiv al locuinţei ţărăneşti 
tradiţionale oglindeşte alcătuirea lui într-un anumit stadiu al dezvoltării sociale, 
caracterizat de dominarea unei concepţii despre natură prin excelenţă organică, în care 
locuinţa este privită ca un organism care întruchipează întreg universul înconjurător, 
într-o ordine care încearcă să sintetizeze armonia lumii satului înconjurător şi modul 
de viaţă al locuitorului, crescător de animale sau meşteşugar.  

Neîndoios că acest referenţial terminologic şi existenţial axat pe lemn a 
cunoscut cândva o răspândire mult mai largă decât aceea din sudul sau din jurul 
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arcului carpatic. Mărturiile arheologice vin să confirme la rândul lor cât sunt de 
îndepărtate în timp aceste tradiţii ale artei construcţiei caselor din lemn, mergând până 
în comunităţile dacilor ale căror aşezări rurale cuprindeau gospodăriile împrejmuite cu 
garduri din pari, adăposturile pentru animale, locuinţa propriu-zisă şi diferitele anexe 
fiind făcute cu toate din lemnul pădurilor de sub poalele munţilor sau de pe dealurile 
întinse.   

 
Arta lemnului ca derivat al lumii spirituale a satului şi asumarea 

creaţiei prin chip zugrăvit sau prin cuvânt dăltuit 

 „Fiecare parabolă a lui Iisus este o icoană a misiunii sale divine pentru adevărul 
omului”                                                                         

 - Părintele Galeriu - 
 

De-a lungul întregului ev mediu românesc, tradiţionalitatea artei lemnului în 
vatra satului românesc este o permanenţă, uşor de dovedit şi astăzi, în primul rând, 
prin numeroasele biserici şi cimitire, chiar din secolele XVI-XVII, amintind dintre 
acestea fie şi numai câteva, cum ar fi cele din satele Mariţa, datată 1556-1557, pe cea 
din Grămeşti (664-1665), din Băleşti (1672), din Slivuţa (1684), din Rugi (1696-
1697) etc. Mânăstirile din lemn devin veritabile capodopere ale genului. Mânăstirea 
dintr-un lemn, Frăsinei, Surpatele etc. sunt doar câteva exemple de monumente ale 
înălţării prin lemn, către cerul dumnezeirii, prin rugă şi meştegită pricepere. Urmărind 
îndeaproape şi tipologia şi sistemul constructiv al acestei categorii de monumente 
păstrate ca o reproducere a unor prototipuri anterioare, păstrând aceleaşi proporţii şi 
detalii decorative străvechi. Cine erau acei meşteri cărora li se datorează asemenea 
lăcaşuri de lemn secular în vatra satelor sau chiar a târgurilor? După numele lor erau  
tâmplari, dulgheri, lemnari, săpători, cruceri, dogari, fântânari sau într-un singur 
cuvânt meşterii lemnului, oameni ai satului, care se bucurau de o neclintită preţuire 
din partea contemporanilor, oameni ale căror chipuri au rămas zugrăvite pe pereţii 
bisericilor la loc de cinstire alături de alte portrete de mari dregători sau vremelnici 
conducători de obşte.  

Din lungul şir păstrat până astăzi al celor mai cunoscuţi meşteri de biserici 
de lemn se pot aminti popa Stan, care şi-a dăltuit numele către mijlocul secolului al 
XVll-lea, la biserica din Grămeşti, pe portalul maiestrit înflorat din pridvor, pe 
meşterul Vasili, al cărui nume a apărut şi el dăltuit pe uşile de la intrarea mânăstirii 
Arnota (1688), ca şi numele meşterului Drăgoi, la biserica Sfântul Nicolae din 
Olăneşti (1729) etc. Adesori meşterii bisericilor de lemn sunt deopotrivă aplecaţi 
asupra meşteşugului lor cu o pasiune care a întrunit deopotrivd măiestria sculptorului 
şi a arhitectului, aşa cum se dovesc a fi  Vlad meşterul, semnat pe fruntarul 
pridvorului împodobit cu crestături şi pe stâlpii răsuciţi de la biseruca din Bâsnegi 
(1728), ori Stan şi Constantin meşterii ziditori ai bisericii din Păroşi – Leleasca. 
Meşterii lon şi Gheorge sunt înscrişi, alături de Alexandru Ereu, în rândul ctitorilor 
bisericii de lemn din Curtişoara (1728 -1729), după cum  ”Ione tâmplarul cu 
meşteşugul lemnului” apare în pisania bisericii Budureşti- Dobriceni. ”Istrate 
lemnarul” a rămas şi el zugrăvit în pridvorul bisericii de la mânăstirea Hurezu (1694), 
alături de Manea vătaful zidarilor, asemeni lui Moş Ion dulgherul de la biserica de la 
Gura Văii, din 1758, pictat cu barda în mână, împreună cu Radu Zugravu, pe unul din 
panourile superioare de faţa de sud a bisericii.Treptat meşterii lemnului au lucrat 
împreună cu calfele şi ucenicii lor, ”întovărăşiţi” cum transcriu cuvintele meşteşugit 
dăltuite, rămase mărturie şi astăzi în cronica lemnului. 
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Aşa apar împreună ”Pătru meşter i Drăhici meşter i Lupul”, ultimul fiind 
probabil ajutorul lor, la 1648, ridicând biserica satului Socoteni-Slăvuţa ori ”Diicu cu 
Ionu frate său ot Maghereşti”, care au înălţat biserica de lemn Sfântu Dumitru din 
Glodeni, conform unei inscripţii din 1771-1772, ”Barbu, Matei şi Constandin”, la 
1776, înălţătorii bisericii din Foleşi – Tomşani, ”Ion Gogu, Nicolae şi Sandul”, ctitorii 
în lemn ai bisericii din Pietroasa – Suteşti, la sfârşit de secol XVIII. Iar dacă lucrurile 
trebuiesc refăcute, dacă viaţa lemnului a fost scurtată de foc şi cutremur, de viiturile 
apei sau furtunile nemiloase ale cerului, meşterul lemnar va renaşte biserica la loc 
cunoscut, întovărăşit pentru veşnicia lui şi a lucrării sale.Astfel la 1787 Constantin 
Cărjariu şi Popa llie, nepotul popii Lixandru, refac ”de la talpă” biserica de lemn din 
Curtişoara. 

După lucrările lăsate, toţi aceşti meşteri, se arată a fi cunoscători desăvârşiţi 
ai meşteşugului lor şi cu o bogată experienţă în înălţarea unor asemenea ctitorii. Din 
izvoarele documentare se poate constata că uneori cum sate întregi dobândiseră treptat 
o recunoaştere regională binemeritată în această ocupaţie, aşa cum apare cazul 
locuitorilor satului Ornesci, toţi nefiind altceva decât meşteri în lemn de o 
excepţională valoare, ridicând în numai 10 zile o biserică în anul 1809. 

Tot între aceşti meşteri trebuie amintiţi şi cei care semnează tâmplele şi 
piesele de mobilier ale bisericilor de zid, cum este de pildă Ghenadie monahul, 
autorul unui tretapod sculptat de la mânăstirea Tismana (1741-1742) sau Gavril 
monahul (1844), de la acelaşi lăcaş care îşi spuneau”săpători”, cu sens de lucrători în 
lemn. Uşile bisericilor devin şi ele expresia unei înalte şi meşteşugite priceperi, şi 
utilizând ca exemplu aceeaşi mânăstire Tismana, uşile acesteia executate în 1698, de 
către maestrul lemnar Nichita, se află azi, la muzeul Mogoşoaia, ca dovadă a preţuirii 
valorii lor artistice de excepţie. Una dintre cele mai dipersate şi mai originale bresle 
de lucrători în lemn, atât ca areal, dar şi ca diversificare prin produse, o constituie 
crucerii sau ”făcătorii de cruci şi monumente”, care împodobeau cimitirele şi 
drumurile cu acele cruci zugrăvite cu figuri de sfinţi sau motive florale şi geometrice. 
Aceşti cruceri erau şi autorii troiţelor adăpostite în lăcaşuri ca nişte foişoare pictate, 
împodobite cu stâlpi crestaţi, pomelnice şi icoane. Crucerilor li se datorează şi acel 
gen de icoane hieratice gravate cu scoaba şi policromate, denumite ”icoane de vatră”, 
specifice Munteniei de sud şi Olteniei. 

Acestora li se adaugă apoi meşterii de fântâni, de asemenea cu icoanele, 
pomelnicele şi portretele lor, a căror îndeletnicire continuă până astăzi pretutindeni în 
satele de deal şi de munte, mulţi dintre ei fiind în acelaşi timp lucrători ai pământului 
care dobândiseră meşteşugul lemnului prin aplecare şi talent, cu sens de duh 
îndumnezeit. Lista celor implicaţi sau enumeraţi prin bucuria sufletului în arta 
lemnului ca derivat al lumii spirituale a satului este lungă, conţinând de la iconari, la 
zugravi de troiţe şi cruci, singuri sau însoţiţi de ajutoare şi ucenici ei, împătimiţii 
lemnului care colindau satele şi târgurile, ducând cu ei măiestria pentru care erau 
chemaţi să vieţuiască printr semeni. 

Ca şi pietrarii, meşterii lemnari de renume îşi asumau creaţiile lor prin 
crestături geometrice (ca la Păroşi-Leleasca), frunze sau flori (foaia de viţă, la 
Morăreşti), forma unei unelte (barda, la Vidra) ori prin cuvânt dăltuit.Construită din 
bârne late de stejar păstrate în înfăţişarea lor rezultată din cioplire, mica biserică 
ţărănească din lemn, situată în satul de deal şi munte, la sud de Carpaţi, întruchipează 
la scara dimensiunilor umane un edificiu care nu mai păstrează aproape nimic din 
trăsăturile generatoare de izolare şi însingurare mitologică a sălaşului unei divinităţi 
precreştine. Interiorul orizontal al acestei biserici de lemn a devenit o casă a 
Domnului, un  loc modest, intim şi natural de rugăciune, care face parte din natură 
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prin chiar materialul de construcţie. Arareori se iveşte câte o clopotniţă mai răsărită, 
care să vine să creeze un al doilea ax, vertical, alături de cel orizontal deja existent, 
prin simpla înşiruire de încăperi, prin poziţia intrării şi prezenţa pridvorului, dar şi 
prin forma aparte şi nefiresc de simplă a absidei. Ceea ce impresionează în constructia 
acestor biserici de lemn ale satului tradiţional sunt tălpile masive de care se leagă 
temeinic trupul solid al edificiului încoronat de o ramă de grinzi puternice care 
solidarizează într-un tot unitar atât naosul şi pronaosul cât şi absida şi pridvorul. 

Forma coperişului odinioară din blăni late de gorun prinse în cuie de lemn de 
tisă, ca şi  brâul răsucit, împreună cu stâlpii crestaţi şi fruntarele dăltuite ale 
pridvorului, dau întregului edificiu de lemn o spiritualizare aparte, sub efectul 
contrastului de umbră şi lumină, ceva din preţozitatea unui chivot, dar şi din misterul 
poieniţei neatinse decât de lumină şi întuneric, din inima pădurii. Pridvorul, unul din 
elementele cele mai importante ale ansamblului construit din lemnul ales şi la fel de 
drept ca şi lumea din care şi pentru care este extras, constituie prilejul prin care 
meşterul respectiv îşi încearcă toate măiestria sa, dovedindu-se  aici şi sculptor şi 
arhitect. Pridvorul bisericii este piesa care îşi găseşte un corespondent identic în 
pridvorul locuinţei, doar că această casă a lui Dumnezeu este mai măiestrită şi mai 
frumos împodobită, şi ,mai ales, mai meşteşugit proporţionată. Pridvorul sau “hora 
casei” locuinţei ţărăneşti, pare a fi cheia sufletului meşterului în lemn, intrarea în 
lumea celor atât de sfinte ţăranului, cheia înţelegerii unităţii arhitecturii noastre 
populare, deopotrivă laice sau religioase, căci ori şi unde s-ar afla acest pridvor, el are 
legile lui compoziţionale, definite prin anumite principii estetice, prin anumite 
proporţii sau inţelesuri simbolice, mai toate de sorginte folclorică. Stâlpii pridvorului 
sunt ori “păpuşi” (care duc cu gândul la cariatidele culturii elene dar în varianta 
neaoşă  rurală), ori furci dantelate (cu trimitere la aspectul simbolic al coloanelor 
templului elen în stil ionic, doric sau corintic). Fără să vrea “privitorul acestor 
pridvoare”, va fi tentat să asocieze direct aceste construcţii religioase sau laice 
peripterelor mediteraneene. Foişorul casei şi bisericii vâlcene deopotrivă este 
întotdeauna aşezat asimetric în contextul construcţiei meşteşugarului în lemn, al 
ansamblului văzut prin ochii artistului şi arhitectului, adăpostind intrarea în casa 
comunităţii religioase sau a Domnului ori în umila casă a ţăranului,  aminteşte de 
loggia Erechteionului, prin dorinţa de eleganţă şi preţuire arătată celor ce vor păşi 
înăuntrul acestei lumi... Un exemplu dintre cele mai concludente, din acest punct de 
vedere, îl oferă şi biserica din Grămeşti, unde pridvorul prin simplitatea parapetului şi 
a balustradei pare a fi o operă de renaştere în context dogmatic creştin - ortodox. Alte 
elemente distinctive în tradiţia meşteşugului lemnului din arhitectura bisericii de lemn 
vâlcene ar mai putea fi portalul, catapeteasma, decoraţia pridvorului, dantelăria 
fruntarelor, simetria capitelului, stabilitatea tălpii, cosoroaba şi sabotul, 
contracurbarea fruntarelor, adoptarea bolţii, folosirea cheii de boltă. Meşteşugita 
arhitectură a lemnului, în biserica satului tradiţional de deal şi munte, din arealul 
vâlcean, se întemeiază pe soluţii constructive dintre cele mai originale şi evoluate, 
care prin reluări selective au devenit cu timpul de un stil aparte, asemeni unui 
ansamblu bazat pe principiile decorative ale tâmplarului casei tradiţionale.  

 
 
 
 
 
 



A religious and educational touristic programme … 93

Câteva elemente ale unui program turistic dedicat satelor şi arealelor montane 
vâlcene 

 
“Deşi slăbit de rezistenţă şi căpătând uneori o uşoară tendinţă de aşezare lumească, 
Răsăritul ortodox n-a pierdut niciodată sentimentul provizoratului esenţial şi al 
esenţialei nestatornicii a oricărei aşezări lumeşti...”               

 - Mircea Vulcănescu - 
 

Cea de-a doua parte a lucrării descrie câteva din reperele şi aspectele 
specifice ale turismului educaţional şi religios, alături de potenţialul turistic al satului 
românesc de munte sau de deal. Scopul educaţional al unui program turistic dedicat 
satelor şi arealelor montane vâlcene este însuşirea unei mulţimi de informaţii, de la 
cele istorice şi geografice, la cele artistice, religioase, sociologice etc., despre acest 
mediu cu totul aparte în cadrul vieţii româneşti. Turismul religios a devenit cunoscut 
sub denumirea de turism al credinţei, fiind o formă de turism prin care oameni 
credincioşi călătoresc individual sau în grupuri în pelerinaj, misionariat, sau chiar în 
scop de agrement. Cu toate acestea, astăzi până şi bisericile şi mânăstirile creştine 
ortodoxe, recunoscute prin dogmatismul lor, au tendinţa de a se adapta la societatea 
modernă, chiar şi în satele noastre româneşti de munte şi de deal.  

 
Mânăstiri şi schituri la sud de Carpaţi, ca principale repere religioase ale 

programului turistic cu impact educaţional şi artistic 
 
„ Un lucru e sigur: o peniţă e recunoscută ca o peniţă, iar o biserică trebuie să fie 
recunoscută ca o biserică oricât s-ar fi îndepărtat de la forma primară, paralelipiped 
cu sau fără turlă!”                                                             

 - Horia Bernea - 
 

Având o valoare deosebit de importantă în ceea ce priveşte activităţile 
umane sociale, culturale, dar şi economice, mânăstirile beneficiază de un loc 
important în cadrul turismului educaţional-religios din ţara noastră, oferind nu numai 
un loc de închinare şi rugă, de refugiu şi izolare, dar şi un loc de vizitare a unor locuri 
cu rezonanţă istorică, pline de tradiţii ale turismului religios. Zona de sud a Carpaţilor, 
arealul vâlcean cu precădere poate constitui un astfel de hotar al unui program 
educaţional turistic cu impact religios, artistic şi cultural, cuprinde o multime de 
manastiri şi biserici de lemn ridicate in decursul a sute de ani, fie de către meşterii de 
curte ai domnitorilor acestor meleaguri, fie de către meşterii comunităţilor rurale, 
completându-se astfel bogatul potenţial turistic antropic al zonei. 

Înainte de a lega mânăstiri şi schituri, într-o salbă de mărgele ale unei 
tradiţionale arte a lemnului, se impune a preciza care este simbolul turistic esenţial al 
zonei, respectiv mânăstirea Bistriţa, a cărei pisanie de la 1863 precizează: „† Sfântă 
această şi dumnezeiască mânăstire pomeneşte-se a fi zidită din temelie de Barbu 
banul Craiovescul carele aici şi ingerescul cin al calugăririi mai pe urma au luat…” 
(1683). Ctitorie a boierilor Craioveşti, mânăstirea Bistriţa datează din jurul anului 
1490. Însă prima atestare documentară a mânăstirii se păstrează în „Hrisovul de 
danie” datat 16 martie 1494 şi aparţinând lui Vlad Vodă Călugărul. Trei sunt 
argumentele menite a ierarhiza această mânăstire în plan turistic, ca prim simbol al 
zonei, în cadrul programului turistic propus: 

• Se remarcă mai întâi de toate argumentul cultural şi educaţional, prin faptul ca 
în acest complex monahal de la Bistriţa s-a instalat prima tiparniţă din Ţara 
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Românească, tiparniţa ieromonahului Macarie, precum şi o legătorie de cărţi 
bisericeşti. Aici se pare că s-ar fi tipărit în anul 1508, Liturghierul slavon al 
calugărului Macarie, prima carte tipărită pe pământ românesc. Ieromonahul 
Eftimie, egumen al mânăstirii a redactat în limba română primul act 
mânăstiresc, cunoscut sub numele de Zapisul lui Eftimie (1573). Un alt 
reprezentant al şcolii slavo-romane este ieromonahul Mihail Moxa care în anul 
1620 tipăreşte Cronica Universală, iar în anul 1640, Pravila de la Govora. În 
anul 1984 se începe aici un amplu proces de revigorare a vieţii monahale sub 
îndrumarea Prea Sfinţitului Gherasim organizându-se un centru de conservare 
şi restaurare a bunurilor de patrimoniu: icoane şi cărţi. Din anul 2003, s-a 
deschis în incinta mânăstirii Bistriţa şi un Muzeu al tiparului şi cărţii 
bisericeşti vâlcene cu precădere. 

• Se cunoaşte că tot aici s-a înfiinţat una dintre cele mai vechi şcoli de ucenici în 
arta lemnului pentru a menţine tradiţiile încă vii ale zonei. Există chiar o 
îmbinare a sensului profund al creştinismului ortodox şi al tradiţiei rurale a 
satului românesc, fiind acceptaţi aici atât copiii săraci, cât şi aceia cu probleme 
de sănătate, şi care mai apoi erau transformaţi în meşteri ai artei lemnului, prin 
ucenicie îndelungată. 

• Poate că cel mai puţin cunoscut, dar în fapt cel mai important argument este 
acela conferit de modelul de conservare a tradiţiei religioase relevat, un model 
de tip isihastic al păstrării credinţei în satele expuse invaziilor tătare, otomane 
sau de altă sorginte a năvălitorilor migratori. Acest model este unic în plan 
european şi excepţional prin ingeniozitatea soluţiei păstrării identităţii 
religioase a comunităţilor de deal şi munte de aici. Pe scurt, înaintea invaziei, 
sătenii zideau în peştera aflată în preajma locului, (peştera Bistriţei), câţiva 
tineri călugări cu merinde pentru o perioadă de timp nedefinită, legată strict de 
durata invaziei. Aceştia ţineau vie lumina credinţei bisericii creştin-ortodoxe  
păstrând datinile şi citind din cartea credinţei, deschisă în biserica săpată în 
piatra peşterii. Peştera oferea totuşi o deschidere în aerul cheilor Bistriţei, 
rămânând inaccesibilă ascensiunii, fiind protejată de pătrunderea străinilor 
printr-o surplombă de netrecut,ce întreţinea şi asigura însingurarea călugărilor. 
Izvorul din peşteră oferea apa necesară vieţii, ca şi postul prelugit alături de 
săculeţii ce conţineau puţinele merinde care făceau posibilă supravieţuirea 
păstrărilor de datină şi credinţă. Comoară vie a credinţei era dezgropată prin 
prăbuşirea zidului ce închisese peştera, de îndată ce avea loc şi risipirea în cele 
patru vânturi ale tătarilor sau turcilor sau a altor popoare migratoare aflate în 
căutarea comorilor exclusiv lumeşti. O lume “smintită” de cei ce invadaseră 
comunitatea cerea tinerilor călugări readuşi în viaţa comunităţii, să renască 
dogmatic adevărul sfintei lor credinţe asuprite şi batjocorite pe durata invaziei, 
aşa cum inima sătenilor îşi cerea înapoi credinţa bunilor şi străbunilor... 
Credinţa izbăvea păcatul unei izolări, motivate de păstrarea aceleiaşi credinţe. 
Astăzi se mai păstrează peştera şi chiar zidirea originală de piatră, acoperită de 
o construcţie mai recentă tot de piatră, stihăstrie cunoscută şi sub numele de 
peştera Sfântului Grigorie Decapolitul. Din 1497 marele ban Barbu 
Craiovescu adusese de la Constantinopol moaştele Sfântului Grigorie 
Decapolitul (780-842), pentru ca peste ceva mai mult de două secole călugării 
bistriţeni care îl aveau în frunte pe egumenul Ştefan să le coboare o perioadă 
din mânăstirea Bistriţa, chiar în schitul din peştera Bistriţa, pe  la 1712. Schitul 
din peşteră păstrează şi astăzi în stare bună biserica ce are  hramul Sfinţilor 
arhangheli Mihail şi Gavriil. 
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Unele dintre mânăstirile şi schiturile definite în continuare în program au 
câştigat un renume internaţional, fiind cunoscute şi în afara graniţelor ţării. Dintre 
acestea, fac parte şi următoarele nouă mânăstiri şi nenumărate schituri de monahi sau 
de călugăriţe, la care se face referire ca la nişte repere esenţiale ale unui program 
turistic minimal educaţional şi religios, deopotrivă cultural şi muzeografic axat pe arta 
lemnului.  

Caseta nr. 1  
Mânăstirea dintr-un lemn - ctitorită de Matei Basarab, conform unei mărturii din 164 , în care scrie că a zidit 
mânăstirea ”de isnoava de’ntemei”. Potrivit vechilor tradiţii locale, mânăstirea ar fi fost înălţată în primele decenii ale 
secolului al XVI-lea, dintr-un singur stejar 
Locaţie - comuna Frânceşti, 25 km de Râmnicu Vâlcea şi la 12 km nord de Băbeni 
Hram - “Naşterea Maicii Domnului” 
Construcţie -. Construită chiar pe locul stejarului purtător de icoană, bisericuţa din lemn este lucrată din bârne groase, 
încheiate în coadă de rândunică. De formă dreptunghiulară, cu absida altarului decroşată, cu o lungime totală de 13 m, 
lăţime de 5,50 m şi o înălţime de 4 m. Este inconjurată la exterior de un brâu în torsadă, săpat în grosimea lemnului, cu 
un pridvor deschis, fără turlă. 
Importanţa turistică - Iconostasul, sculptat din lemn de tei, în 1814, este o veritabilă operă de artă ca şi multe din 
icoanele de lemn ce împodobesc bisericuţa în interior. 
Schituri aflate în vecinătate – are un aspect de schit monahal prin concepţie 
Mânăstirea Sărăcineşti - ctitorită de Radu Negru în 1310 şi refăcută de Matei Basarab  
Locaţie - sat Valea Cheii, comuna Cheia, 16 km de Râmnicu Vâlcea 
Hram - “Adormirea Maicii Domnului” 
Construcţie - în stilul artei bizantine bisericeşti. Din inventarul anilor 1688-1693 mai există: biserica în forma ei 
originală, clopotniţa, clădirea de origine medievală, care a servit de stăreţie şi chiliile, clopotul cel mic, turnat în anul 
1612, si o cruce din lemn ferecata de mână 
Importanţa turistică – religioasă culturală şi educaţională. Din mânăstire de călugăriţe, până în 1860, devenit 
mânăstire de călugări până în 1873 şi filială a parohiei Cheia, până în 1913, iar casele au adăpostit şcoala primară la 
care veneau elevi din satele vecine: Păuşeşti, Olaneşti şi Cheia. Apoi a redevenit mânăstire de călugăriţe, până în 1960, 
când a fost abuziv desfiinţaţă. În prezent biserica deserveşte credincioşii din satul Valea Cheii iar casele au fost 
transformate în camin pentru bătrâni.   
Schituri aflate în vecinătate – Jgheaburi, construit din lemn în timpul lui Radu Negru - 1310 şi refăcut în 1640 de 
Matei Basarab. 
Mânăstirea Surpatele - ctitorită din lemn, la începutul secolului XVI, de fraţii Tudor şi Stanciu, fiii lui popa Frâncu.  
Locaţie - comuna Frânceşti, 25 km de Râmnicu Valcea  
Hram - “Sfânta Treime” 
Construcţie - iniţial din lemn, înnoită, reparată şi rectitorită din zid iar în final refacută şi repictată în 1815. 
Importanţa turistică – cultural - artistică şi religioasă prin valoarea monumentului artistic al tâmplei brâncoveneşti, 
prin remarcabilul tablou referitor la un subiect foarte rar întâlnit în iconografia bisericească “Împărţirea hainelor lui 
Iisus”, Evanghelia copertată în argint poleit din perioda lui Constantin Brâncoveanu, icoane. 
Schituri aflate în vecinătate – mânăstire de călugăriţe. 
Mânăstirea Stănişoara - ctitorită de Gheorghe, mare clucer, în 1788 
Locaţie - sat Păuşa-Călimănesti, Cozia, 31 km de Râmnicu Vâlcea 
Hram - “Sfântul Gheorghe” 
Construcţie - biserica veche din lemn din secolul al XVII-lea, arsă şi refacută în două rânduri (1818-1829, 1850); 
Importanţa turistică - paraclisul aparţinând Episcopului Grigore Leu şi arhondaricul. 
Schituri aflate în vecinătate -vatră de sihăstrie, locuită de sihaştri, mânăstire de călugări. 
Mânăstirea Arnota - ctitorită de către Matei Basarab, în anul 1633-1634, pe temelia unei biserici mult mai vechi. 
Locaţie - comuna Costeşti, 37 km de Râmnicu Vâlcea, aproape de Mânăstirea Bistriţa 
Hram - “Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil”. 
Construcţie - biserică mică, simplă şi sobră, după un plan trilobat, cu abside poligonale şi pridvor deschis, care are 
deasupra naosului o turla înaltă, iar pe pridvor o turlă mai mică, înfrumuseţate cu ornamente din cărămidă aparentă. 
Importanţa turistică - în pronaosul bisericii se află două morminte:cel al lui Matei Basarab (1654), îngropat iniţial la 
Târgovişte şi cel al lui Danciu vel-vornic, tatăl lui Matei Basarab (1604), fost oştean al lui Mihai Viteazul, căzut în 
timpul luptelor din Transilvania, la Turda şi îngropat mai întâi la Alba-Iulia, catapeteasma este o adevarată operă de 
artă sculpturală, în stil brâncovenesc (din 1913, la muzeul din Bucureşti), iar uşile bisericii sunt sculptate din lemn de 
castan. Pentru pictură, arhitectură şi sculptură, mânăstirea este considerată monument istoric şi de arta religioasă, 
reprezentativă la nivel naţional. 
Schituri aflate în vecinătate - mânăstire iniţial de călugări, iar după 1999, devenită mânăstire de maici.  
Mânăstirea Polovragi - ctitorită la sfârşitul secolului al XV-lea (probabil 1505), de către Radul şi Pătru, fiii lui 
Danciul Zamona, menţionaţi într-un hrisov emis în 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr. Închinată Sfântului Mormânt 
mânăstirea este răscumpărată de domnitorul Constantin Brâncoveanu în anul 1693 si facuta metoc al manastirii Hurez. 
În timpul lui s-a zugrăvit interiorul, s-a adăugat pridvorul în stil brâncovenesc, s-au construit unele chilii şi clopotniţa, 
precum şi zidurile de cetate (ceea ce îndreptăţeşte considerarea ei ca o a doua mânăstire în stil Hurezi). 
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Locaţie - comuna Polovragi, în judeţul Gorj, la numai 2-3 km de graniţa cu Vâlcea, situată la poalele muntelui Piatra 
Polovragilor, în apropierea cheilor Olteţului, înconjurată de o livadă cu pomi fructiferi şi castani comestibili.  
Hram - “Adormirea Maicii Domnului” 
Construcţie - prin forma trilobată şi alte detalii arhitectonice aparţine stilului bizantin, simetrică şi bine proporţionată. 
Importanţa turistică - mânăstirea se remarcă prin catapeteasma executată din lemn de tei, o adevarată capodoperă a 
vechii sculpturi românesti, având o bogată ornamentaţie cu împletituri florale. Pictura interioară, păstrată intactă, are o 
mare valoare artistică, prin cromatica sobră pe un fond  fond albastru, cu nuante armonioase.  
Schituri aflate în vecinătate - biserica mânăstirii este înconjurată de chilii, asemeni unei cetăţi medievale de apărare, 
iar ca mai toate marile mânăstiri ortodoxe şi Polovragiul are în preajma ei o a doua biserică pentru satisfacerea 
dorinţelor sufleteşti, respectiv o bolniţa, construită din 1732.  
Mânăstirea Hurezi sau Hurezu - ctitorită de Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Lucrările au început în 1690 
„într-al doilea an al domniei noastre pus-am temelie şi am început a zidi mânăstire” şi s-au terminat în 1697. 
Locaţie  - oraş Horezu, 40 km de Râmnicu Vâlcea  
Hram  -  “Sfinţii împăraţi Constantin şi mama sa Elena” 
Construcţie - vast ansamblu de arhitectură medievală românească: mânăstirea propriu-zisă, biserica bolniţei, ctitorită 
de doamna Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu, ridicată la 1696; Schitul Sfinţilor Apostoli, la circa 50 de metri 
spre nord, ctitorit de marele stareţ Ioan Arhimandritul în 1698 şi Schitul Sfîntul Ştefan, după numele fiului cel mare al 
domnitorului, la 1703. 
Importanţa turistică - mânăstire definitorie pentru stilul brâncovenesc, pe care Charles Diehl, un fin cunoscător al 
artei bizantine a considerat-o „le plus beau de toute Roumanie”. În interiorul bisericii, pe lângă inestimabilul iconostas 
sculptat în lemn se află scaunul domnesc frumos sculptat, de asemenea în lemn, purtând stema Cantacuzinilor, strănile 
şi un bogat policandru, toate din vremea ctitorului. Una dintre podoabele arhitecturale, care dă mânăstirii Hurezi un aer 
de sărbătoare şi încântă privirea vizitatorilor, rămâne foişorul vrednicului egumen şi iubitor de artă Dionisie Bălăcescu, 
ridicat între anii 1725-1753, opera pietrarului Iosif. Frumuseţii arhitecturii şi picturii se adaugă dovezile unui puternic 
centru de cultură, care a adăpostit un scriptoriu celebru, producător de iscusite traduceri, valoroase manuscrise şi o 
bogată bibliotecă umanistă, unică în Europa de sud-est la începutul secolului al XVIII-lea. 
Schituri aflate în vecinătate -obşte de monahi până în 1872,când a devenit de călugăriţe. 
Mânăstirea Frăsinei  - ctitorită în 1710 
Locaţie - comuna Muereasca, 23 km de Râmnicu Valcea  
Hram - “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” 
Construcţie - din 1710, din lemn de călugării Ilarion şi Stefan, reconstruită din zid în anii 1762-1763 de Cârstea 
Iovipali şi Damian Iovipali, fraţi hagii din Râmnic, împreună cu Nicoliţă Iovipali, fiul lui Cârstea. 
Importanţa turistică – A rămas în istorie ca fiind singura mânăstire din ţară exceptată de secularizare. Deţine 
evanghelii argintate şi cărţi vechi de cult. Viaţa monahala de aici se aseamănă cu aceea de la Muntele Athos: în 
mânăstire, în biserica de sus, nu au voie să intre femei (în cea de jos au voie şi femeile). 
Schituri aflate în vecinătate - mânăstirea este o obşte monahală de mari dimensiuni. 
Mânăstirea Cozia  - ctitorită de Mircea cel Bătrân în 1387 şi sfinţită în 1388. 
(iniţial denumită ”Mânăstirea Nucet”)  
Locaţie - comuna Cozia, 23 km de Râmnicu Vâlcea, 5 km de Călimăneşti 
Pe partea cealaltă a şoselei se află bolniţa, având hramul ”Sfinţilor Apostoli” şi a fost zidită între anii 1542-1543, de 
către Petre Voievod (Petru de la Arges – 1535-1545) numit şi Radu Paisie. 
Hram - ”Sfânta Treime” 
Mânăstirea mai are şi două paraclise, unul cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” (1583), iar celălalt, cu hramul 
”Duminica Tuturor Sfintilor” (1710). 
Construcţie - de piatră, realizată de meşteri din Moravia, după modelul bisericii sârbeşti din Cruşevat. 
Importanţa turistică - în pronaos se găsesc mormintele voievodului Mircea şi al monahiei Teofanei, mama lui Mihai 
Viteazul, călugarită după moartea fiului ei, iar în corpul de clădiri de pe latura estică a fost amenajat un muzeu în care 
sunt expuse monede, tipărituri vechi, obiecte şi podoabe de cult, printre care se pot menţiona: epitaful din 1396, o 
Evanghelie din 1644, tipărită de mitropolitul Varlaam, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei – 1673 etc. În ”Cerdacul lui 
Mircea”, din corpul de chilii dinspre Olt, a scris Grigore Alexandrescu cunoscuta poezie ”Umbra lui Mircea la Cozia”. 
Mânăstirea rămâne un muzeu viu al culturii, arhitecturii, sculpturilor în piatra şi lemn, ca şi al picturilor (icoanelor mai 
ales) poporului român în secolul al XIV-lea. 
Schituri aflate în vecinătate - Cozia veche sau ”Schitul de piatră”, situată la un kilometru de manastire, are hramul 
”Sfântul Ioan Botezătorul” şi pare a fi ctitoria lui Radu, tatal lui Mircea, la sfârşitul secolului al XIII-lea începutul 
secolului al XIV-lea. 
Cuvioşii sihaştri Neofit şi Meletie din Cozia au pustiit în peşterile din muntele Sălbatecul. 
O mulţime de alte schituri, iniţial toate numai din lemn, răsar şi astăzi fie la poalele muntelui Buila: Schitul Pahomie şi 
Pătrunsa, fie la marginea oraşului Râmnicu Vâlcea: Schitul Troianu, fie lângă Drăgăşani: Schitul Dobruşa, fie pe una 
din insuleşe situate pe rîul Olt: Schitul Ostrov etc. 
 

O analiză atentă evidenţiază că cele 10 mânăstiri şi schiturile lor aferente 
permit dezvoltarea unui program turistic în arealul vâlcean, cu triplu impact: religios, 
cultural- artistic şi educaţional. Aceste minunate flori ale credinţei populare creştin-
otodoxe, dogmatice, latente, aparent provizorii şi interioare ca impact, dar nicicând 
exterioare omului, se află răspândite într-o largă poiană de biserici săteşti de lemn sau 
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zidite, într-un areal în care omul îşi ridică privirea către munte şi, mult mai sus, către 
Dumnezeu, cu seninătatea şi naturaleţea cu care îşi acceptă condiţia hărăzită.  

 
O remarcă finală 
Crucea şi crucerii, mânăstirea şi schitul vâlcean ar putea fi, în final, un titlu 

destul de sugestiv pentru un astfel de program turistic, tot astfel cum se mai pot 
identifica şi altele, ca de pildă Lemnul vâlcean şi pâlpâirea lui istorică în schituri şi 
mânăstiri ori Educaţie, artă şi religie-Itinerariu vâlcean, pe urmele lemnului secular 
doborât prin generaţii.  

Dar mai important decât titlul programului pare a fi renaşterea încrederii în 
tradiţiile rurale, fie ele religioase, culturale şi artistice, dar mai ales în cele de obşte a 
lemnarilor în satele vâlcene, în care alternativă finanţării turismului rural prin proiecte 
europene constituie elementul de cea mai mare importanţă practică. Încrederea 
înseamnă atitudine religioasă, tradiţie ce se suprapune artei şi culturii preţuirii a tot 
ceea ce înseamnă lemnul în comunitatea rurală, iar mesajul pentru a fi corect receptat 
şi mărinimos finanţat reimpune educaţia în prim planul satului de munte şi de deal 
românesc. 
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Abstract: 
The study presents a brief history of the locality Biertan. It also describes the geographic, 

economic and demographic frame of this locality. 
The main tourist attractions of this locality are presented. It describes the bid for the leisure 

tourists to spend their stay in this locality. In 1996 in  Biertan a phytotherapeutic center  was 
established. This center developed over time a real  "therapeutic model". 

This model is based on the prophylactic treatment of the diseases. The central words of this 
model are: natural-ecological- quality-traditional-preventive-synergistic-holistic-lifestyle- wellness. 
 

Key words: tourist potential, traditional, tourist objectives, phytotherapeutic center 
Cuvinte cheie: potenţial turistic, tradiţional, obiective turistice, centru fitoterapeutic 

 
Scurt istoric al localităţii Biertan 
Strǎvechea localitate Biertan din judeţul Sibiu a fost fondatǎ de saşii, care au 

fost stabiliţi pe meleagurile transilvǎnene de regele Ungariei Géza al III-lea. Prima 
atestare documentarǎ a localitǎţii Biertan, dateazǎ din 1283, iar în anul 1397 a fost 
declarat oraş fortificat (oppidum) şi a primit dreptul de folosire a spadei în justiţie (jus 
gladii). In 1572, Biertan-ul a devenit sediul primei episcopii evanghelice din 
Transilvania, datoritǎ neînţelegerilor dintre preoţii saşi din Sibiu şi Brasov, care au 
decis ca episcopia sǎ fie într-un loc neutru.  

Biertan-ul a fost timp de 295 de ani centru episcopal iar în anul 1867, 
episcopia a fost mutatǎ la Sibiu, unde este şi astǎzi.Timp de secole localitatea Biertan 
a fost un important centru meşteşugǎresc şi viticol, care era la mare concurenţǎ cu 
Mediaş şi Moşna.  

Localitatea este dominatǎ de frumoasa bisericǎ-cetate, construitǎ în stil gotic 
târziu şi care a fost inclusǎ în 1993 în primul val de monumente UNESCO din 
România, alǎturi de bisericile pictate din Bucovina, mǎnǎstirea Hurezi şi Delta 
Dunǎrii. 

Din 1996 , Biertan-ul a fost inclus în Organizaţia Oraşelor Patrimoniu 
Mondial (Organisation of World Heritage Cities), care-şi are sediul în Quebec 
(Canada), ceea ce a dus la o dezvoltare fǎrǎ precedent a turismului cultural şi a altor 
forme de “soft” turism, cum ar fi: agroturism, ecoturism, turism de sǎnǎtate, s.a.  

Anual localitatea este vizitatǎ de 30-40.000 de turişti iar prognoza pentru 
anii viitori este cǎ numǎrul turiştilor va depǎşi cifra de 100.000/an.  

 
Cifre şi date  
1283 Biertan este pentru prima data atestat documentar 
1397 Biertan este menţionat ca piaţă “orăşenească”. 
1418 Regele Sigismund a atribuit titlul de piaţă săptămânală Biertan-ului 

(“civitatis sive opidi Berthalm”). De asemenea, el a încredinţat cea mai 
înaltă jurisdicţie aşezării Biertan (“oppidum birthalm”). 
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1532 Biertan numara 345 aşezari, în comparaţie numai cu 286 ale 
Mediaşului. 

1571 Apare o descriere a Biertanului făcută de Christian Schesaeus. 
1572 Biertan devine sediul Episcopiei Evanghelice. 
1867 După moartea episcopului Georg Paul Binder s-a desfiinţat locul 

episcopiei. 
1911 Înfiinţarea căminului de bătrâni. 
 
Cadrul geografic  
Biertan se află într-o zonă deluroasă, la stânga râului Târnava Mare. În 

centrul localităţii pârâul Biertan confluează cu pârâul Richiş, casele şi căile de acces 
fiind aşezate în lungul acestor pâraie. 

Căi de acces  
Dinspre nord Biertan este accesibil pe drumul judeţean DJ 141B (asfaltat) 

ramificaţie a drumului naţional DN14 Mediaş- Sighişoara.  
Către sud DJ141B face legatura cu satul Richiş şi drumul Mediaş-Moşna-

Agnita. Catre est drumul comunal DC24(nemodernizat) face legatura cu satul Copşa 
Mare iar către vest DC 22 face legatura cu satul Dupuş-Aţel. 

Cea mai apropiată staţie de cale ferată care deserveşte trenurile accelerate şi 
rapide este staţia Mediaş, pentru trenurile personale existând o staţie mai apropiată, 
staţia CF Dumbrăveni, la numai 9 km, acces rutier de Biertan.  

Date economice  
Biertan este un important centru meşteşugăresc şi viticol şi a fost sediul 

episcopiei evangleice timp de peste 300 ani. 
Din Evul Mediu în centru Biertanul a avut o piaţă comună utilizată ca atare, 

ca loc de târg săptămânal până după cel de-al II-lea război mondial. În anii 50 piaţa a 
devenit parc, iar locul de târg săptămânal a fost mutat în altă parte. Acest târg se ţinea 
de două ori pe an, în 21.X şi 14.IV.  

Date demografice  
Comuna Biertan este formată din 3 aşezări: Biertan, Copşa Mare şi Richiş. 

Numărul locuitorilor în 1994 era de 2740 (incluzând şi cele 2 sate aferente). 
Comuna Biertan are o populaţie de 1820 locuitori, dintre care 139 de saşi. 

Deosebim 3 comunităţi distincte: 
- populaţia săsească, colonizată în Transilvania în mijlocul secolului XII, 

majoritară în perioada de înflorire a localităţii Biertan (sec XV-XVI) a lăsat mărturii 
materiale specifice modului său de viaţă în cartierele din zona centrală şi ramificaţiile 
spre nord şi sud (pe o lungime de cca 1 km)  

- românii sunt menţionati în satul Biertan format în jurul cetăţii începand cu 
secolul XVIII ca "ciobani" şi "partari" formând o zona compactă a satului în partea de 
nord. Cele două biserici existente, cea ortodoxă cu cimitir (1799) şi cea greco-catolică 
(1856) dovedesc existenţa unei comunităţi stabile şi bine constituite (care poate nici 
nu a dispărut în timpul colonizării saşilor ci a fost considerată populaţie tolerată şi 
parţial asimilată) 

- ţiganii chemaţi de către saşi ca zilieri (pietrari) se stabilesc în partea de sud 
a satului, la ieşirea spre Richiş (o dovadă în plus că populaţia românească era bine 
constituită ca o comunitate sătească în partea de nord).  

 
Locuinţele  
Modul de locuire specific localităţii Biertan este cel rural, asigurat de 

gospodării individuale unifamiliale.  
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În 1994 în Biertan existau 461 de gospodării.  
Prin arhitectura sa laică, diferenţiată specific în cele trei cartiere, comuna 

Biertan constituie în întregime o zonă necesar a fi protejată în sensul păstrării actualei 
configuraţii spaţio-volume-metrice a materialelor tradiţionale de construcţie.  

Întreţinerea fondului construit cu specific săsesc, în urma depopulării 
satului, prin emigrarea masivă a acestei populaţii devine o problemă de interes nu 
numai local, preluarea acestor locuinţe de populaţii cu alte obicieiuri şi alt mod de 
locuire putând fi în detrimentul conservării substanţei originare. 

Centrul de Fitoterapie din Biertan  
Societatea de Fitoterapie din România (S.F.R.) a fost înfiinţată  în anul 1993 

cu ocazia Seminarului Internaţional de Fitoterapie organizat în comuna Biertan, unde 
se află şi sediul societăţii în Str. Aurel Vlaicu nr.1.  

Laboratorul de analize fizico-chimice a produselor din plante medicinale a 
fost realizat în anul 1998 cu sprijinul unui prograrn PHARE FIDEL (Fondul pentru 
sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare economică locală), beneficiind de 84.384 ECU 
din partea UE.  

Astfel a fost posibilă achiziţionarea de aparatură la standardele actuale: 
spectometru de absorbţie atomică, spectrofotometru UV-VIS, gaz-cromatograf, 
microscop, termobalanţă, vâscozimetru, titrator Karl-Fischer, pH-metru, refractometru 
Abbe, echipament TLC, balanţă analitică.  

Direcţii de dezvoltare  
În anul 1996 Societatea de Fitoterapie din România împreună cu Primaria 

comunei Biertan, şi-au propus crearea Centrului de Fitoterapie din Biertan, cu 
următoarele direcţii de dezvoltare: 

• realizarea unui laborator de control al calităţii produselor obţinute din 
plante medicinale (medicamente, cosmetice, alimente, etc.) 

• realizarea unei grădini experimentale de plante medicinale  
• secţie de producţie destinată obţinerii de produse fitoterapeutice finite 

(tincturi, extracte, condimente, ceaiuri. cosmetice)  
• fermă de plante medicinale şi aromatice pe o suprafata de 100-150 ha, din 

care s-au realizat 7 ha  
Modelul terapeutic Biertan 
Modelul terapeutic Biertan are la bazǎ 30 de ani consacraţi studiului, 

cercetǎrii şi practicii din domeniul diverselor metode ale medicinii complementare şi 
aromatice.  

Au fost abordate în  special domenii de mare importanţǎ, ca: fitoterapia, 
aromaterapia, apiterapia, homeopatia şi dietoterapia, pe baza cărora s-a dezvoltat un 
model de terapie naturistǎ propriu localităţii şi o viziune specificǎ asupra stǎrii de 
sǎnǎtate şi boalǎ.  

Elementele cheie ale modelului terapeutic Biertan: 
Profilaxia bolilor 
Utilizarea mijloacelor naturale în prevenirea şi tratamentul diverselor 

afecţiuni.  
Folosirea produselor ecologice (plante medicinale şi aromatice, produse 

apicole, legume şi fructe, condimente) pentru vindecare.  
Sinergismul de potenţare al diverselor metode complementare şi alternative 

folosite pentru prevenirea şi tratamentul diverselor boli.  
Utilizarea tradiţiilor de medicinǎ popularǎ (etnoiatrie) în terapeutica actualǎ.  
Obţinerea unor produse terapeutice de foarte bunǎ calitate, prin utilizarea 

unor valoroase materii prime locale şi a unor metode moderne de producţie şi control.  
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Evitarea aşa-zisului “vegetarianism terapeutic”, care exclude utilizarea 
medicamentelor alopatice, chiar şi în situaţii de urgenţǎ.  

Abordarea stǎrii de sǎnǎtate şi de boalǎ printr-o viziune holisticǎ, care 
priveşte organismul uman ca pe un tot unitar, printr-un echilibru metastabil în care 
microcosmosul specific fiinţei vii se integreazǎ în macrocosmos.  

Schimbarea modului de viaţǎ în prevenirea şi tratamentul diverselor maladii.  
Concepţia wellness pentru pastrarea stǎrii de sǎnǎtate a organismului  uman.  
Cuvintele cheie ale modelului terapeutic Biertan: natural-ecologic-

tradiţional-de calitate-preventiv-sinergic-holistic-mod de viaţǎ-wellness 
Aici se realizează produse ecologice, certificate în Germania. 
În împrejurimile Biertanului sunt cultivate plante medicinale, care sunt apoi 

prelucrate şi tranformate în produse farmaceutice.  
La farmacia din comună pot fi găsite peste 100 de produse ecologice, care au 

în compoziţie numai plante medicinale. Există culturi de gălbenele, levănţică, 
trandafiri, mentă şi multe alte plante care sunt prelucrate în mod ecologic. Majoritatea 
plantelor provin din flora spontană. 

Toate culturile sunt certificate ecologic în Germania.  
Produse realizate la Biertan, recomandate în diferite afecţiuni:  
• Afecţiuni ale sistemului gastro-intestinal: ulcer gastro- intestinal, 

afecţiuni cronice ale pancreasului, tulburări digestive, constipaţie, hemoroizi (ceai de 
mentă,  ceai de coada şoricelului, ceai de sunătoare, ceai de levănţică, extract de 
gălbenele, extract de mentă, extract de propolis, extract de trandafiri, Silueta forte-
adjuvant în cura de  slăbire)   

• Afecţiuni ale sistemului genital: dismenoree, hipermenoree, 
trichomoniază, candidoză, leucoree, secreţii purulente (ceai de gălbenele, ceai de 
muşeţel, ceai de coada şoricelului, extract de muşeţel, extract de trandafiri, Biophyt 
V- loţiune pentru igienă intimă)  

• Afecţiuni ale sistemului hepato-biliar: hepatite, dischinezie biliară (ceai 
de gălbenele, ceai de mentă, ceai de coada şoricelului, ceai de sunătoare, ceai de 
levănţică, ceai tonic hepatoforte, extract de muşeţel, extract de gălbenele, extract de 
mentă, extract de levănţică, Biophyt V- tonic biliar)  

• Afecţiuni ale sistemului locomotor: dureri musculare, luxaţii, entorse, 
reumatism (extract de muşeţel, extract de mentă, extract de levănţică, Diana frecţie- 
loţiune revulsivă)  

• Afecţiuni ale sistemului nervos: astenie, surmenaj, anxietate, insomnie, 
migrenă, nevroză, oboseală cronică (ceai de mentă, ceai de levănţică, extract de 
muşeţel, extract de mentă, extract de levănţică, apă de trandafiri)  

• Afecţiuni nutriţionale: anorexie, celulită, obezitate, diabet (Drojin, ceai 
de coada şoricelului, ulei anticelulitic, Silueta forte-adjuvant în cura de  slăbire)  

• Afecţiuni ale pielii, mucoaselor si fanerelor: acnee, hiperseboree, alergii, 
arsuri, contuzii, degerături, dermatite, eczeme, fistule, fragilitatea unghiilor, piele 
uscată, prurit, răni purulente, ten iritat, transpiraţia picioarelor, ulceraţii, înţepături de 
insecte, ulcer varicos, căderea părului, afecţiuni ale cavităţii bucale (gingivite, micoze, 
abcese dentare): ceai de gălbenele, ceai de mentă, ceai de coada şoricelului, ceai de 
sunătoare, ceai de levănţică, extract de muşeţel, extract de gălbenele, extract de mentă, 
extract de levănţică, extract de trandafiri, extract de propolis, Calendula-unguent cu 
gălbenele, Phytocicatrizant-unguent cu gălbenele, cătină şi arbore de ceai, Apifit-
 cremă cu ulei de gălbenele şi miere, Apifit- cremă cu extract de propolis, Miracolul 
fructelor- unguent cu cătină, Supervit A- cremă hidratantă, Natural- loţiune 
antiacneică, Natural-loţiune contra căderii părului, Apa de trandafiri, Pedifin- loţiune 
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contra transpiraţiei picioarelor, Drojin-comprimate cu drojdie de bere, Pudră 
mentolată)  

• Afecţiuni ale sistemului respirator: răceală, gripă, amigdalită, faringită, 
laringită, sinuzite, tuse (ceai de mentă, ceai de coada şoricelului, extract de gălbenele, 
extract de mentă, extract de trandafiri, extract de propolis, C Vit. fructe de pădure-
comprimate cu vitamina C, Natural Prop- comprimate cu propolis, Natural Prop Vit 
C- comprimate cu propolis şi vitamina C) 

• Afecţiuni ale sistemului urinar: cistite, nefrite (ceai de coada şoricelului)  
• Sistem imunitar slăbit: avitaminoză, convalescenţă, afecţiuni geriatrice 

(extract de gălbenele, C Vit Fructe de padure-comprimate cu vitamina C, Natural 
Prop- comprimate cu propolis, Natural Prop Vit C- comprimate cu propolis şi 
vitamina C, Drojin-comprimate cu drojdie de bere)  

 
Atracţii turistice 
Biserica fortificată din Biertan  
Ansamblul arhitectonic de la Biertan impresionează prin încadrarea 

armonică în localitate, prin valoarea sa estetică şi informativ istorică şi mai ales prin 
substanţa originară păstrată de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al 
XVI-lea, caracteristici care au determinat includerea sa în Lista Patrimoniului 
Universal UNESCO.  

Scurt Istoric  
Complexul eclesiastic şi de apărare a fost construit în secolele XV-XVI  în 

stilul goticului târziu, cu elemente specifice Renaşterii.  
În interiorul bisericii altarul în stil gotic târziu, în forma de triptic a fost 

realizat în mai multe etape între 1515-1524.  
Stranele sunt realizate între 1514-1523 de sighişoreanul Reychmut şi se 

numară printre cele mai valoroase de acest gen din Transilvania.  
Unică în felul său este uşa sacristiei construită la 1515, remarcabilă prin 

sistemul de blocare. După cutremurul din 1977 s-au executat lucrări de restaurare şi 
consolidare la bolţi.  

Donariumul de la Biertan  
A fost descoperit în 1775 la rădacina unui copac din pădurea Chimdru, 

situată la 5 Km spre sud de Biertan. A ajuns în colecţia de 
antichităţi a baronului Samuel Brukenthal de la Avrig, apoi 
în muzeul Brukenthal.  

Este format dintr-o tabulă ansată din bronz (32,5 cm 
x 12,6 cm) purtând inscripţia EGO ZENOVIUS VOTUM 
POSVI (Eu Zenovius am pus această ofrandă) şi un disc, de 
asemenea din bronz cu diametrul de 23,7 cm, având în 
interior monograma lui Hristos (H+P) Cercetatorii l-au datat 
în secolul al IV-lea (d.Chr.), el reprezentând un argument al 

existenţei în acest spaţiu, după retragerea aureliană (271 d. Chr.), a unei populaţii 
creştine vorbitoare a limbii latine.  

Descriere generală  
Acest monument istoric şi de arhitectură este reprezentativ pentru întreaga 

zonă de colonizare săsească din Transilvania.  
Din totalul de aproape 300 biserici fortificate construite între secolele XV şi 

XVI biserica din Biertan şi-a conservat foarte bine aspectul iniţial.  
Acest edificiu se ridică pe un deal în mijlocul comunei, în centrul văilor 

transversale cu margini acoperite de culturi de viţă-de-vie, porumb şi păduri.  
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Biserica, de tip hală, cu trei nave, datând din perioada goticului târziu a fost 
ridicată în 1500-1516, corul edificiului preexistent fiind înălţat cu un nivel fortificat. 
Zidul de incintă, care datează din aceeaşi epocă a fost întărit în cursul secolului al 
XVI-lea cu 8 turnuri, el desfăşurându-se în formă de spirală, asemenea unei centuri cu 
3 turnuri în jurul dealului.  

Biserica actuală este învăluită de pereţi zugrăviţi din secolul al XVI-lea. O 
altă biserică a ocupat acelaşi loc înainte. Se mai pot încă observa frescele de la 
începutul secolului al XVI-lea pe turnul sudic al zidului interior de incintă ca şi 
pietrele tombale ale mai multor episcopi saşi în turnul Mausoleului.  

În Biertan există firme care organizează team-building-uri cu tematică pe 
specific medieval. De aemenea, au fost stabilite trasee pentru mountainbike, acestea 
având un grad mediu de complexitate şi existând posibilitatea efectuării de circuite pe 
diferite lungimi.  

În prezent se construieşte aici un centru pentru închiriat biciclete.  
Se pot face excursii pe jos de o zi prin parcurgerea distanţei până în satele 

învecinate.  
Se pot efectua excursii circuit pe Valea Târnavelor, acestea necesitând 

deplasare cu autoturismele şi eventual, înnoptare într-o altă locaţie. Exemple de 
circuite: 1. Biertan - Dumbrăveni- Daneş – Sighişoara; 2. Biertan - Brateiu- Mediaş- 
Bazna; 3. Biertan - Mediaş- Moşna- Agnita- Sighişoara.  

Anual la Biertan se organizează un “Festival al saşilor”, prilej cu care saşii 
de pretutindeni se adună şi sărbătoresc.  
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2.4 AGRI-TOURISM RESOURCES IN DORNA BASIN. POTENTIAL. 
CAPITALIZATION. OPPORTUNITIES 

 
RESURSE AGROTURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR.POTENŢIAL. VALORIFICARE. 

OPORTUNITĂŢI 
 

Dănuţ UNGUREANU 
Abstract 
Dorna’s Basin has a surface of 222.194 km2, reprezenting 0.63% of the surface of the 

Eastern Carpathians and 0.093% of the country’s surface. Within this area there are 10 communes 
with 49 villages and two urban centers, represented by Brosteni town and Vatra Dornei city, lcoalities 
that form the administrative point of view are part of Suceava county.  

Dorna’s Basin has a wide range of attractions that facilitate the development of tourism: 
the surrounding mountains, where one can go hiking on many routes, the rivers that form wild quays 
(Cheile Zugrenilor on Bistriţa river), the resinous forests that give the air full with ozone, the rich 
hunting fund and many architectural monuments and historical objectives.  

Such a potential, as well as the technical-material base, allowed the people to perform 
several types of tourism in the area, such as: mountain tourism, hunting tourism, sports tourism 
(skiing, parapantă, river-rafting), spa tourism and rural tourism. 

 
Key words: Dorna’s Basin, mountain tourism, rural tourism, agri-tourism 
Cuvinte cheie: Bazinul Dornelor, turism montan, turism rural, agroturism. 
 
Introducere 
Depresiunea Dornelor sau „Ţara Dornelor”, situată pe teritoriul judeţului 

Suceava este o depresiune tectono-erozivă, care împreună cu depresiunea Câmpulung 
face delimitarea între grupa nordică şi grupa centrală a Carpaţilor Orientali. 

Din punct de vedere matematic este încadrată la vest de meridianul 25º 5´ iar 
la est de meridianul 25º 30´ longitudine estică; intersectate de paralela de 47º 22´ 
latitudine nordică.  

Depresiunea Dornelor este închisă de munţi, astfel: la N de Munţii Suhard, 
în N-E de Munţii Giumalău, în E-SE de Munţii Bistriţei, în S de Munţii Căliman iar în 
V de Munţii Bârgău. 

Deşi aspectul depresionar este foarte clar, trasarea limitelor de sud şi de vest 
este destul de dificilă, deoarece culmile, desprinse de munţii Căliman şi Bîrgău şi 
delimitate de afluenţii celor două artere principale (Dorna şi Neagra Şarului) trec în 
pante spre fundul depresiunii, aşa încât, rama depresiunii este tranşantă doar în părţile 
de nord şi de est. Astfel, se evidenţiază profilul asimetric al depresiunii, accentuat şi 
de dezvoltarea considerabilă a teraselor pe dreapta Bistriţei. 

Limita de nord a Depresiunii Dornelor este dată de munţii Suhard, iar în N-E 
de munţii Giumalău. Linia ce delimitează depresiunea de munţi, porneşte de la valea 
râului Cucureasa şi trece pe la nord de satul Teşna, urcă apoi pe valea Coşnei până la 
satul cu acelaşi nume, continuându-se pe la nord de satul Ciocăneşti, formând un 
câmpulung ce separă munţii Suhard de munţii Giumalău. Limita se continuă apoi pe 
la sudul munţilor Giumalău până la Cheile Zugrenilor, care despart Giumalăul de 
Pietrosul Bistriţei. 

Limita de est, porneşte de la Cheile Zugrenilor şi se continuă pe la poalele 
munţilor Bistriţei, trecând pe la est de localităţile: Rusca, Ortoaia, Dorna Arini. 

Depresiunea se învecinează la S-E cu munţii Bistriţei; linia urmând pe la 
sudul comunei Panaci pârâul Călimănel. Apoi limita pătrunde adânc în masivul 
Căliman până în apropiere de confluenţa pârâului Haitii cu Neagra Şarului, 
continuându-se apoi pe la vest de localitatea Şaru Dornei, ocoleşte apoi nord-estul şi 
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nordul munţilor Căliman pe la vest de Şaru Bucovinei şi Todireni şi sud de Dorna 
Candrenilor, Poiana Negri, Poiana Stampei, coborând până la localitatea Dornişoara. 

Limita vestică, urmează un traseu şerpuit începând de la poalele vestice ale 
munţilor Suhard până în vestul munţilor Căliman. Cum spre vest, Depresiunea 
Dornelor se lărgeşte în evantai ajungând până aproape de munţii Bârgău, limita poate 
fi identificată în lungul cumpenei de apă dintre bazinele hidrografice ale Bistriţei şi 
Someşului Mare. 

În limitele amintite mai sus, suprafaţa ariei depresionare este de peste 1000 
kmp (împreună cu rama muntoasă înconjurătoare), dezvoltându-se în principal în 
lungul râurilor ce vin dinspre Bârgău şi Căliman, respectiv Dorna şi Neagra Şarului. 

Ţinând seama de densitatea şi adâncimea fragmentării, se pot separa două 
subunităţi mai importante. Depresiunea Dornei, extinsă mult spre Bârgaie, prin văile 
Coşnei şi Dornişoarei şi Depresiunea Neagra Şarului, pe valea pârâului cu acelaşi 
nume; ambele dominate de munţii Căliman şi munţii Grinţieşului. Acestea se 
individualizează şi prin celelalte componente ale peisajului natural. 

Depresiunea Dornelor se leagă de regiunile joase învecinate prin pasuri. 
Astfel, legătura cu Transilvania se face prin pasul Tihuţa (1201m), cu Maramureş prin 
pasul Prislop (1416m), iar peste pasul Mestecăniş (1099m) cu Moldova. 

Prin intermediul pasurilor existente şi implicit al căilor de comunicaţie: calea 
ferată ce trece din Moldova în Transilvania, respectiv de la Suceava la Cluj-Napoca  
şi reţeaua de şosele naţionale ce realizează legături cu: Transilvania prin E576(DN17) 
Măgura-Vatra Dornei-Câmpulung; cu Maramureş prin DN18 până la Sighetu 
Marmaţiei, cu Moldova prin DN17A (Vatra Dornei-Rădăuţi) şi prin DN17B (Vatra 
Dornei-Crucea-Broşteni). Depresiunea Dornelor, chiar dacă este încadrată de munţi ea 
nu este o zonă izolată, beneficiind de un grad ridicat de accesibilitate dinspre zonele 
limitrofe. 

Din punct de vedere climatic, depresiunea se află în zonă cu climă montană 
răcoroasă, având lungi perioade de inversiuni termice, mai ales în timpul iernii, când 
temperaturile medii ale lunii ianuarie coboară sub -60C, iar vara, ale lunii iulie, rar 
depăşesc 140C. Cantitatea medie anuală de precipitaţii are valori de peste 600 mm, dar 
variaţia de la un an la altul este destul de mare. Depresiunea este dominată de vânturi 
care bat din sectoarele SV, V şi E, NE, a căror viteză este în general redusă (rar 
egalează sau depăşesc 20 m/s). 

Depresiunea Dornelor este situată în  etajul pădurilor de molizi. Numeroase 
localităţi au teritoriul acoperit în proporţie de peste 60% cu păduri: Poiana Stampei 
(80,6%), Dorna Candrenilor (79,2%), Dorna Arini (68,1%), Iacobeni (68%), Vatra 
Dornei (67,9%). O altă caracteristică a depresiunii o formează prezenţa turbăriilor 
acide, cu relicte glaciare, numite local tinoave. Pe înălţimi, apar pajişti montane 
alcătuite din fâneţe şi păşuni naturale, care ocupă suprafeţe întinse, reprezentând o 
bază furajeră de calitate. (Geografia României Vol III). 

În limitele sale, Ţara Dornelor cuprinde 12 unităţi administrative Dorna 
Arini, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Panaci, Poaiana Stampei, Şaru Dornei, Crucea, 
Cârlibaba, Ciocanesti, Coşna, 1 oraş: Broşteni – împreună, însumînd aproximativ 45 
de aşezări) polarizate în vatra depresiunii de municipiul Vatra Dornei.(devenit 
municipiu din anul 2000). (Fig.1 ) 

Ponderea suprafeţelor localităţilor din bazinul Dornelor în totalul suprafeţei 
variază între 3,74% comuna Ciocăneşti (cea mai mică localitate) şi 19,16% oraşul 
Broşteni (cea mai mare localitate din bazin). 

Suprafaţa localităţilor este foarte diferită, existând comune foarte mici, 
precum: Ciocăneşti (8290 ha), Iacobeni (9461 ha), comune de dimensiune medie: 
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Poiana Ştampei (18076 ha), Şaru Dornei (18014 ha) şi localităţi foarte mari ca 
Broşteni (42440 ha) sau Cârlibaba (27148 ha). Talia mică a unor localităţi rezultă din 
divizarea comunelor Iacobeni în comunele Iacobeni şi Ciocăneşti, respectiv Dorna 
Candrenilor în Dorna Candrenilor şi Coşna, acţiune petrecută în anul 2003. 

Depresiunea este situată într-o zonă unde bogăţiile solului şi subsolului 
abundă. De aceea, această depresiune şi-a dezvoltat o economie axată pe valorificarea 
superioară a principalelor bogăţii naturale – pădurea, minereurile, apele minerale, 
păşunile şi fâneţele. Reprezintă una dintre cele mai importante regiuni miniere ale 
ţării, manganul făcând obiectul exploatărilor de la Şaru Dornei, Dealul Rusului, 
Dealul Boambei. Prin calitatea lor, izvoarele minerale de la Vatra Dornei, Şaru 
Dornei, Poiana Negri s-au impus atât în ţară, cât şi peste hotare, îmbutelierea lor 
făcându-se la Şaru Dornei, Poaiana Negri şi Coşna. 
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Figura nr.1. Ponderea suprafeţelor localităţilor în total suprafaţă Bazinul Dornelor – 

2008 

 
Intensificarea creşterii animalelor, ocupaţia tradiţională şi necesitatea 

prelucrării rapide a laptelui au impus construirea fabricii de industrializare a laptelui 
de la Vatra Dornei. Împreună cu cele 8 secţii ale sale (la Podu Coşnei, Dorna 
Candrenilor, Şarul Dornei, Neagra Şarului, Panaci, Ortoaia, Poiana Stampei, 
Broşteni), fabrica produce numeroase sortimente de brânză şi unt, dintre care, ca o 
specialitate se remarcă şvaiţerul.  

Alături de armonia peisajului tipic montan, dominat de pădurile de molid ce 
coboară până în vatra depresiunii, unde se întrepătrund cu pajiştile bogate, aceste 
elemente de valorificare antropică a unui potenţial generos, conferă Ţării Dornelor o 
puternică personalitate, o imagine de marcă deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea 
turismului. 

 
Potenţialul turistic al Bazinului Dornelor 
Fondul turistic, constă din totalitatea resurselor naturale şi social-cultural-

istorice (antropice) de valorificare turistică, ce alcătuiesc baza ofertei potenţiale a unui 
teritoriu (C. Zwizewski şi colab., 1978). Mai este numit şi oferta turistică primară (O. 
Snak, 1976), constituind premisa esenţială în amenajarea turistică a unei zone şi în 
dezvoltarea anumitor forme de practicare a turismului. Fondul turistic este acela care 
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determină puterea de atracţie a unei regiuni, constând din unicitate, originalitate sau 
autenticitatea acestuia. 

Fondul turistic se diferenţiază în două categorii: fondul turistic natural şi 
fondul turistic social-cultural-istoric (antropic), cuprinzând fiecare un complex de 
factori specifici, cu rol diferenţiat, dar care, conturează personalitatea de ansamblu a 
regiunii în studiu. Cele două categorii au un caracter de complementaritate, constituie 
un ansamblu de valenţe cu caracter aparent eterogen, dar care servesc aceluiaşi scop: 
dezvoltarea fenomenului turistic. 

 
Potenţialul turistic natural 
Este un factor de atractivitate esenţial. De prezenţa acestuia, este legată 

nemijlocit existenţa sau absenţa activităţilor turistice. În cadrul său intră 
componentele cadrului natural, cu un aport diferit, în funcţie de raporturile cantitative 
şi calitative existente în structura sa. 

Depresiunea Dornelor prezintă caractere particulare la nivelul tuturor 
compartimentelor cadrului natural, care conferă posibilităţi complexe de valorificare 
din punct de vedere turistic. 

Relieful depresiunii, include altitudini medii de 800-900 m, încadrate de 
munţi. 

Natura împrejurimilor cât si cea a locurilor din depresiunea Dornelor este, 
prin peisajele unice, de o frumuseţe rară. În partea nordică a depresiunii, coboară în 
trepte Munţii Suhardului prin masivul Ouşoru, care se aseamănă prin forma sa 
regulată cu un con.  

În partea de nord-est, se profilează Bărnărelul (1321 m) ca o prelungire a 
masivului Giumalău. De pe culmea lui, oraşul Vatra Dornei apare ca o cetate, cu 
casele îngrămădite, prin mijlocul căruia curge Dorna. Alte privelişti deosebite le oferă 
Pietrosul Bistriţei (1791 m), terminat spre vârf cu stâncile care i-au dat şi numele. La 
poalele munţilor Bistriţei curge râul cu acelaşi nume, al cărui curs urmându-l cu 
privirea, oferă mai la vale de Chiril perspectiva Rarăului (1651 m) şi a Pietrelor 
Doamnei (stânci înalte cu înfăţişarea unor ruine de cetate). Spre sudul depresiunii se 
ridică zidul Munţilor Căliman. Din vârful Diecilor (1301 m) se văd în zilele senine 
platoul format de vârful Negoiu Unguresc (2081 m) şi vârful Pietrosu (2100 m), 
precum şi Călimanul Cerbului (2013 m). 

Frumuseţile naturale  ale Dornei continuă şi spre vest. În inima munţilor, se 
află depresiunea Poiana Stampei acoperită cu păduri de brad şi pini, după care 
urmează Măgura Calului, una din cele mai înalte trecători şi se continuă cu Bârgăul 
(1300 m), constituit din vârfuri izolate deasupra cărora domină masivul munţilor 
Rodnei (2301 m – în vârful Pietrosul Rodnei). 

Fondul morfoturistic se impune  prin valenţele, predominant peisagistice. 
A rezultat o diversitate de forme morfologice ce se constituie ca şi categorii specifice 
de obiective turistice. 

Potenţialul climatic – turistic. Climatul, influenţat de etajarea reliefului, de 
la 500–2500m, este unul din factorii favorizanţi sau, dimpotrivă, inhibanţi ai 
activităţilor turistice. Elementele climatice specifice, fiecare în parte, sau ca un tot, 
acţionează stimulativ sau restrictiv, alături de celelalte componente ale fondului 
turistic natural, în posibilităţile de practicare a unei anumite forme de turism. Pe de 
altă parte, elementele climatice, acţionând diferenţiat asupra organismului uman, 
introduc o selecţie destul de riguroasă a categoriilor de persoane compatibile (din 
punct de vedere fiziologic) accesului sau sejurului într-o anumită ambianţă naturală 
montană. 
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Regimul radiaţiei solare are implicaţii directe în evoluţia principalelor 
elemente climatice ce influenţează nemijlocit activitatea turistică. 

Acestea, suferă modificări importante oscilând de la 105,7 kcal/cm² la 110 
kcal/cm²/an la altitudini joase şi 90 kcal/cm²/an la peste 1800 m. Înclinarea şi 
expoziţia versanţilor influenţează, de asemenea, direct distribuţia radiaţiei solare. 

Un fenomen specific cu implicaţii în activităţile economice, îl constituie 
inversiunile de temperatură, caracteristice mai ales în anotimpul rece, cu manifestare 
pronunţată în depresiunile intramontane închise, care favorizează acumularea aerului 
rece. Frecvenţa cazurilor cu inversiuni termice este maxim în ianuarie, când 
temperatura medie a lunii coboară sub -6ºC şi se produce sporadic în iulie, când 
temperatura medie rar depăşeşte 14ºC. 

Regimul umezelii aerului influenţează nebulozitatea. În depresiune, 
maximul de nebulozitate se produce iarna (6,3 – 6,6 zecimi) şi minime vara (4,9 – 5,3 
zecimi). Acest fapt, face ca sezonul optim pentru practicarea turismului montan să fie 
în intervalul august – septembrie. 

Precipitaţiile atmosferice au o distribuţie neuniformă, cu o creştere 
substanţială în altitudine şi de la est la vest. Cantitatea medie anuală de precipitaţii are 
valori de peste 600 mm (la Vatra Dornei – 672 mm), deşi variaţia de la un an la altul 
este destul de mare. Spre exemplu, în anul 1912, au căzut la Vatra Dornei, 1033 mm 
precipitaţii iar în 1921, numai 470 mm. Se înregistrează, însă, între partea de est a 
depresiunii, unde precipitaţiile au valoare apropiată de media anuală şi cea de vest, 
unde acestea ating 700 – 750 mm/an. 

De o deosebită importanţă, pentru activitatea turistică, sunt precipitaţiile 
solide. La altitudini de 800 – 1200 m, unde sunt amplasate cea mai mare parte a 
staţiunilor montane, grosimea medie a stratului de zăpadă este de 40 – 50 cm şi are o 
durată de 100 de zile (din decembrie până în martie). 

Se întrunesc astfel, condiţii favorabile şi o perioadă suficient de lungă pentru 
practicarea sporturilor de iarnă. 

Regimul temperaturii aerului. În centrul depresiunii, la Vatra Dornei, 
temperatura medie anuală este de 5,2ºC, temperaturile medii ale lunilor celor mai 
calde şi celor mai reci variind între 15ºC în lunile iulie şi august şi –6,1ºC în luna 
ianuarie. În depresiunea Neagra Şarului, mediile temperaturilor anuale oscilează între 
4 şi 6ºC, cu temperaturi medii în lunile de vară de 15,7ºC şi de iarnă de –5,1ºC, fiind 
frecvente inversiunile termice. Numărul zilelor cu îngheţ este cuprins între 170 şi 195, 
umezeala relativă a aerului fiind de 80%. Minima absolută, înregistrată la Vatra 
Dornei, a fost de –36,5ºC (13.01.1950). Temperaturi ridicate în timpul verii s-au 
înregistrat la Vatra Dornei, 36,4ºC (15.08.1957) şi la Poiana Stampei 30,4ºC 
(29.08.1950). 

Depresiunea este dominată de vânturi care bat din sectoarele SV,V şi E.NE, 
a căror viteză este în general redusă (rar egalează sau depăşesc 20m/s). în mod 
frecvent se înregistrează numeroase zile de calm (30-50%).(Geografia. României, 
vol.III) 

Ionizarea aerului este rezultatul radioactivităţii subsolului, al radiaţiei 
cosmice ultraviolete şi X şi este un alt factor ce influenţează activităţile fiziologice. 

Dintre ionii pozitivi şi negativi s-a ajuns la concluzia că a doua categorie are 
o influenţă favorabilă în normalizarea parametrilor funcţionali ai organismului, legat 
de electroschimbul pulmonar. 

În depresiune Dornelor predomină ionizarea negativă, aceasta fiind datorată 
radiaţiilor ultraviolete şi în special aerosolilor răşinoşi produşi de pădurile de conifere. 
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În aceste condiţii climatice caracteristice, organismul uman reacţionează 
diferenţiat, mai ales la schimbările bruşte de vreme. Aceşti factori, între anumite 
limite, nu influenţează starea organismului, sunt indiferenţi sau sedativi, ori, 
dimpotrivă, creează o stare de relaxare, de confort, destindere. 

Reţeaua hidrografică cu profil longitudinal diferit înclinat, cu albii adeseori 
adâncite, frecvente căderi (cataracte, cascade – în zona de munte) de lăţimi şi debite 
variabile, în funcţie de categoria de mărime şi afluenţii primiţi, sunt mărginite de 
păduri sau au lunci de lăţimi variabile. Sunt factori de atracţie, valorificaţi cu 
deosebire în sectorul oraşului Vatra Dornei şi amenajaţi pentru turismul de sfârşit de 
săptămână şi agrement (pe râul Dorna se practică river – rafting).    

Dorna este cel mai mare afluent din întregul curs al Bistriţei, având, la 
vărsare, un debit mediu de circa 6,5 mc/s. Dorna izvorăşte din munţii Căliman şi, 
parcurge un traseu de 50 km. Principalul său afluent, Coşna, lung de 22 km, îşi adună 
numeroşi afluenţi din munţii Suhard şi anume: Runcu, Dieciu, Zimbru, Pietrosu, 
Diaca, Băncuşoru, Făgeţelul şi Ciotina. 

Râul Neagra Şarului izvorăşte din munţii Căliman şi străbate partea estică a 
depresiunii pe 35 km. 

Bistriţa, denumită în amonte de Vatra Dornei, “Bistriţa Aurie”, izvorăşte din 
munţii Rodnei şi până la confluenţa cu Dorna, curge pe o lungime de 70 km, după 
care, străbate depresiunea până la Cheile Zugrenilor, unde formează un defileu 
spectaculos. 

Râurile, au fragmentat intens munţii pe care-i străbat, sculptând importante 
căi de acces spre vârfurile cele mai înalte ai acestora. De-a lungul văilor, căile ferate şi 
drumurile forestiere pătrund adânc, uşurând circulaţia în toate sensurile. 

Vegetatia 
Vegetaţia preponderentă în bazinul Dornelor este cea din familia coniferelor. 

Însă în partea superioară a masivelor ce străjuiesc depresiunea Dornelor (Suhard, 
Căliman, Bistriţei) la peste 1600 – 1700m, se dezvoltă un complex de tufişuri şi pajişti 
subalpine. Acestea apar insular în masivele Omu şi Fărăoane. Tufişurile sunt formate 
din jneapăn (Pinus mugo), ienupăr pitic (Juniperus sibirica), anin de munte (Alnus 
viridis) şi smârdar (Rhododendron kotsckyi), la care se adaugă afinul (Vaccinium 
myrtillus, V. uliginosum) şi merişorul de munte (Vaccinium vitis – iddea). 

Pajiştile subalpine sunt alcătuite din graminee: păruşca (Festuca supina), 
păiuşul (Festuca pratensis), iarba vântului (Agrostis rupestris), firuţa (Poa media), 
pieptănăriţa (Cynosurus cristalus) şa. 

În timpul verii, pajiştile din zona înaltă, prin aspectul lor multicolor, dau 
peisajului un farmec aparte. 

Foarte răspândite, sunt pajiştile montane secundare care ocupă suprafeţe 
întinse, reprezentând o bază furajeră de calitate. Speciile caracteristice de aici 
formează câteva asociaţii de ierbacee, cum ar fi de pildă asociaţia Agrosti – Festcetum 
montanum. 

Sub 1700 m, cea mai mare parte a munţilor este acoperită cu păduri de 
molid, care îmbracă versanţii de jur împrejur până în zona depresionară. Elementul 
principal ce apare este molidul (Picea alba), specie boreală şi boreal – montană (în 
Europa de Est). Mai rar apar şi alte specii, ca scoruşul (Sorbus aucuparia), paltinul 
(Acer pseudoplatanus) şi chiar zada (Larix decidua). Pe alocuri se întâlnesc  pâlcuri de 
fag (Fagus silvatica) sau de mesteacăn (Betula verrucosa) şi salcia căprească (Salix 
capraea). 
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Plantele ierboase mai frecvente din zona pădurii de molid sunt: măcrişul 
iepurelui (Oxalis acetossella), degetăruţul (Soldanella montana), perişorul (Pyrola 
uniflora), feriga (Athyrium filix femina); foarte frecvent este şi muşchiul verde. 

În vatra depresiunii Dornelor, de-a lungul râurilor principale (Dorna, 
Bistriţa, Neagra Şarului etc.) apare o vegetaţie de luncă  reprezentată din specii de 
esenţe albe: sălcii, răchite (Salix alba, S. fragilis, S. cinerea), plopi (Populus alba, 
P.nigra), cătini, anini (Alcanus incana). La umbra plopişurilor se dezvoltă arbuşti (soc, 
sânger, călin) şi un strat erbaceu. 

La poalele Călimanului, spre Ţara Dornelor, fâneţele sunt dominate de 
molizi cu vârful tăiat, cunoscuţi sub numele de “corle”, care servesc ca adăpost pentru 
vite. La Panaci se găsesc corle cu 15 – 20 de vârfuri, cu trunchiul gros, care dau un 
aspect exotic întinselor fâneţe (Th.Naum, Butnaru; 1989). 

Un specific al depresiunii Dornelor îl constituie prezenţa turbăriilor acide, 
numite local “tinoave”. Mlaştini mai apar şi în sectoarele plane ale culmilor înalte din 
munţii Căliman, sub formă de mlaştini eutrofe, denumite “bahne”. 

În bahne întâlnim o plantă ocrotită – roua cerului (Drosera rotundifolia), o 
plantă carnivoră micuţă. Când o insectă îi atinge frunzuliţele, perişorii o prind în 
capcană, frunza se închide şi roua cerului îşi digeră prada. 

Prin ochiurile de apă ale mlaştinii de turbă de lângă Vatra Dornei se ivesc la 
suprafaţă floricele gălbui ale altei plante carnivore: otrăţelul de baltă (Utricularia 
vulgaris). 

Pe lângă aceste specii mai rare, se întâlnesc şi relicte boreale care au găsit un 
loc de refugiu în bahne. Aşa este vârtejul pământului (Pedicularis sceptrum 
carolinum) sau mesteacănul pitic (Betula nana). Tinoavele de mare altitudine sunt 
acoperite cu perniţe de muşchi (Sphagnum wulfianum – o relictă glaciară), punctate 
de ochiuri de apă; licheni, alge şi bacterii adaptate la asemenea condiţii de viaţă. 

În bahne, există de asemenea şi plante comune, dar care atrag atenţia fie prin 
coloritul lor, fie prin curiozitatea formei. Bumbăcăriţa (Eriophorum latifolium) îşi 
mişcă tulpiniţele sub greutatea floricelelor. Alături cresc rogozuri, sălcii pitice, 
orhidee etc. Dintre orhidee, cea mai des întâlnită este poroinicul cu flori violacee 
pătate cu brun. Primăvara apar floricele portocalii de calcea calului (Galtha palustris). 

Printre arborii şi plantele ocrotite enumerăm: tisa (taxus baccata), smârdarul 
(Rhododendron kotsckyi), bulbucii de munte (Trollius europaeus), ghinţura (Genţiana 
punctata), crucea voinicului (Hepatica nobilis), vulturica (Hieracium transsilvanicum), 
roua cerului (Drosera rotundifolia), etc. 

 
Ariile protejate 
- Parcul central al staţiunii, amenajat la poalele Dealului Negru pe o 

suprafaţă de 50 ha şi declarat rezervaţie dendrologică a Academiei 
Române, oferă turiştilor un cadru plăcut de recreere. 

- Cheile Zugrenilor, situată la 20 de kilometri în aval de oraşul Vatra 
Dornei, pe lângă Râul Bistriţa, la o altitudine de 740 m este o rezervaţie 
geologică plasată într-un culoar unde Bistriţa face un mare cot între 
masivul Giumalău şi pereţii aproape verticali ai Pietrosului Bistriţei. Flora 
rezervaţiei este specifică stâncăriilor, aici găsindu-se floarea de colţ în cea 
mai joasă poziţie naturală din Moldova. 

- Rezervaţia Tinovul Mare (15 km vest, comuna Poiana Stampei, 910 m 
alt., 670 ha) este cea mai mare rezervaţie de turbă din ţară, care 
impresionează prin aspectul său asemănător tundrei siberiene, datorită 
pinilor de talie redusă crescuţi în mlaştina de turbă. 
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- Parcul Naţional Călimani cuprinde un relief rezultat după mai multe 
erupţii vulcanice, Munţii Călimani fiind cei mai tineri munţi din România. 
De aici se deschid privelişti unice până departe spre Transilvania şi 
Obcinile Bucovinei. Rezervaţia adăposteşte arboret ocrotit de lege, precum 
zâmbru – relict glacial – iar la înălţimi jnepenişuri care ocupă peste 400 ha. 
Aici există şi câteva mici peşteri. 

Animaţia turistică 
Activităţile sportive, culturale, artizanale, animaţia comercială, spectacolele, 

serile distractive, dramatizările ad-hoc, inspirate din viaţa comunităţii şi altele, sunt 
fapte multiple şi complementare ale animaţiei turistice. Competiţiile de diferite 
genuri, spectacolele, demonstraţiile de măiestrie profesională etc., pot avea forme 
originale şi pot fi organizate în sensul schimbării “posturii” turiştilor: din spectatori 
incitaţi ei se pot transforma în actori sau competitori, activ implicaţi în activităţile  
respective. 

Dintre activităţile cu caracter rural şi intermediar (rural urban) din zona 
Dornelor amintim : 

- excursii în împrejurimi  
- alpinism, escalade 
- explorări în locuri sălbatice 
- plimbări sau coborâri cu barca 
- schi fond 
- schi pe piste cu grad de dificultate redus sau mediu 
- plimbări cu vehicule cu tracţiune animală 
- ciclism 
- observarea naturii, fotografierea (vegetaţia, fauna) 
- contemplarea peisajelor 
- cunoaşterea patrimoniului rural  
- cunoaşterea colectivităţii 
- sărbători rurale  
- pescuit, vânătoare 
- sporturi care se practica în natură (orientare turistică, gimnastică 

aerobică, jogging, etc.) 
- nataţie 
- activităţi cu specific gastronomic 
- activităţi artizanale. 
Câteva din activităţile turistice ce nu trebuie să lipsească din ofertele 

turistice : 
- vizitarea unor obiective turistice unice precum: rezervaţia naturală    

“Tinovul Mare” (677 ha), popasul turistic “Castelul Dracula” (la 20 de km de Vatra 
Dornei), stâncile cu denumirea “12 Apostoli”, ”Drumul tătarilor” (construit pe 
crestele munţilor de Maria Tereza în scop de apărare), Munţii Călimani cu exploatarea 
sulfului, care conferă colorit şi peisaj unicat, căldările glaciare şi grotele (Grota 
Luanei cu stalactite şi stalagmite, Grota Ruinelor), exploatarea turbei pe o suprafaţa 
de 60 ha, unde creşte planta carnivoră “roua cerului”.  

- recoltarea fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale din 
flora spontană, vizitarea unor stâni cu specific local, degustarea de produse specifice, 
implicarea turiştilor în mediul pastoral.  

- organizarea de partide de vânătoare în pădurile din împrejurimi sau partide 
de pescuit sportiv pe râurile  Dorna şi Bistriţa. 
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- participarea la spectacole de dans folcloric bucovinean, la nunţi 
tradiţionale, la sărbători, târguri, expoziţii, etc. 

- vizitarea caselor meşteşugăreşti şi participarea la activităţile specifice ale 
acestora (încondeierea ouălor de paşte, ţesutul la războaie, sculptura în lemn) 

- zbor cu parapanta, river – rafting, mountain bike, plimbări cu ATV-ul, 
călărie – pentru turiştii amatori de sporturi extreme. 

Participând la astfel de activităţi în timpul sejurului, turistul va fi rupt cu 
siguranţă de problemele cotidiene, de tumultul oraşului de provenienţă  şi nu va uita 
ce clipe frumoase a petrecut, ci dimpotrivă va reveni cu drag. 

 
Bibliografie: 
1.Mac I., Geografie turistică generală, Facultatea de Geografia turismului, 

Sibiu, 1992 
2.Ungureanu D., Studiu economico-managerial privind dezvoltarea 

agroturistică a zonelor rurale din Bazinul Dornelor – teza de doctorat – 
USAMV Iaşi, 2007 

3.***, Anuarul statistic al judeţului Suceava, 2005. 
 
 



 

2.5 DOBROUDGEA RURAL TOURISM. PREZENT AND FUTURE 
 

TURISMUL RURAL DOBROGEAN. PREZENT ŞI PERSPECTIVE 
 

Constantin CHIRILĂ 
Aurel LUP 

 
Abstract 
Touritiscally, Dobroudgea is a special one being the sole keeper of a seaside and a Danube 

Delta the main and traditional objectives. 
After 1989, the access of the exotic seaside zones with a longer season, and low prices 

reduced touristy activities on Romanian littoral. On the other hand, restrictions imposed concerning 
touristy activities in the Danube Delta as Biosphere Reservation at mondial level limit tourist cal 
activities in danubian delta. 

As consequence on try an extension of tourism in rural medium, interesting and rich in a lot 
of other objectives. Archeological objectives at Histria, Adamclisi, Callatis, fields of early Christianity, 
Saint Andre  Grotto, the  little church in chalk mountain at Basarabi are all of them situated in rural 
medium. 

Dobroudgea concentrate a lot of natural protected zones, their inventory counting: 64 
reservation and natural monuments, 26 other different objectives, 14 landscape objectives, eight 
botanical objectives, six paleontological objectives, three phaunistical, three caves and forestry one. 

On appreciate that joining balneary tourism to rural tourism by visits, trips, short holidays 
to the rural objectives not far away, we can develop the rural tourism as an important part of 
dobroudgean tourism. 

 
Key words: turism rural, Dobroudgea, present, oportunities. 
Cuvinte cheie: turism rural, Dobrogea, prezent, oportunităţi. 

 
Aspecte generale şi delimitări 
Potrivit Cartei Spaţiului Rural55 rural este definit ca o zonă interioară, 

inclusiv satele şi micile oraşe, în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru 
agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit, activităţile economice şi culturale ale 
locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, servicii, etc.), zonele neurbane şi de 
distracţii amenajate (sau rezervaţiile naturale)56. 

Activităţile agricole şi neagricole ale spaţiului rural, formează o entitate 
distinctă faţă de spaţiul urban, caracterizat printr-o puternică  concentrare de 
locuitori şi de structuri verticale şi orizontale. 

Din punct de vedere geografic, ruralul desemnează un spaţiu delimitat 
convenţional şi caracterizat printr-o populaţie rară. Statistica la rândul ei defineşte 
ruralul ca un spaţiu delimitat administrativ incluzând în perimetrul său mai puţin de 
1.200 locuitori. 

În România, spaţiul rural ocupă peste 89%, din suprafaţa ţării şi este locuit 
de numai 45,1% din locuitorii rezidenţi într-un număr de 12.967 aşezări rurale, 
grupate în 2.827 comune. Restul de 54,9% din populaţie ocupă doar 11% din spaţiul 
geografic organizat într-un număr de 314 localităţi urbane (date 2004). 

Sistemul statistic european NUTS (Nomenclature des Unités Statistiques) 
admite ca Regiune Semnificativ Rurală (Significantly rural region) acea zonă în care 
ponderea populaţiei rezidente în sate este cuprinsă între 15-50%. Clasificate după 
acest criteriu, din cele opt regiuni de dezvoltare ale României, doar cea de-a opta, 
Bucureşti-Ilfov, poate fi considerată ca semnificativ urbană57. 

                                                 
55 Charta Europeană a Spaţiului Rural (art.2). 
56 A.Lup:  Introducere în economia şi politica rural-agrară. Editura. Ex Ponto, Constanţa 2007, p.816. 
57 Ibidem, p.817. 
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Dar una din cele mai originale definiţii ale spaţiului rural o datorăm  
istoricului şi sociologului Arnold Toynbee după care un oraş e o aşezare omenească 
ai cărei locuitori nu pot produce, în cadrul limitelor oraşului, alimentele necesare 
pentru a putea trăi58. Prin opoziţie ruralul este în primul rând un spaţiu producător de 
hrană. 

De altfel, această primă destinaţie a spaţiului rural este recunoscută şi în 
Carta Europeană a Spaţiului Rural care în Titlul II - Funcţiile spaţiului rural, 
precizează că acesta trebuie sprijinit ca să-şi poată exercita funcţia sa economică şi 
anume asigurarea nevoilor alimentare ale populaţiei. 

În continuarea funcţiilor sale, acelaşi spaţiu rural este menit să asigure baza 
activităţilor necesare pentru recreere şi turism59. 

Aşadar, turismul este prin definiţie una din funcţiile spaţiului rural, iar în 
România, cu puţine excepţii turismul se practică în acest spaţiu. 

 
Obiective turistice în ruralul Dobrogean 
Pe ansamblu, Dobrogea este o regiune preponderent rurală ţinând seama că 

peste 50% din populaţie ocupă acest spaţiu, dar sub acest aspect cele două judeţe se 
plasează pe extreme. Cu un grad de urbanizare de 70,4% şi cu o densitate a populaţiei 
de 101,6 loc/km2 superior mediei pe ţară, judeţul Constanţa se încadrează în categoria 
regiunilor preponderent urbane, în timp ce judeţul Tulcea cu un grad de urbanizare 
sub 50% (49,3%) şi cu cea mai mică densitate a populaţiei 29,5 loc/km2 este o zonă 
preponderent rurală, cu un singur oraş – Tulcea, al cărui număr de locuitori se apropie 
de 100 de mii. 

Puterea economică a celor două judeţe este comparabilă proporţional cu 
gradul de urbanizare, dar în ce priveşte obiectivele turistice de interes naţional este 
greu de stabilit o ierarhie întrucât fiecare din ele este deţinătorul unor destinaţii 
turistice unice, dacă ar fi să luăm în considerare numai litoralul Mării Negre sau Delta 
Dunării. 

Pe ansamblu, Dobrogea deţine primul loc în ce priveşte capacitatea totală de 
cazare - 44,1% din total, din care 42,9% în judeţul Constanţa, aceasta desigur datorită 
capacităţilor de cazare turistică de pe litoralul Mării Negre. Dimpotrivă capacităţile de 
cazare din mediul rural propriu-zis sunt foarte reduse, pensiunile turistice rurale 
reprezentând doar 4,3% din capacitatea totală pe ţară. 

În rezumatul de prezentare al comunicării au fost trecute în revistă cu titlul 
de inventar obiectivele turismului ecologic în Dobrogea, în număr de 127, cele mai 
multe fiind rezervaţii şi monumente ale naturii, aparţinătoare integral mediului rural. 
Printre ele se detaşează prin dimensiuni, importanţă şi diversitate, Rezervaţia 
Biosferei Delta Dunării şi Parcul Naţional Munţii Măcinului. 

Cele două mari obiective turistice ale Dobrogei, ca şi multe altele nu aparţin 
doar turismului ecologic sau ecoturismului, categorie apărută mai recent în sistemele 
de clasificare. Ambele obiective sunt în primul rând multiculturale, în sens 
enciclopedic, am putea spune. 

Literatura de specialitate în domeniu acceptă nu mai puţin de opt forme de 
turism: montan, balnear, de litoral, cultural, ecoturism, turism de afaceri, turism 
religios şi turism rural. Dar dacă luăm drept criteriu de clasificare mediul în care se 
manifestă fenomenul am putea afirma că avem doar turism rural şi turism nerural.  

                                                 
58 A.Toynbee: Oraşele în mişcare. Editura Politică, Bucureşti, 1979, p.20. 
59 Charta Europeană a Spaţiului Rural, p.131. 
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Pentru a nu ne îndepărta însă de subiectul studiului, vom părăsi hăţişul 
clasificărilor şi vom prezenta principalele obiective turistice ale Dobrogei, care cu 
excepţia turismului de litoral sunt obiective ale turismului rural sau preponderent 
rural. 

a) Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Ca unitate de geografie fizică, Delta 
reprezintă spaţiul cuprins între cele trei braţe prin care fluviul se varsă în Marea 
Neagră: Chilia, Sulina şi Sf.Gheorghe. Între acestea se disting două formaţiuni terestre 
mai ridicate ostrovul Letea între braţul Chilia şi Sulina şi ostrovul Sf.Gheorghe între 
braţul Sulina şi Sf.Gheorghe. Un al treilea ostrov asimilat complexului deltaic Dranov 
este situat între Braţul Sf.Gheorghe şi lacul Razelm.  

Suprafaţa de peste 430 mii ha o situează printre cele mai mari delte ale 
planetei: locul 22 în lume şi 3 în Europa, iar împreună cu complexul lagunar Razelm-
Sinoe, una din cele mai întinse zone umede. 

Datorită importanţei sale, în primul rând ecologice, în 1980, prin Programul 
UNESCO-MAB, Delta Dunării capătă statutul de rezervaţie a biosferei. În 1990, 
Guvernul României declară întreaga Deltă Rezervaţia Biosferei iar în 1991, aceasta 
figura pe lista Convenţiei asupra Patrimoniului Natural Mondial. RBDD se prezintă în 
câteva cifre astfel: 

• Suprafaţa 5.912 km2 (2,5% din suprafaţa ţării); 
• Zonă umedă cu o vechime de 5.000-6.000 de ani şi urme de locuire 

de acum 2.500 de ani; 
• Locuită de circa 16.000 suflete în 15 aşezări, din care una cu statut 

urban; 
• Constituită dintr-un mozaic de peste 25 tipuri de ecosisteme naturale: 

- 1.150 de specii vegetale cu cea mai întinsă zonă stuficolă compactă de pe 
glob; 

- 70 specii de scoici şi melci; 
- 1.530 specii de insecte; 
- 160 specii de peşti; 16 specii de reptile; 8 specii de broaşte; 
- 310 specii de păsări (60% din populaţia mondială de cormoran pitic, 

aproape jumătate din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu, 
majoritatea populaţiei europene de pelicani)60. 

Exceptând faptul că Delta Dunării aparţine prin excelenţă mediului rural, 
acest obiectiv turistic este greu dacă nu imposibil de clasificat datorită atât bogăţiei 
cât şi unicităţii ei. Pentru turist însă, clasificările sunt mai puţin importante decât 
contactul direct cu această operă măreaţă a naturii, poate şi ea pe cale de dispariţie pe 
măsură ce turismul şi măsurile de protecţie se vor intensifica. 

b) Parcul Naţional Munţii Măcinului. Urmând traseul turistic pe direcţie 
nord-sud, în calea noastră (ca şi a Dunării, obligată să-i ocolească) stau de strajă 
Munţii Măcinului. Nu sunt cei mai înalţi, abia 467 m, vârful cel mai înalt (Greci sau 
Ţuţuiatul, după unii autori), în schimb sunt cei mai vechi, iar modesta lor altitudine 
este tocmai rezultatul acţiunii timpului asupra lanţului Hercinico-Himeric, care face 
legătura dintre Crimeea şi masivele hercinice din Europa Centrală de vârstă 
paleologică. 

Privite dinspre Dunăre culmile masivului se prezintă ca nişte munţi 
veritabili, cu creste stâncoase şi pleşuve formate din roci granitice exploatate intens pe 
vremea când marile oraşe îşi pavau străzile principale cu piatră cubică. 

                                                 
60 Pliant de prezentare a RBDD – Turism Tulcea. Grupul de Cercetări în turism al RBDD Tulcea, 1993. 
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La poalele Ţuţuiatului străjuieşte comuna Greci, renumită pe vremuri prin 
colonia de pietrari italieni care fasonau granitul şi bazaltul munţilor Măcinului, care 
zice-se a fost transportat pe Dunăre pentru pavarea străzilor Budapestei şi Vienei, iar 
în est, pe Dunăre şi Mare până la Odesa. 

c) Valea Carasu desparte Dobrogea în două mari unităţi geomorfologice: 
Masivul Dobrogei de Nord, mai înalt, dominat de culmile Munţilor Măcin şi Podişul 
Dobrogei de Sud cu o altitudine maximă de 200 m. De fapt, deşi Ion Ionescu de la 
Brad îşi intitula studiul monografic al regiunii Excursie agricolă în Câmpia Dobrogei 
întreaga zonă cu excepţia munţilor Măcinului se compune dintr-o serie de podişuri, 
separate de aşa-zise câmpii ondulate. 

Ca obiectiv turistic, Valea Carasu reprezintă în prezent doar traseul celor trei 
tipuri de magistrale de comunicaţii care traversează regiunea: linia ferată, şoseaua 
rutieră şi canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră. 

Istoria celor trei căi de comunicaţie care leagă nu numai Dunărea cu Marea 
Neagră, dar şi cea mai veche provincie intrată în istorie cu restul României ar fi numai 
bună de povestit pe o ambarcaţiune turistică, pe canal, între cele două ecluze de la 
Cernavodă şi Agigea, şi ele obiective turistice unicat în România. 

d) Obiective turstice cultural-enciclopedice. Am conceput această categorie 
taxonomică în ideea că spaţiul limitat al unei comunicări se pretează mai bine pentru o 
grupare a diferitelor specii de obiective. 

Obiective arheologice. Lăsând la o parte creaţiile mai vechi ale naturii, 
operele antropice sunt cel mai vechi sau din cele mai vechi de pe teritoriul României.  

Ruinele cetăţii Heracleea. Situată în colţul de sud-est al judeţului Tulcea, 
cetatea este atestată ca fiind locuită din secolul al V-lea î.e.n. şi până în secolul II e.n. 
Acealşi Toynbee (5) pune Heracleea Pontului alături de alte două cetăţi greceşti: 
Sparta şi Siracusa, în categoria oraşelor-state care aveau în afara cetăţii teritorii rurale 
pentru aprovizionarea cu produse agricole. 

Ruinele cetăţii Histria, piesă reprezentativă a inventarului colonizărilor 
pontice greceşti din secolele VII-VI î.e.n. 

Complexul muzeal de la Adamclisi, compus din replica reconstituită a 
monumentului Tropheum Traiani, muzeul cu metopole originale ale monumentului, 
ruinele cetăţii. 

Demne sunt de prezentat şi vestigiile arheologice de o inestimabilă valoare 
de la Constanţa şi Mangalia, considerându-le urbane. 

Obiective religioase creştine. Printre acestea amintim Peştera Sf.Apostol 
Andrei din sudul Dobrogei, Bazilica de la Niculiţel în nord, Cetatea Halmirys, 
Complexul monahal săpat în dealul de cretă de la Murfatlar, mănăstirile: Cilic-Dere, 
Saon, Cocoş, Niculiţel şi din nou în sud mănăstirea şi schitul Dervent. 

Obiective de turism ecologic, naturale sau antropice. Aici inventariem în 
primul rând obiectivele de mare întindere precum Delta Dunării, Munţii Măcinului, 
salba de lacuri sărate şi limanuri care bornează provincia pe trei hotare din patru 
(excepţie hotarul sudic). Acestea oferă turistului o gamă întreagă de activităţi 
specifice, de la recreere şi meditaţie la vânat, pescuit, canotaj etc. 

Punctual de mai mică întindere, dar nu mai puţin interesante ca obiective 
turistice sunt rezervaţiile naturale. Printre acestea: 

- Rezervaţia floristică de la Hagieni (comuna Limanu) şi Fântâniţa 
(comuna Murfatlar); 

- Faunistică: insula Popina; 
- Forestieră: pădurea Luncaviţa; 
- Speologică: Gura Dobrogei. 
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Obiective etno-culturale. Se cunoaşte faptul că poate mai mult decât oricare 
altă provincie, Dobrogea se caracterizează printr-un culturalism multietnic deosebit. 
Locuită de minorităţi etnice mai mult sau mai puţin numeroase precum; ruşii-lipoveni, 
tătarii, turcii, macedo-românii, provincia oferă un multiculturalism pronunţat specific 
prin: port, folclor, obiceiuri, gastronomie, habitat, îndeletniciri. 

Există în Dobrogea şi obiective turistice de epocă recentă care pot oferi 
vizitatorului prilej de admiraţie, de meditaţie, de nostalgie etc. Avem în vedere aici în 
primul rând Canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră, exploatările minietre de la 
Altân Tepe, terasele plantate cu vii şi pomi, ruinele complexelor zootehnice gigant, 
infrastructură de irigaţii şi de ce nu, Centrala atomo-electrică de la Cernavodă. 

 
În loc de concluzii 
O analiză de tip SWOT ar scoate în evidenţă la punctele tari în primul rând 

unicitatea şi specificul diferitelor obiective în cadrul aceloraşi categorii turistice ca de 
exemplu: 

În cadrul turismului ecologic: 
- Delta Dunării ca Rezervaţie a Biosferei este unică în România şi printre 

puţinele zone umede, sit al Patrimoniului Mondial Natural şi Cultural. 
- Parcul Naţional Munţii Măcinului. Structura petrografică vegetativă, 

fauna, vechimea sunt unicate în România şi raritate în Europa. 
- Complexul lacustru cu limanuri marine şi fluviatile însuşiri 

balneoterapeutice, oportunităţi de dezvoltare a sporturilor nautice. 
În domeniul turismului cultural: 
- Siturile arheologice de la Istria, Adamclisi, ruinele oraşului-stat 

Heracleea, valurile de pământ şi piatră denumite ale lui Traian, deşi se 
pare că au fost construite în secolul X. 

- Grota sau peştera Sfântului Apostol Andrei sau Complexul Monahal de 
la Murfatlar. 

- Multiculturalismul etnic cu tradiţii, folclor, habitat, îndeletniciri etc. 
- Opere şi construcţii  moderne precum Canalul Navigabil Dunăre-Marea 

Neagră cu cele două ecluze de la Cernavodă şi Agigea. 
- Morile de vânt, pe vremuri în număr de peste 700, podgoriile, terasele. 
Toate aceste obiective plasate în mediul rural dobrogean, chiar dacă se 

încadrează sub aspectul clasificării unui anumit gen de turism, ele sunt unicat sau 
piese foarte rare în ţară, în Europa sau în lume. 

Ca puncte slabe trebuie să menţionăm: 
- Slaba preocupare pentru popularizarea obiectivelor. 
- Lipsa unei infrastructuri care să le facă accesibile. 
- Lipsa capacităţilor de primire şi ofertă de servicii turistice în mediul rural 

adiacent. 
La oportunităţi vom menţiona: 
- Accelerarea lucrărilor de construcţie a autostrăzii A2 – aşa-zisă 

autostradă a  soarelui. 
- Organizarea de acţiuni comune între tur-operatorii de pe litoral şi agenţii 

de turism din interiorul provinciei  - care deocamdată lipsesc -  pentru un 
mare număr de turişti care sunt deja locaţi în zonă, pe litoral. 
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2.6 IDENTIFICATION THE OPPORTUNITIES OF THE RURAL 
TOURISM DEVELOPING IN THE MUSCEL AREA 

 
IDENTIFICAREA OPORTUNITAŢILOR DE DEZVOLTARE A TURISMULUI 

RURAL IN ZONA MUSCEL 
 

Cezarina Adina TOFAN 
Abstract 
Campulung Muscel wasn’t only the first capital of the Romanian Country but it was a very 

important economical, commercial and cultural centre in the Carpathian south area. The commercial 
road pass over there and united Transylvania and Romanian Country through the Bran gate.  

In Campulung Muscel developed the commerce and the handicraft until the old time, and 
people developed the taste for beautiful and spiritual in the cultural and traditional art fields.  

Both the town and the surroundings offer to the visitors the variety possibility to spend the 
free time in a pleasure and useful way. 

For its environment, Campulung Muscel offers the numerous alternatives for the tourism. 
Both the cultural tourism and the agreement tourism can be done here.  

 
Keywords: the rural tourism, the cultural tourism and the agreement tourism 
Cuvinte cheie: turism rural, turism cultural şi turism de agrement. 

 
La începuturi 
Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă 

omenească din zona Câmpulungului şi ele datează din epoca bronzului. 
Aşezările dacice aveau un nivel de trai ridicat şi legături comerciale intense 

cu alte popoare. Toate aşezările dacice de la Câmpulung şi din zonele limitrofe 
reflectă concret masa extensivă şi intensivă de populaţie cu o remarcabilă dinamică 
demografică şi cu o continuitate neĩntreruptă, atât ĩn perioada daco-romană, cât şi mai 
târziu, ceea ce justifică, totodată, posibilitatea formării unui centru de populaţie ĩn 
această zonă. 

Câmpulung, prima cetate de scaun a Ţării Româneşti, unul dintre cele mai 
vechi oraşe medievale din Ţara Românească, s-a format şi s-a dezvoltat, la sfârşitul 
secolului al XXVI-lea, ca urmare a dezvoltării economice, având drept caracteristică 
creşterea producţiei şi schimbul de mărfuri, localitatea cunoscând fazele de sat, târg şi 
oraş.61 

Muscelul, ĩnzestrat de la Dumnezeu cu atâtea frumuseţi, cu plaiuri mănoase 
şi cu oameni plini de omenie, s-a dovedit de-a lungul veacurilor, o străveche şi 
puternică vatră de cultură românească, o zonă din care au răsărit atâtea virtuţi ale 
neamului, meleaguri pline de vestigii ale trecutului nosrtu istoric: avem ĩn vedere 
urmele cetăţii dacice de la Cetăţeni, castrele romane de la Apa Sărată, Rucăr şi 
Purcăreni, Schitul “Negru Vodă”, vechiul drum comercial de legătură ĩntre 
Transilvania şi Ţara Românească.62 

Aici, ĩn această parte de ţară, se păstrează locul de veci şi veşnică pomenire 
a primilor noştri voievozi: Basarab I Întemeietorul şi fiul său Nicolae Alexandru 
Basarab, căruia ĩi plăcea să-şi zică şi Câmpulungeanul.  

Tot aici, ĩn prima reşedinţă de Scaun a Ţării Româneşti, este locul de naştere 
a doi viitori voievozi: Vladislav-Vlaicu şi Radu I.  

                                                 
61 Ciotei Constantin, Toderoiu Filon – “Evaluări asupra dezvoltării durabile a municipiului Câmpulung 
Muscel”, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti, 2005, p.7; 
62 Pârnuţă Gheorghe, Panaitescu Dorina – “Monografia Judeţului Muscel”, Editura Semne, Bucureşti, 
2001, p.11 
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Municipiul Câmpulung a fost cândva o localitate prosperă din punct de 
vedere economico-social şi edilitar-gospodăresc, ĩnsă ĩn ultimii ani ai tranziţiei se 
confruntă cu un proces profound de ĩnrăutăţire a standardului de viaţă al populaţiei. 

Structura socială a populaţiei avea drept element caracteristic obştea 
moşnenilor care reprezintă prima formă de organizare administrativă. 

Anul 1521 marchează un moment cu adevărat istoric, atât pentru 
Câmpulung, cât şi pentru ĩntreaga ţară. Judeţele, Neacşu Lupu emite, din cancelaria 
oraşului, o scrisoare redactată ĩn limba română către Hans Benkner, judeţele 
Braşovului, prin care ĩl informează asupra mişcărilor oştilor turceşti din zona Dunării. 
Scrisoarea este cunoscută ca fiind prima, ĩn limba română, din Ţara Românească. 

Numele oraşului Câmpulung, din punct de vedere etimologic este 
transparent: câmp lung. În ţara noastră sunt trei localităţi care poartă numele acesta: 
Câmpulung Muscel, Câmpulung Moldovenesc şi Câmpulung Maramureş. Trăsăturile 
comune ale acestor trei localităţi sunt: 

- toate sunt aşezate ĩn zone muntoase, pe văi, pe ape; 
- toate văile lor au fost populate de ţărani liberi; 
- toate aceste oraşe sunt aşezate ĩn nişte văi lungi, ĩn care satele erau unite 

ĩn uniuni de obşti. 
Municipiul Câmpulung, aşezat la poalele munţilor Iezer, Păpuşa şi Voievoda 

şi ĩn drumul unei vechi colonizări ardeleneşti venită dinspre Bran, ĩn mijlocul 
depresiunii subcarpatice a Câmpulungului, este o străveche vatră de cultură şi 
civilizaţie. 
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Municipiul Câmpulung are următoarele coordonate geografice: 
• Paralela 45°15', latitudine nordică; 
• Meridianul 25°39', longitudine estică. 
El este amplasat ĩn depresiunea subcarpatică a Câmpulungului căreia i-a dat 

chiar numele, depresiune formată acum cca.60 milioane de ani, ĩn perioada 
cretacicului superior, a erei mezozoice când o zonă de cristalin s-a prăbuşit de-a 
lungul unor planuri de falie. 

Depresiunea este străbătută de Râul Târgului pe ale cărui maluri este 
amplasat municipiul. Altitudinea aşezării este de 578 metri deasupra nivelului mării.  

Nucleul iniţial al localităţi s-a format pe malul drept al Râului Târgului şi s-a 
extins pe direcţia nord-sud, apoi pe ambele maluri. 

Aflat la intersecţia unor drumuri importante, el nu era traversat ca azi de 
aceste drumuri.  

Municipiul Câmpulung este situat la 146 km. de Bucureşti, 56 km. de Piteşti, 
46 km. de Curtea de Argeş, 74 km. de Râmnicu Vâlcea, 71 km. de Târgovişte şi 83 
km. de Braşov.  

Oraşul este străbătut de calea ferată Goleşti (55 km)-Argeşel (14 km). Până 
la Piteşti, pe calea ferată sunt 63 km, iar până la Bucureşti 155 km.  

Acest minunat tărâm ĩncărcat de legende, poate juca un rol important pentru 
România, ĩn domeniul turistic, potenţialul natural aşteptându-şi investitorii strategici.   

 
Zona Muscel şi importanţa ei turistică 
Atât oraşul cât şi ĩmprejurimile sale oferă vizitatorului posibilităţi variate de 

a petrece timpul liber ĩn chip plăcut şi util.  
Datorită capitalului natural de care dispune, zona municipiului Câmpulung 

oferă numeroase alternative pentru turism. Se poate face atât turism cultural cât şi 
turism de agrement. Pentru  turişti sunt puse la dispoziţie un hotel şi 5 pensiuni, numai 
în oraş, şi un număr mult mai mare în localităţile şi zonele turistice direct legate de 
Câmpulung. 

Pentru amatorii de turism montan, Câmpulungul este punctul de plecare 
către o serie de zone cu potenţial turistic ridicat. De aici se poate ajunge pe trei masive 
muntoase: Iezer-Păpuşa, Piatra Craiului şi Leaota. Spre masivul Iezer-Păpuşa 
majoritatea traseelor turistice sunt cu plecare de la cabana Voina care se aflăla 16 km. 
de municipiul Câmpulung. Traseele au diferite grade de dificultate, toate fiind 
marcate corespunzător. 

Pe lângă frumuseţea traseelor, masivul mai reprezintă un punct de atracţie şi 
datorită lacului Iezer, lac de natură vulcanică, situat chiar pe vârful masivului. La lac a 
fost construit şi un refugiu care poate fi folosit de turişti.Legătura cu masivul Piatra 
Craiului se face prin comuna Dâmbovicioara, pe valea Dâmboviţei. 

Trecerea se face prin cheile Dâmbovicioarei care sunt formaţiuni muntoase 
cu pereţi verticali şi cu peşteri. Zona cheilor este  preferată de alpinişti datorită 
dificultăţii extreme a traseelor. Masivul, unul dintre cele mai frumoase din ţară, s-a 
format prin încreţirea scoarţei terestre. Este caracterizat prin pereţii verticali care s-au 
format de o parte şi de alta a crestei. Flora şi fauna din zonă sunt de asemenea  
deosebite – garofiţa Pietrei Craiului roz (specie protejată prin lege), garofiţa albă, 
floarea de colţ, papucul doamnei, genţiana.  

Foarte întâlnită este în această zonă capra neagră. De asemenea mai pot fi 
întâlniţi urşi, râşi, porci mistreţi, lupi, vulturi şi alte specii.Marea majoritate a traseelor 
spre masivul Piatra Craiului au ca punct de plecare cabana Brusturet.  
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Traseele sunt marcate corespunzător. Pe creasta masivului sunt trei refugii 
montane. Din anul 1999, masivul muntos Piatra Craiului a fost  declarat Parc 
Naţional. 

În masivul Leaota se poate ajunge fie pe DN 72A, spre Târgovişte, fie pe 
DN 73 spre Braşov. Masivul se află în partea de est a oraşului. Este cuprins între 
Fundata şi Lăicăi. Masivul oferă posibilităţi de practicare a turismului vara, dar şi 
iarna, având amenajate o serie de pârtii de schi. Atracţiile mari ale zonei sunt cheile 
Ghimbavului, care au aproximativ aceeaşi particularitate ca şi cheile Dâmbovicioarei, 
şi anume pereţii aproape verticali care sunt o atracţie mare pentru alpinişti.  

În colţii Ghimbavului se găsesc cele mai multe capre negre, zona fiind 
ocrotită prin lege. În acest masiv se găsesc cheile Ghimbavului, cheile Crovului, 
cheile Cheiţei, şi cheile mari ale Dâmboviţei unde se află peştera Miresei care pe 
lângă formaţiunile calcaroase deosebite mai are ca particularitate o colonie foarte 
mare de lilieci. Peştera este accesibilă numai alpiniştilor. Masivele Iezer-Păpuşa şi 
Leaota mai sunt renumite şi pentru bogăţia de flori de bujorel de munte (rododendron) 
şi afine. 

Municipiul Câmpulung mai este punct de plecare pentru alte câteva zone 
care prezintă potenţial turistic:  

- Cândeşti-Valea Bratiei pe unde se poate ajunge la păstrăvăria de la 
Cândeşti;  

- Dealul Măţău, situat în comuna Mioarele, care este cel mai înalt deal din 
ţară (1018m) şi care în zilele senine oferă o panoramă incredibilă asupra 
întregii zone a municipiului Câmpulung; 

- Mănăstirea de la Nămăieşti, situată la ieşirea înspre Braşov; 
- Traseul care se ĩndreaptă spre Culoarul Rucăr-Bran, acest drum trece mai 

ĩntâi prin Valea Mare Pravăţ; 
- Din centrul oraşului, iubitorul de drumeţii ĩşi poate ĩndrepta paşii spre: 

Dealu Flămânda, Dealul Creţişoara sau Măgura, de unde mergând spre 
nord poate pătrunde ĩn inima masivului Iezer, urcând pe rand vârfurile 
Lalu, Zănoaga, Boldu. De câţiva ani, Câmpulungul are posibilitatea să 
organizeze câteva competiţii sportive cu caracter naţional: 
• Raliul Muscelului, etapă în Campionatul Naţional de Raliuri; 
• Raliul Mateiaşului, etapă în campionatul Naţional de Viteză pe 

traseu montan; 
• Concursurile off-road Carpat Trophy şi Adventure Trophy. 
• O etapă din turul României la ciclism. 

Aceste competiţii, pe lângă persoanele implicate direct în desfăşurarea lor, 
atrag şi un număr mare de turişti. Problemele cu care se confruntă autorităţile locale, 
legate de organizarea acestor competiţii, sunt legate în principal de locurile de cazare, 
care sunt relativ puţine ca număr. 

 
Măsuri posibile 
Pentru creşterea aportului turismului la dezvoltare se impune elaborarea şi 

aplicarea unor strategii având ca scop creşterea calităţii actului cultural şi sportive, ĩn 
paralel cu identificarea unor surse de finanţare alternative, care să vină ĩn completarea 
alocaţiilor bugetare la nivel naţional şi local. Se impune de asemenea sprijinirea 
sportului de performanţă, care contribuie la promovarea imaginii municipiului  şi a 
zonei pe plan intern şi internaţional. 
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Municipiul Câmpulung a dispus şi dispune de condiţii optime de staţiune 
balneo-climaterică, astfel renumitele băi din Pacul Kretzulescu au funcţionat cu cele 
patru proceduri, timp ĩndelungat, atrăgând numeroşi pacienţi şi din alte localitaţi. 

La fel de renumite sunt şi băile din complexul Bughea Băi, unde există apele 
termale atât de benefice pentru organismul uman, dar care din păcate nu au un 
administrator competent. 
 

Analiza SWOT a municipiului Câmpulung 
Puncte tari Puncte slabe 

Resurse complexe, materii prime; 
Aşezare geografică favorabilă turismului; 
Sistem educaţional bun; 
Posibilitatea creării unei staţiuni balneo-climaterice; 
Istorie plină de semnificaţii care ar trebui valorificată 
din plin; 
Existenta in cadrul economiei municipiului a unei 
tradiţii a industriei; 
Forţa de muncă bine instruită şi calificată disponibilă la 
costuri rezonabile; 
Universitatea „Spiru Haret” - mediu academic 
dezvoltat, potenţial pentru cercetare ştiinţifica; 
Costuri scăzute pentru terenurile agricole;  
Existenţa terenurilor şi spaţilor neutilizate; 
Spaţii de producţie neutilizate; 
Grad relativ redus de poluare; 
Parteneriat public-privat; 
 
 
 

Servicii turistice de slabă calitate; 
Lipsa investiţiilor interne şi externe; 
Transport ĩn comun deficitar şi poluant; 
Procent ridicat de pensionari şi şomeri; 
Diminuarea spaţiilor verzi; 
Cetăţeni necivilizaţi şi cu viziuni restrânse; 
Lipsa locurilor de muncă stabile; 
Probleme de mediu afectând apa, aerul si 
solul; 
Inexistenţa unei autostrăzi în regiune; 
Deficienţe mari în alimentarea cu apă 
potabilă şi o reţea de canalizare slab 
dezvoltată în special în mediul rural;  
Lipsa infrastructurii de bază în mediul rural 
ce împiedică dezvoltarea industrială în afara 
oraşelor; 
Existenţa decalajului informaţional în 
cadrul municipiului; 
Managementul ĩntocmirii proiectelor de 
finanţare pentru atragerea de surse este 
relativ slab; 
Slaba activitate de promovare a turismului; 
Buget local auster-posibilităţi limitate de 
renovare a infrastructurii urbane; 
 

Oportunităţi Ameninţări 
Programe pentru construirea de locuinţe sociale; 
Extinderea Internet-ului care ar putea suplini lipsa altor 
posibilităţi de comunicare; 
Posibilitatea practicării agriculturii ecologice; 
Potenţial de dezvoltare a unor grupuri de IMM-uri ĩn 
municipiu; 
Posibilităţi de concesionare a serviciilor publice; 
Mass-media locală bine reprezentată; 
Crearea de noi locuri de muncă prin construirea unor 
mici fabrici; 
Organizarea de festivaluri şi acţiuni culturale care să 
pună ĩn valoare calităţile muscelenilor;  
Existenţa schemelor de creditare şi granturi; 

Creşterea gradului de sărăcie; 
Creşterea delicvenţei, inclusiv juvenile; 
Mediu economic ostil; 

Dezvoltarea limitată a sectorului 
industrial;  
Dezvoltarea economică nesustenabilă; 
Dificultaţi ĩn colectarea veniturilor  la 
bugetul local; 
Proprietatea agricolă divizată; 
Migrarea tinerei generaţii către alte oraşe, 
mai dezvoltate; 

Lipsa de facilităţi oferite 
investitorilor străini poate reduce volumul 
investiţiilor;  
 

 
Concluzii 
Câmpulungul este cel mai vechi oraş din Ţara Românească, iar acest lucru 

umple de mândrie inimile localnicilor. Vechiul oraş Câmpulung este ĩncărcat de 
istorie. Dacă ar avea glas, fiecare construcţie veche (ĩn principal cele de cult), fiecare 
arteră de circulaţie care străbate urbea, dar şi unele monumente ne-ar putea vorbi de 
istoria, de vechimea, de gloria şi de multe aspecte majore din trecutul său luminos. 
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Oraşul Câmpulung nu a fost doar prima capitală a Ţării Româneşti, ci şi un 
foarte important centru economic, comercial şi cultural din spaţiul românesc de la sud 
de Carpaţi. Pe aici trecea, ĩncă din vremuri de demult, drumul comercial care lega prin 
pasul Bran, Transilvania de Ţara Românească.  

În Câmpulung au ĩnflorit ĩncă de timpuriu comerţul şi meşteşugurile, s-a 
dezvoltat gustul localnicilor pentru frumos, pe plan spiritual, adică ĩn domenile 
culturii şi artei tradiţionale.  

Este esenţial pentru municipiu să păstreze stabilitatea şi să asigure 
dezvoltarea infrastructurii urbane. 

În acest sens ar trebui să se acţioneze pentru: 
- reducerea decalajului dintre ofertă şi cerere - în ramurile economice 

subdezvoltate în prezent din cadrul structurii economiei piteştene şi care au 
condiţii de dezvoltare în viitor: industria alimentară, servicii turistice, 
industrie IT, servicii de consultanţă; 

- acţiuni pentru atragerea investiţiilor străine şi a unor investitori strategici 
pentru a construi un stoc suficient de capital fix, modern şi productive care 
să permită realizarea unei economii adiacente; 

- susţinerea creării şi dezvoltării unor activităţi independente şi a IMM -urilor; 
- ĩmbunătăţirea şi dezvoltarea cooperării regionale. 

Această lucrare ĩşi propune să scoată ĩn evidenţă faptul că acest oraş merită 
mai multă atenţie pentru că are toate calităţile necesare pentru a deveni un punct 
turistic renumit. 
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2.7 SUSTAINABLE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF THE 
TOURISTIC VILLAGE OF BRODINA 
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Abstract 
Customs and traditions of Bukovina were kept in the native, rural being wellspring of 

culture and civilization typical Romanian. Groups of villages in brow delight in simplicity, beauty, 
savvy and especially by rustic unicity specific in Bukovina’s mountains. At Brodina is like travelling in 
time. People of the mountains here are more concerned about everyday worries of households than the 
excitement of the modern world.  

Depth of rural and northern Bukovina ancestors memo recommended this to any tourist 
destination interested in country life. Valuing the huge resources must be tactful and promoting 
destination, seen strategically. Indeed, the tourist potential Bukovinean raise interest and can attract 
significant flows of tourists, fascinated by the lifestyle of early-twentieth century, still, sustainable 
development of rural areas should not be regarded as a business, but seen as a last chance to retain 
national identity. 

 
Key words: regional relaunch, sustainable tourism, rural tourism in Brodina, Hutulia. 
Cuvinte cheie: revitalizare regională, turism durabil, turism rural în Brodina, Huţulia. 

 
Efectul de domino al tranziţiei la economia de piaţă 
Una dintre trăsăturile economiei socialiste avea în vedere dominaţia 

proprietăţii centralizate. Monopolul deţinut de stat în toate ramurile economiei, şi-a 
pus profund amprenta, timp de mai bine de patru decenii, asupra funcţionării 
întregului sistem economic românesc.  

Până de curând, locuitorii zonei montane bucovinene se îndeletniceau 
preponderent cu creşterea animalelor (prin tradiţie a cailor huţuli), prelucrarea 
lemnului şi mineritul. Trebuie remarcat însă că în aria montană colectivizarea a 
pătruns într-o foarte mică măsură comparativ cu zonele colinare sau de câmpie. După 
prăbuşirea regimului comunist, CAP-urile şi IAS-urile - marile entităţi economice ale 
mediului rural s-au devalizat, exploatările miniere au fost sistate sau au intrat în 
conservare iar fondul forestier a fost marcat de cele mai puternice şi agresive defrişări 
din ultima sută de ani. 

Condiţiile postdecembriste, specifice tranziţiei la economia de piaţă, şi 
deschiderea graniţelor spre Europa de Vest, au favorizat migrarea forţei de muncă 
dinspre zonele montane bucovinene spre ţări precum: Germania, Italia, Spania, Franţa 
sau Marea Britanie. Al doilea flux migrator, mai puţin evident, a generat un transfer 
de forţă de muncă din vestul judeţului spre municipiul Suceava şi, în subsidiar, spre 
celelalte oraşe sucevene.   

Astfel se explică faptul prin care de aproape un deceniu şi jumătate se 
resimte lipsa forţei de muncă în Bucovina fenomen care s-a acutizat, mai ales în 
comunele Vicovu de Jos, Cajvana, Marginea, Brodina, Mănăstirea Humorului, 
Horodnic şi Straja. Efectul de domino s-a repercutat într-o primă fază, în sectorul 
primar al judeţului Suceava, criza forţei de muncă extinzându-se, cum era de aşteptat, 
şi asupra celorlalte ramuri ale economiei locale. În ultimii ani situaţia pare să se fi 
stabilizat, iar o mică parte dintre căpşunarii63 suceveni s-au întors acasă.  

Pe de altă parte, boom-ul economic din spaţiul bucovinean a fost posibil 
graţie puternicei infuzii valutare alimentate de sumele mari de bani lichizi - mărci iar 
                                                 
63 Muncitori români care lucrează în ţări ale Uniunii Europene, în special în Spania, Italia şi Portugalia. 
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mai târziu euro - rulaţi în bazinul migrator emiţător. Actualmente, aproape că nu 
există localitate suceveană în care să nu se fi construit câteva vile, case de vacanţă sau 
pensiuni, majoritatea realizate în regie proprie, graţie eforturilor financiare iniţiate de 
aceşti oameni. 

Dată fiind lipsa activităţilor industriale puternic poluante şi beneficiind de un 
consistent substrat turistic– comparabil ca frumuseţe şi valoare cu cel din Austria şi 
Elveţia, valorificat însă la un nivel mult inferior, localităţile sucevene devin destinaţii 
ideale pentru practicarea turismului rural şi a ecoturismului. Cele două forme de 
turism par a fi cele mai inspirate soluţii de revigorare din punct de vedere economic a 
Bucovinei. Marile impedimente sunt legate de lipsa industriei mici şi a altor activităţi 
economice afiliate acesteia (transporturi de marfă, infrastructură etc.). Astfel de 
imperfecţiuni sunt în mod indubitabil substituite de ospitalitatea, seriozitatea şi mai 
ales calitatea prestaţiilor efectuate de localnici.  

 
Revitalizare regională prin ecoturism şi turism rural 
În majoritatea zonelor urbane tradiţiile şi obiceiurile s-au perimat, ajungând 

până într-atât încât nici măcar bătrânii nu le mai practică. Ultimul bastion în calea 
globalizării – mediile rurale relativ izolate – mai păstrează câte ceva dintre elementele 
specifice româneşti. Şi aici însă, puritatea tradiţiilor se alterează iremediabil, şi se pare 
că vor avea aceeaşi soartă ca cele din mediul urban, dacă nu vor fi luate urgent măsuri 
drastice de susţinere, diseminare şi popularizare în rândul tinerilor a culturii 
tradiţionale. 

Zonele periurbane s-au cosmopolizat şi, foarte probabil, în câteva decenii 
vor pierde inclusiv puţinul fond de cultură tradiţional-strămoşească, perpetuat cu atâta 
trudă până la finele secolului XX. Măsurile restrictive din timpul regimului ceauşist 
interziceau elementele de factură religioasă şi politico-regalistă, dar, în contra partidă 
ele au favorizat practicarea „pe ascuns” şi transmiterea prin viu grai a unui substrat 
cultural de factură tradiţional-rustică către tânăra generaţie a „Epocii de Aur”. 

Un adevăr trist ne îndeamnă să constatăm că mândrul nostru port popular se 
mai îmbracă astăzi ocazional, în mediul rural, doar cu prilejul câtorva sărbători 
importante de peste an. Costumele tradiţionale mai pot fi admirate în regiunile de 
munte ale Bucovinei, în localităţi precum: Straja, Ulma sau Erheşte – sate ferite de 
cosmopolizarea cotidiană, însă şi aici, costumul naţional se poartă din ce în ce mai rar. 
În unele locaţii ale Obcinilor Bucovinei timpul parcă s-a oprit, facilităţile lumii 
moderne pătrund greu (mai există şi astăzi, la început de secol XXI, sate fără racord la 
energie electrică sau vitregite de prezenţa drumurilor asfaltate), iar tineretul este 
indirect încurajat să migreze spre destinaţii mult mai atractive din punct de vedere 
material. Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie şi în ultimă instanţă municipiul 
Suceava asimilează anual, cu succes, sute de tineri „de la ţară”. În contrapartidă, 
lumea satului sărăceşte şi îmbătrâneşte, în încercarea disperată de a convieţui în 
deplină armonie cu natura; aşa cum strămoşii noştri puteau foarte uşor să o facă. 

O nişă de piaţă, cu succes speculată de agenţii din turism, poate oferi o mână 
de ajutor zonelor rurale greu accesibile, dar care mai păstrează încă ceva din farmecul 
şi frumuseţea tradiţiilor autohtone. Turismul rural şi ecoturismul pot constitui o 
schimbare de optică a lumii satului bucovinean, oferind noi oportunităţi de dezvoltare. 
Turismul rural căpătă astfel noi dimensiuni vocaţionale. În aceste condiţii, o vacanţă 
în zona rurală ar putea fi privită ca o călătorie de cunoaştere a culturii ţărăneşti, o 
retrospectivă şi totodată o redescoperire a particularităţilor poporului român. 
Avantajul competitiv al turismului rural pare a fi preţul modic al sejurului „la ţară”, 
accesibil şi categoriilor sociale cu venituri medii şi mici.  



Sustainable development opportunites  … 127

Statul român şi politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene susţin 
material şi logistic aceste forme de turism prin încurajarea liberei iniţiative şi 
acordarea de facilităţi pentru IMM-uri, instituţii şi organisme publice eligibile. Din 
păcate aceste fonduri puse la dispoziţia dezvoltării locale nu pot fi accesate de omul 
de rând fără consolidarea unei asociaţii sau constituirea unei societăţi comerciale.  

În multe zone aceste facilităţi au fost imediat interpelate, obţinându-se 
rezultate bune şi foarte bune, motivând localnicii şi permiţând dezvoltarea în 
perspectivă a unităţilor de cazare de tip pensiune. 

 
Brodina turistică – locul unde tradiţia, istoria şi cadrul natural creează 

plus-valoare  
În cele ce urmează ne propunem să analizăm, cât mai pertinent, potenţiale 

avantaje, lipsuri şi tendinţe concretizate de evoluţia postdecembristă a satului 
bucovinean. Atenţia noastră s-a focalizat pe localitatea Brodina, o destinaţie puţin 
cunoscută, şi care în principiu nu spune foarte multe, dar ce dezvoltă un potenţial 
turistic latent remarcabil. 

Brodina este o unitate administrativ-teritorială situată în partea de nord a 
ţării, la poalele culmilor Obcinei Feredeului şi aflată pe cursul superior al râului 
Suceava şi al afluenţilor săi: Sadău, Ciumărnar şi Brodina. Din punct de vedere al 
împărţirii administrative, teritoriul anterior menţionat a dobândit statut de comună 
încă din 1926. În prezent, Brodina aparţine de judeţul Suceava, bucurându-se din plin 
de un amplasament, nord-vestic, relativ izolat, în raport cu reşedinţa de judeţ. 

Din cei 192,05 kilometri pătraţi ai comunei 80% sunt acoperiţi cu păduri, iar 
restul de păşuni şi fâneţe. Extinderea semnificativă a păşunilor de altitudine conferă 
zonei un aspect mistic (sălbatic) şi reconfortant, favorabil călătoriilor, trekkingului, 
picnicurilor şi turismului la stână. 

Întrucât în aceste locuri au existat din timpuri istorice întinse suprafeţe 
acoperite cu păşuni, mulţi locuitori ai Brodinei s-au îndeletnicit din moşi-strămoşi cu 
creşterea animalelor. În aceste condiţii, unii dintre brodineni şi-au ridicat standoale 
sau ocoale în curături stabilindu-şi mai apoi gospodăria şi înfiinţând aici mici cătune. 
Aşa se explică apariţia unor sate aflate la cote altimetrice ridicate, precum: Ehreşte, 
Norocu, Zalomestra, Cununschi sau Dubiusca. Celelalte aşezări, dintre care mai 
cunoscute sunt Brodina de Jos şi Falcău, au luat fiinţă prin roirea populaţiei din 
localităţi învecinate. 

Din punct de vedere etimologic satele comunei Brodina amintesc de buna 
convieţuire a locuitorilor zonei, indiferent de originea lor: română, ruteană sau huţulă. 
Folosirea îndelungată a limbii slavone la oficierea serviciilor religioase dar şi prezenţa 
pe aceste meleaguri a unei importante comunităţi huţule s-a repercutat în vorbirea de 
zi cu zi a locuitorilor de pe actualul teritoriu al comunei Brodina. Ca atare, majoritatea 
toponimelor sunt de origine slavă sau huţulă.  

Emanoil Grigorovitza menţionează, în al său Dicţionar Geografic al 
Bucovinei, din anul 1908, că primul sat întemeiat pe aceste locuri a fost Sadău, ceea 
ce în limba slavonă înseamnă „grădină cu pomi fructiferi”. Marele istoric Iorgu 
Iordan64 afirma că toponimul Brodina ar deriva din cuvântul slav „brod” ce s-ar 
traduce prin vad, locul pe unde o apă poate fi trecută cu piciorul. 

Ion Filipciuc, în culegerea de legende Şi pietrele curg65, explică de ce locul 
se numeşte Brodina: „în vremea lui Ştefan cel Mare, când au năvălit tătarii în 

                                                 
64 Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963 
65 Ion Filipciuc, Şi pietrele curg, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985 
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Moldova, nişte oşteni au încercat să treacă apa Sucevei mai sus de Straja ca să poată 
răzbi prin codru spre Câmpulung. Fiindcă apa era mare şi tulbure, ei nu găseau 
vaduri de trecere. Cu cât mergeau spre amonte apa se făcea mai sălbatică şi mai 
furioasă. Până la urmă au găsit un loc mai larg şi mai întins, unde parcă apa s-a mai 
liniştit. Unul din oşteni a strigat: „Haideţi, oameni buni c-am brodit vad!”. După ce 
au trecut apa, au însemnat locul acela şi i-au spus Brodină – adică nimerit de trecut 
apa – ca să-l cunoască şi pentru altă dată. Şi aşa i-a rămas numele şi până astăzi”. 

Dubiusca derivă de la cuvântul Dovbuşca – adică femeia lui Dovbuş. La 
mijlocul secolului al XVIII-lea, Olexa Doboşciuc, un „vătaf de tâlhari”, s-a refugiat în 
aceşti munţi de frica autorităţilor66. Din punct de vedere geografic, există o 
interpretare mult mai plauzibilă care are în vedere tot un cuvânt slav: dub însemnând 
stejar. Existenţa unui stejar, crescut în vârful muntelui, i-a inspirat pe locuitori, 
botezând cătunul Dubiusca. 

Toponimul Hepa provine din ucraineanul hep – o interjecţie – ce se traduce 
prin pleosc!, trosc!, poc! sau de la verbul de origine ucraineană hepatesea, ceea ce 
înseamnă a cădea cu zgomot. Urcând spre cătun, spre vârful Hepa, oamenii 
mărturisesc faptul că, în timpul nopţii, se aud asemenea zgomote. 

Se pare că toponimul de Zalomestra îşi are originea în cuvântul ucrainean 
zalom, ce s-ar putea traduce prin ruptură, frântură (probabil rupturi, doborâturi de 
pădure din cauza vântului). 

Substantivul hórî, adesea pronunţat hérî: munţi înalţi – este cea mai 
plauzibilă origine a toponimului Ehreşte. În imediata apropiere a acestui cătun se află 
vârful cu acelaşi nume (1244m) - cea mai înaltă altitudine din Obcinile Brodinei. 
Celelalte toponime sunt de sorginte slavă şi română, excepţie făcând toponimul 
Falcău, care provine de la cuvântul de origine germană Falke (vultur). 

Trăsăturile distinctive ale acestor sate de munte, atât de frecvente în comuna 
Brodina, amintesc de faimoasele crânguri specifice munţilor Apuseni. Panorama ce se 
desfăşoară aici, sub ochii unui turist ajuns pe aceste meleaguri, este greu de descris 
prin cuvinte. Amatorii de fotografii au şansa să-şi etaleze calităţile artistice 
imortalizând momente desprinse parcă dintr-o altă lume.  

Potenţialul natural al zonei este indubitabil. Culmile prelungi, nu foarte 
abrupte, permit accesul facil chiar şi pentru turiştii amatori, adepţi ai drumeţiilor de 
lung durată sau ai trekkingului.  

Peisajele sunt deosebite pe tot parcursul anului, dar cele mai spectaculoase 
sunt pastelatele panorame de toamnă datorită faptului că pădurile mixte: răşinoase şi 
foioase - oferă în acest sezon un mozaic de culori cu o multitudine de tonuri şi nuanţe. 
În pădurile din împrejurimi pot fi frecvent descoperite pâraie cu ape repezi ce 
formează mici cascade, spectaculoase din punct de vedere estetic, responsabile în 
mare parte cu ponderea mare a aerului curat ozonat şi a aerosolilor, şi precursor al 
stării de relaxare şi deconectare de la mediul (stresul) urban.  

Un alt element ce conferă acestei comune un statut aparte printre unităţile 
administrativ teritoriale din judeţul Suceava este determinat de prezenţa aşa numitelor 
„cătune” din vârf de munte, în fapt crânguri restrânse din punct de vedere al 
numărului de gospodării - comunităţi ce locuiesc în zone greu accesibile, pe culmile 
munţilor Feredeului. Pe fondul relativei izolări a localităţilor nord-sucevene, viaţa 
acestor oameni este deosebit de simplă şi deseori aminteşte de cea bunicilor şi 
străbunicilor noştri.  

                                                 
66 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Historia magistra vitae, Bucureşti, 1997 



Sustainable development opportunites  … 129

Relativa izolare a acestor sate aflate în vârf de munte poate fi, cu succes, 
fructificată prin organizarea periodică a unor expediţii, drumeţii sau trekking spre 
„lumi uitate”. Şocul cultural este evident pentru orăşeni şi turişti străini deopotrivă. 
Pentru câteva ore aceştia au posibilitatea familiarizării cu o parte dintre condiţiile de 
trai specifice secolului XIX şi începutul secolului XX. Un avantaj competitiv în raport 
cu alte regiuni rurale ale Europei l-ar putea constitui utilizarea pe aceste trasee a 
faimoşilor cai huţuli, specifici zonei de nord a Bucovinei, animale ce impresionează 
prin alură, forţă, supunere şi frumuseţe. 

Nu trebuie neglijate nici poveştile şi obiceiurile specifice Brodinei sau 
elementele de folclor transmise prin viu grai. Două legende, încetăţenite prin aceste 
părţi ale Bucovinei suscită interes şi alimentează curiozitatea tinerilor de prin părţile 
locurilor:  

a) Legenda Pietrei Mari sau a Pietrei Roşii - Se spune că în timpul celui de-
al doilea război mondial un batalion român a găsit în pădure o piatră ovală de 
dimensiuni foarte mari. Pe aceea piatră soldaţii respectivi şi-au trecut numele. De aici 
mai departe nu se mai ştie absolut nimic despre ei; tradiţia orală insinuând că au murit 
într-o ambuscadă. Această piatră - Piatra Roşie - a rămas să ne aducă aminte de 
sacrificiul pe care acei tineri  l-au făcut, servind cu preţul vieţii apărarea teritoriului 
naţional.  

b) Legenda Bombicului - Bombicul este un foarte popular loc de scăldat aflat 
pe cursul superior al râului Suceava. Bătrânii satului povestesc că în acea zonă există 
un vârtej (apa are o adâncime de aproape 10 m) care antrenează spre fundul râului 
anual câte doi - trei tineri. Râul Suceava îşi ia astfel tributul. Aceeaşi legendă spune că 
în perioada interbelică aici exista un pod cu o importanţă strategică pentru românii din 
nord-vestul Bucovinei. În timpul celei de a doua mari conflagraţii mondiale armata 
roşie a bombardat intens acest pod, însă avioanele militare ruseşti nu şi-au atins decât 
parţial ţinta, nereuşind să dărâme podul. Mare parte dintre obuze au căzut în 
apropierea podului, creând acest misterios vârtej. 

În mod evident, cel de al doilea război mondial a marcat iremediabil 
memoria bătrânilor brodineni dar şi a urmaşilor soldaţilor căzuţi pe câmpurile de luptă 
de pe raza comunei. În fapt, istoria acestor locuri a fost deosebit de zbuciumată în 
ultimul secol. Dacă pe lângă acestea rememorăm tragicele evenimente ce au avut loc, 
în preajma celui de al doilea război mondial, la Fântâna Albă67, Lunca sau Hliboca - 
localităţi din Bucovina de Nord, atunci se poate afirma că aria nord bucovineană 
întruneşte calităţile necesare pentru consolidarea unui turism cu caracter istoric 
comparabil cu cel iniţiat de urmaşii foştilor soldaţi americani căzuţi în Debarcarea 
din Normandia68. Se impune deci, încurajarea şi intensificarea fluxurilor turistice sub 
forma perelinajelor la mormintele bucovinenilor căzuţi pe aceste meleaguri.   

Cu o profundă aură mistico-religioasă sunt creditate şi unele îndeletniciri 
străvechi legate de închistritul ouălor. În multe sate bucovinene obiceiul încondeierii 
ouălor din perioada Paştelui este o practică tradiţională purtătoare de valoare artistică 
păstrată cu sfinţenie. Această îndeletnicire, exhaustiv feminină, presupune decorarea 
ouălor de pasăre cu simboluri solare şi religioase. Motivele populare, specifice 
Brodinei, folosite la împodobirea ouălor de Paşte sunt frecvente şi complexe, ele 

                                                 
67 Masacrul de la Fântâna Albă, din 1 aprilie 1941, s-a soldat cu mitralierea a circa 2.000-3.000 de 

români bucovineni, locuitori ai satelor Pătrăuţii-de-Sus, Pătrăuţii-de-Jos, Cupca, Corceşti, Suceveni, 
Hliboca (de pe teritoriul actual al regiunii Cernăuţi) ce au încercat să se refugieze din Uniunea 
Sovietică în România. 

68 Debarcarea forţelor aliate (a trupelor americane, canadiene şi britanice) în Normandia din timpul celui 
de al doilea război mondial - 06.06.1944 
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frapând prin coloritul bogat şi alternanţa nuanţelor de roşu şi negru. În acest sens, 
şcoala brodineană poate concura cu succes centrul de artă populară din Ciocăneşti, iar 
obiceiul încondeierii ouălor va deveni cu certitudine o activitate emblematică şi 
pentru cetăţenii din Brodina. 

Practicarea meşteşugurilor populare este o artă ce trebuie permanent 
încurajată. În acest sens, se pot constitui ateliere de creaţie unde turiştii se vor iniţia în 
arta încondeierii ouălor sau chiar a prelucrării lemnului. Cu acest prilej turiştii vor fi 
încurajaţi să îşi realizeze propriile creaţii urmând ca la final cursantul să primească un 
atestat care certifică faptul că respectiva persoană a urmat un curs de o zi la centrul de 
arta meşteşugărească din Brodina. 

Pe raza comunei se află o mică herghelie de cai cu aproximativ 70 de 
exemplare, ce funcţionează din perioada ocupaţiei austro-ungară. Din punct de vedere 
turistic herghelia poate fi valorificată cu succes şi, în consecinţă, ea trebuie să fie unul 
dintre elementele centrale în jurul căreia se poate dezvolta turismul rural în Brodina. 

În acest sens, herghelia Brodina poate constitui un avantaj pentru turismul 
local, dacă ne raportăm la destinaţiile turistice învecinate. Aceasta nu doar atrage 
turiştii, ci are şi capacitatea ce de a-i menţine în regiune o perioadă de timp mai 
îndelungată, ştiut fiind faptul că perioada de şedere a turiştilor în Bucovina arareori 
depăşeşte 2-3 zile. Pot fi create programe turistice gen: „Prin Obcinile Bucovinei 
călare”, sau „Iniţiere în arta echitaţiei”, care să includă automat şi petrecerea 
timpului liber în compania frumoaselor patrupede huţule. 

La Brodina există o frumoasă păstrăvărie, de asemenea, cu deosebite valenţe 
turistice. Vizitatorii zonei vor putea vedea aici în ce condiţii sunt crescuţi păstrăvii, 
vor putea pescui sau vor avea ocazia să deguste variate preparate pe bază de păstrăv. 
Includerea păstrăvăriei într-un traseu turistic local şi promovarea corespunzătoare ar 
putea atrage fluxuri importante de turişti, generând venituri consistente agenţilor 
economici cu profil turistic din zonă. 

Bucătăria locală este plină de surprize gastronomice. Amintim doar trei 
dintre delicatesele culinare reprezentative ariei nord-vestice a Bucovinei, şi anume: 

- păstrăviorul nu este un preparat pe bază de peşte cum poate mulţi dintre 
noi am fi tentaţi să-l catalogăm, ci un produs din muşchi de porc umplut 
şi compoziţie de cârnat învelit în seu, copt la cuptor; 

- cobza este o specialitate bucovineană, foarte apreciată de turişti, ce are în 
compoziţie doi - trei păstrăvi împăturiţi în cetină de brad ce sunt rumeniţi 
la foc mic şi mult fum; 

- huşlinca - un fel de lapte acru. 
Per ansamblu Brodina posedă multiple elemente cu potenţial turistic, se 

impun însă investiţii masive în infrastructură, în baza materială şi sprijin financiar din 
partea autorităţilor locale pentru ca zona să fie în măsură să atragă fluxuri consistente 
de turişti. 

Pe de altă parte, populaţia locală nu dispune de resursele financiare necesare 
dezvoltării antreprenoriale sau implicării active în consolidarea sectorului turistic, 
chiar dacă prin programele finanţate de Uniunea Europeană şi de statul Român, le 
sunt oferiţi peste 50% din suma necesară iniţierii unor astfel de investiţii. Desigur, 
această problemă ar putea fi rezolvată apelându-se la credite financiar-bancare, însă, 
cel puţin deocamdată, foarte puţini localnici sunt dispuşi să îşi asume astfel de riscuri 
suplimentare.  

O altă problemă cu care se confruntă Brodina ţine de faptul că turiştii care 
vizitează Bucovina nu ştiu mai nimic sau au cunoştinţe superficiale cu privire la 
această localitate. Promovarea destinaţiei Brodina este ca şi inexistentă.  
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Concluzii 
Cu ajutorul marketingului strategic se poate proiecta o imagine favorabilă 

miniregiunii analizate punându-se în aceste condiţii bazele viitoare ale turismului 
modern în zonă. Un factor motivaţional relevant este legat de potenţialul turistic 
incontestabil şi de importanţă strategică acordată turismului rural şi ecoturismului de 
autorităţile sucevene. 

Rămâne de văzut dacă Brodina va fi în măsură să facă faţă puternicei 
concurenţe venite din partea unor localităţi, mult mai bine cotate în plan judeţean, 
dintre care se disting în mod clar: Ciocăneşti, Botuş, Vama şi Suceviţa; ştiut fiind 
faptul că aceste centre dispun de un potenţial turistic relativ similar. 

Pot fi transpuse cu succes în practică două mari iniţiative: 
- transformarea localităţii în sat turistic sau staţiune turistică; 
- constituirea brandului local Brodina ca element integrat al regiunii 

Bucovina. 
O primă condiţie a demersului turistic presupune includerea destinaţiei 

Brodina în rândul ariilor de interes turistic cu specific rural, deschiderea unui număr 
cât mai mare de pensiuni turistice sau agroturistice, amenajarea şi valorificarea viabilă 
a resurselor locale şi nu în ultimul rând deschiderea unui punct de informare turistică 
şi consolidarea unui site de promovare bine fundamentat. 

Cu sprijinul unei agenţii de marketing s-ar putea promova cu succes câteva 
evenimente locale după modelul Festivalul Păstrăvului din Ciocăneşti dar care să 
confere Brodinei o anumită doză de originalitate. Pentru aria nord-bucovineană 
criteriul activităţilor cotidiene este cel care primează. Creşterea cailor huţuli –
„Huţulia”, prelucrarea lemnului – „Sărbătorile cetinei de brad”, „Festivalul caselor 
de lemn”, culegerea hribilor – „Festivalul hribilor” sunt doar câteva dintre 
evenimentele realizabile în Brodina.  
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Abstract 
In this paper, we tried to identify and analyse the possibilities of developing the rural 

tourism in the Găineşti Valley. We have made firstly its geographical delimitation and than we made 
an incursion in the known history of this place, as to identify its foundamental elements which have 
influence on its prezent and future development. We found interesting resources and good premises for 
developing here the rural tourism. We have also tryed to identify the main possibilities for entertaining 
the tourists in Găineşti and the urgent needs for the fast and sustainable tourism development here and 
also in the region. We hope that this paper will be the starting point in applying the best solutions for 
the rural tourism development in Găineşti Valley.  
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Cuvinte cheie: turism rural, dezvoltare, resurse, soluţii 
 
Delimitare spaţială 
Depresiunea Găineşti este situată în sudul judeţului Suceava, în Munţii 

Stânişoarei, la 47° 25’ 15” latitudine nordică şi 25°55’20” longitudine estică, în partea 
superioară a văii Suhei Mici, afluent al râului Moldova, având o altitudine de 
aproximativ 600 m la baza sa. Depresiunea este populată, localitatea existentă aici se 
numeşte de asemenea Gaineşti (aproximativ 3000 de locuitori), fiind  atestată 
documentar din timpul lui Ştefan Cel Mare (1498), într-un „Codice” al Humorului.  

Distanţa faţă de municipiul Suceava, reşedinţa de judeţ, este de 59 km, iar 
faţă de oraşele Fălticeni şi Gura Humorului este de aproximativ 35 km, accesul 
făcându-se din Drumul Naţional Roman-Gura Humorului, din localitatea Cornu 
Luncii pe DJ 209 A, pe traseul Mălini, Slatina, Găineşti. Depresiunea se învecinează 
la nord cu localităţile Stulpicani şi Voroneţ şi de asemeni cu oraşul Gura Humorului, 
la sud cu localitatea Văleni, la vest cu localităţile Ostra şi Negrileasa, iar la est cu 
localitatea Slatina.  

 
Etimologie şi istorie 
În zonele deluroase sau muntoase, mai ales în cele situate pe latura estică a 

Carpaţilor Orientali, inclusiv în zona Depresiunii Găineşti, se găsea în trecut o reţea 
densă de drumuri locale, care legau diferite regiuni între ele, atât din punct de vedere 
comercial cât şi militar, Pe aceste drumuri se realiza un trafic destul de dens mai cu 
seamă că locuitori din Transilvania veneau cu turmele către şesul Prutului şi lunca 
Jijiei, aşadar, această depresiune care putea oferi adăpost în orice condiţii nu putea sa 
nu fie considerată atractivă şi ca atare să fie populată.  

Satul, aşa cum s-a înrădăcinat credinţa, îşi datorează numele primului aşezat 
aici, Simion Găină, un păstor care a poposit în această depresiune pentru a afla 
adăpost şi nutreţ pentru turmele sale la vreme de iarnă. Aşadar, numele localităţii s-ar 
fi format prin derivare de la numele întemeietorului său cu sufixul „-eşti”, aşa cum, 
după aprecierile specialiştilor, se întâmplă de cele mai multe ori. Ipoteza prin care 
Găină a fost întemeietorul acestei localităţi, este dovedită şi de faptul că acest nume 
este şi astăzi destul de des întâlnit printre localnici.  

Din anul 1561, când Alexandru Lăpuşneanu construieşte în prelungirea 
depresiunii Găineşti, aproape de albia Suhei Mici mănăstirea Slatina, există o condică 
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în care este consemnată donarea localităţilor Mălini, Găineşti şi Drăceni (Slatina) 
către această mănăstire.  Această stare de fapt a durat până în 1863 când moşiile 
mănăstirilor au fost secularizate. Mai târziu, în 1774, satul Găineşti care aparţinea de 
Districtul Moldova a fost aproape de a fi inclus în teritoriul Imperiului Austro-Ungar, 
motiv pentru care unii locuitori ai săi au fost pe punctul de a părăsi această aşezare. 
La fel s-au petrecut lucrurile şi în localităţile învecinate, Mălini, Slatina sau la Borca 
şi Broşteni. 

În anul 1790, această localitate apare sub o denumire ciudată, aceea de 
Geimesti, se pare de origine austriacă, existând ipoteza ca el să figureze ca „slobozie”, 
întemeiată de stăpânii moşiei Găineşti. Acest aşezământ avea pe atunci 30 de case. Un 
alt document prezintă satul Găineşti ca moşie a mănăstirii Slatina, cu un număr de 213 
familii vieţuitoare. Această informaţie este oferită în „Tabla satelor din Principatul 
Moldovei după înrătundirea făcută la anul 1834” [Ţibulcă, 2007].  

Din 1892, la Găineşti a funcţionat o fabrică de cherestea cu o producţie 
anuală de 500 vagoane de cherestea, dotată cu o cale ferată îngustă care făcea legătura 
cu oraşul Fălticeni, precum şi cu primul funicular cu vagoneţi funcţionând pe plan 
înclinat din Europa, ce realiza transferul de masă lemnoasă din Bucovina (atunci sub 
ocupaţia Imperiului Austro-Ungar) către Regatul României. În această fabrică 
munceau germani, austrieci şi români fapt care a dus la o inflorire a localităţii până in 
anul 1960, care purta numele oficial de „Târgul Găineşti”. Procesul de centralizare 
forţată a industriei, a făcut ca fabrica de la Găineşti sa fie naţionalizată şi apoi mutată 
la Fălticeni, înfiinţându-se acolo un Combinat de Prelucrare a Lemnului, care mai 
funcţionează şi astăzi, la o capacitate mult mai mică. Găineştiului i-a fost apoi retras 
abuziv statutul de comună, ceea ce a generat numeroase neajunsuri locuitorilor săi. 

În prezent, industria locală s-a mai relansat, iar locuitorii satului, fac 
demersurile necesare pentru ca autorităţile centrale să permită reînfiinţarea comunei 
Găineşti, în vederea unei mai bune gospodăriri locale şi a folosirii oportunităţilor de 
dezvoltare oferite de instrumentele structurale. Vor reuşi cu siguranţă, iar avântul tăiat 
în 1960, credem noi, va refula cu toată energia acumulată în aceşti aproape 50 de ani. 

 
Resursele turistice ale depresiunii Găineşti 
Pitorescul şi frumuseţea depresiunii Găineşti şi a Mănăstirii Slatina, apare 

descrisă şi în operele lui Mihail Sadoveanu şi Nicolae Iorga. Primul, în schiţa „La 
Hramul Mănăstirii Slatina” din 1900 descria aceste locuri astfel: „...Stânci se ridică 
drept în sus, şi printre crăpături de piatră apar buchete mari de mesteceni din loc în 
loc. Apoi, se înnegreşte pădurea şi încep brazii să îmbrace culmile. În fund, albastră, 
sub care, pe negrul brazilor, se desluşeşte cetăţuia Slatinei, cu ziduri mari, cu turnuri 
felurite, scânteietoare...Şi după murmurul greu al mănăstiri, pătrundem în desimea 
pădurii. Acolo-i o linişte de biserică, fire lungi de aur se strecoară în umbră, şi 
pretutindeni stăpâneşte copleşitor mirosul proaspăt al bradului...”. Nicolae Iorga, în 
volumul „România, cum era până la 1918, volumul II” face următoarea remarcă la 
adresa locuitorilor de aici: „...Lemnul clădit şi lucrat se vede pretutindeni, în acest 
prag al pădurii nesfârşite”.[Ţibulcă, 2007] 

S-ar putea crede că aceste aprecieri nu mai sunt astăzi valabile. Vă asigurăm 
însă că nu este aşa. Din totalul de 7710 ha de păduri existente în zonă, doar 154 ha 
sunt proprietate privată, fapt ce a făcut imposibilă apariţia unor situaţii de defrişări 
neconforme cu normele metodologice de exploatare a masei lemnoase, aşa cum s-a 
întâmplat în zona Dornelor, Câmpulung Moldovenesc etc. 

Depresiunea Găineşti, este străjuită de masivi muntoşi cu altitudini de 
aproximativ 1000 m cum sunt: Vf. Suha de 1037 m, Vf. Frasin de 1074 m, Vf. Cladita 
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de 1066, Obcina Ciumernei de 1060,7 m, Vf. Cucuis de 1017 m, etc Altitudinea 
medie a depresiunii este de aproximativ 800 m. Energia medie a reliefului depresiunii 
este de aproximativ 500-600m. Versanţii din zona muntoasă sunt mai înclinaţi în 
partea de vest a depresiunii, respectiv în zona vârfurilor Cucuiş, Obcioara şi Clădita. 
Înclinarea cea mai mică se află în lunca Suhei Mici şi este de aproximativ 1º. Culmile 
depresiunii sunt orientate pe mai multe direcţii, predominantă fiind direcţia est-
vest.[Ţibulcă, 2007]  

Teritoriul depresiunii se prezintă uneori neted, alteori colinar şi muntos, 
această alternanţă fiind caracterizată într-un material realizat sub auspiciile „Pe 
urmele istoriei” de profesorul Aurel George-Stino, care a vizitat de mai multe ori 
zona: „...apoi prin Malini şi Drăceni, ajungi la la zidurile Slatinei, prin vraja unui 
peisaj, când molcom când sever”.  

Depresiunea Găineşti înaintează tentacular, de-a lungul Suhei mici şi a 
afluenţilor ei, care au dezvoltat terase prelungi, foarte frumoase, etajate. Această zonă 
este adâncită faţă de munţii din jur cu cel puţin 500 m. Aici s-a dezvoltat vatra satului 
Găineşti, şi tot aici au o mare pondere păşunile şi fânaţurile, mai puţin terenurile 
agricole. Pâraiele importante care scaldă depresiunea se întâlnesc în centrul localităţii 
– într-un loc  numit „piaţa apelor”. 

Culmile muntoase din jurul depresiunii Găineşti au forme prelungi, fiind 
denumite obcini şi pot fi enumerate astfel: Obcina Ciumărna, Obcioara, Piciorul 
Obcinei, Obcina Bălăceanului, Obcina Pahomiei şi Obcina Bistritei. Pe aceste culmi 
se ridică unele înălţimi sub formă de măguri, fiind denumite de către localnici bâtci. 
Acestea sunt: Bâtca lui Creangă, Bâtca Bolohănoasă, Bâtca lui Cordoş, Bâtca cu târşi 
etc. 

Clima întâlnită în această depresiune este una montană, încadrată în sectorul 
de climă temperat continentală IV, climă a munţilor mijlocii, care este favorabilă 
pădurilor. Iernile sunt lungi şi reci şi verile foarte călduroase dar nu foarte secetoase. 

Precipitaţiile medii anuale sunt de 700-800 mm, iar temperaturile variază 
între -30º şi +35 º.  Averse de scurtă durată au loc destul de des însă Depresiunea 
Găineşti este protejată de vânturi puternice ca urmare a amplasării sale. Zăpada 
persistă aproximativ 70-90 zile pe an.  

 
Premise, posibilităţi şi căi de dezvoltare a turismului rural în 

depresiunea Găineşti 
Depresiunea Găineşti este des vizitată în special la sfârşit de săptămână, în 

timpul primăverii şi verii. În zonă se pot face drumeţii, pot fi adunate plante 
medicinale, fructe de pădure sau ciuperci. Obiectivul turistic principal este fără 
îndoială Mănăstirea Slatina, ctitorie a groaznicului domnitor Lăpuşneanu,  şi loc de 
veci al acestuia. Totuşi zona este mult prea puţin exploatată din toate punctele de 
vedere. Poate principalul motiv îl constituie izolarea sa. Există un proiect pentru 
realizarea unei şosele care să lege Mănăstirea Slatina de Mănăstirea Voroneţ însă 
accesarea fondurilor structurale în acest scop este improbabilă prin iniţiativa actualei 
administraţii locale. Un alt motiv ar fi lipsa cunoştinţelor locuitorilor despre 
modalităţile de practicare a turismului rural. Şi acest neajuns este reparabil, prin 
cursuri de iniţiere şi specializare ce pot fi finanţate cu fonduri europene. În ceea ce 
priveşte capacitatea de cazare, aceasta există. Cea mai mare parte a locuinţelor din 
Găineşti sunt modernizate şi întrunesc condiţiile generale privind confortul cerut de 
potenţialii turişti. Există de asemenea şi trei pensiuni, care pot fi rezervate de către 
grupuri organizate.  
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În ceea ce priveşte posibilitatea de a practica turismul rural în Depresiunea 
Găineşti, în afară de capacitatea de cazare existentă şi ospitalitatea uneori exagerată a 
sătenilor, există numeroase posibilităţi de recreere. Turiştii pot alege să se reculeagă 
vizitând Mănăstirea Slatina, participând la slujbele religioase obişnuite, sau oficiate cu 
ocazia sărbătorilor importante ale Bisericii Ortodoxe pe stil nou. Aici pot degusta 
numeroase feluri de mâncăruri specifice vieţii monahale, aşa-zisele mâncăruri la 
ceaun sau pot vizita Casa Domnească a lui Alexandru Lăpuşneanu, în care se găseşte 
în prezent Muzeul Mănăstirii. Acest muzeu reuneşte o serie de cărţi şi obiecte vechi, 
caracteristice activităţilor Mănăstirii Slatina, inclusiv din perioada în care aici vieţuiau 
robi ţigani, care erau încornoraţi cu coarne de fier, dacă nu se supuneau stăpânilor. 
Localitatea aflată la est de Depresiunea Găineşti, actuală comună Slatina, a purtat o 
lungă perioadă de timp numele de Drăceni, deoarece robii eliberaţi ai Mănăstirii 
Slatina s-au stabilit în mare parte aici, părţi ale acestui sat purtând chiar denumirea de 
şatre. 

O altă modalitate de relaxare şi de tonifiere a organismului este reprezentată 
de drumeţiile pe jos sau călare, prin pădurile ce îmbracă versanţii Depresiunii 
Găineşti. Aerul deosebit de curat, bogat în oxigen şi ozon, crează un sentiment pur de 
întinerire, senzaţia este de a respira profund. Pădurea, privită din interior, îmbie la 
detaşare şi bună dispoziţie, iar pentru cei care îi urmează chemarea, se găsesc 
intotdeauna fragi, mure, zmeură sau alune. Ceea ce este interesant este faptul că odată 
ajunşi pe creastă (obcină cum este numită în această zonă), pe jos sau călare, turiştii 
pot să facă înconjurul depresiunii fără să coboare, beficiind în tot acest timp de 
priveliştea odihnitoare a Munţilor Stânişoarei acoperiţi cu păduri, dar şi de cea golaşă 
spre vârf a Rarăului. În partea de nord-est a depresiunii, la o altitudine de 800 m, în 
pădure se află un schit, în care vieţuiesc patru călugări. Popasul aici nu poate fi altfel 
decât tulburător de pios, îndemnător la meditaţie şi rugăciune. Prin partea de nord-vest 
se poate ajunge la Mănăstirea Voroneţ, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, atât de renumită 
pentru picturile sale. Turiştii, însoţiţi bineînţeles de gazdele lor, vor putea vizita 
aşezămintele temporare păstoreşti ale depresiunii, unde vor putea să facă cunoştinţă 
cu obiceiuri vechi de sute de ani şi să-şi imagineze astfel viaţa înaintaşilor noştri. Tot 
aici, vor avea ocazia să guste cele mai naturale şi mai pure produse alimentare. Hrana 
animalelor crescute de păstori, este constituită în întregime din iarbă de pe pantele şi 
vârfurile munţilor, departe de sursele convenţionale de poluare. Alături de 
sortimentele de brânză produse, se pot gusta specialităţi inedite, cum sunt jintuitul, 
jintiţa, untul de oaie, zerul acru, balmuşul şi cocârtiţa dar şi păstrăv în cetină, diverse 
mâncăruri din ciuperci, pastramă de oaie sau miel haiducesc. Desertul este divers, 
începând cu moldoveneştile plăcinte „poale-n brâu”, continuând cu papanaşi, chiroşte, 
alivenci etc. însoţite de brânză dulce, miere de albine şi dulceaţă sau şerbet din 
aromatele fructe de padure, dar şi din flori de trandafir sălbatic. Ca băuturi răcoritoare 
în Depresiunea Găineşti se oferă apă de izvor proaspătă, cu sirop de muguri de brad, 
de fragi, zmeură, mure sau afine iar ca băutură alcoolică, se oferă tradiţionala afinată 
bucovineană, fragata şi cornata. Pentru cunoscători, este un deliciu vinul de zmeură.  

În ceea ce priveşte turismul ecvestru, fiind o plăcere în sine, cu atât mai mult 
cei care doresc sa-l practice vor gusta mai din plin frumuseţile şi bunătăţile zonei. Caii 
locuitorilor din Găineşti sunt în general cai mari, de tracţiune, astfel ei vor fi buni 
pentru călărit pe munte, asemeni iepei Pisicuţa a lui Calistrat Hogaş, dar şi înhămaţi la 
trăsura, pentru a duce în plimbare pe doritori de-a lungul celor peste 50 km de 
drumuri şerpuind prin pădure ale Găineştiului. 

O altă posibilitate de relaxare, bineînţeles, nu accesibilă şi agreată de toţi 
turiştii este plimbarea cu ATV-ul. În acest scop ar trebui rezervată o zonă specială, în 
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care să aibă acces numai doritorii de senzaţii tari. S-ar putea face chiar un circuit şi 
organiza concursuri, care ar atrage cu siguranţă mulţi pasionati ai acestui sport. 

Vânătoarea este o altă posibilă atracţie în special pentru turiştii străini. În 
condiţiile în care se constată un excedent de dăunători, sau prădători, ori în cazul 
selectiei exemplarelor defecte genetic sau bolnave, vânătoarea poate fi practicată. 
Altfel, se poate recurge la observare, cu ajutorul foişoarelor special amenajate, în loc 
de armă, folosindu-se aparatul de fotografiat. 

În sezonul rece, în Depresiunea Găineşti pot fi practicate sporturi de iarnă. 
Ani la rând, aici s-au organizat Serbările Zăpezii, pentru faptul că distanţa faţă de 
reşedinţa de judeţ este mult mai mică faţă de alte locaţii, cum ar fi Vatra Dornei sau 
Cârlibaba, iar conditiile oferite erau dintre cele mai bune. Există mai multe pârtii unde 
pot fi practicate săniuşul şi schi-ul aşa încât amatorii de intimitate pot fi liniştiţi. Cea 
mai lungă pârtie, semi-amenajată în acest moment are aproximativ 800 m, situându-se 
în partea sudică a depresiunii. O altă posibilitate de distracţie pentru turiştii veniţi în 
depresiunea Găineşti este plimbarea cu saniuţa trasă de cai, pe aceleaşi trasee ce pot fi 
folosite şi pentru plimbarea cu şareta sau cu căruţa. 

 
Concluzii 
Folosirea tuturor acestor resurse existente în zonă într-un cadru organizat 

pot, credem noi, să genereze aici o puternică creştere a turismului. Obiceiurile privind 
creşterea animalelor, recoltarea fânului, oieritul, arta culinară, arta confecţionării 
costumelor populare, a cergilor şi a obiectelor din lemn, obiceiurile prilejuite de 
sărbătorile de peste an, sunt toate păstrate aici cu sfinţenie, încât cei care vor poposi 
aici, vor simţi fară îndoială nevoia de a reveni. Ospitalitatea locuitorilor şi gustul 
bucatelor autentice, naturale sunt alte argumente pe care le invocăm. Odată legătura 
între Mănăstirea Slatina şi Mănăstirea Voronet creată,  zona Gura Humorului – 
Voroneţ – Găineşti – Văleni va deveni fără îndoială, prin dimensiunea şi concentrarea 
obiectivelor sale turistice, una dintre cele mai atractive zone de agrement ale Nordului 
Moldovei.  

Din punct de vedere al dezvoltării turismului rural, primul lucru care se 
impune a fi făcut, este organizarea unor cursuri de iniţiere a locuitorilor Depresiunii 
Găineşti în domeniul uzanţelor, legislaţiei şi chiar contabilităţii acestui tip de turism. 
Al doilea lucru, ar fi oferirea unor facilităţi de către guvern, penru cei ce sunt 
interesaţi să investească pentru dezvoltarea capacităţilor de cazare, dar şi a mijloacelor 
folosite pentru divertisment în mediul rural. În al treilea rând, în cazul strict al acestei 
depresiuni, creearea infrastructurii de transport către Voroneţ – Gura Humorului, ar 
dezvolta extraordinar de mult această zonă, mărind afluxul de turişti per ansamblu, în 
toată regiunea. 

Fără îndoială, în situaţia Depresiunii Găineşti există multe zone în ţara 
noastră, care, puse în valoare vor da stralucire şi mai mare turismului românesc, dar 
cel mai important vor da satisfacţie vizitatorilor, le va creşte buna dispoziţie şi 
implicit bunăstarea într-o măsură mult mai însemnată decât efortul de a ajunge în 
acele locuri. Acesta este câştigul pe care noi sperăm să-l realizăm cât mai repede şi pe 
care îl vrem generalizat la nivelul întregii ţări. 
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2.9 THE RURAL TOURISM –A STUDY OF CASE: LEREŞTI, ARGEŞ 
COUNTY 

 
TURISMUL RURAL – STUDIU DE CAZ LOCALITATEA LEREŞTI JUDEŢUL ARGEŞ 

 
Robert DRAGOMIR 

 
Abstract 
Leresti locality, Arges County, is situated in the north of Campulung Muscel town and it is 

composed by three villages: Lereşti, Voineşti, Pojorâta. Leresti is situated on a 14,049 ha area, with 
the next neighbours: Valea Mare Pravăţ in the east, Bughea de Sus in the west, Nucşoara and Făgăraş 
mountain in the north and Câmpulung – Brasov, the national road in the south. Its relief is: hills (the 
pasture), the meadow with the citizens’ houses and on the right side of the Târgului River there are 
Baraţia, Pojorâta, Băratu, Zănoaga mountains. In the north there are Iezer-Păpuşa, Grădişteanu and 
Frăcea mountains. In the east there are Strâmtu, Dobriaşu, Muşuroaiele, Piscul Calului, Găinaţul 
mountains. The rural tourism debuted in this area and in this study there is showed the aspects which 
come to encourage and popularize both the area and the sights. 

 
Key words: rural tourism, Leresti locality; 
Cuvinte cheie: turism rural, comuna Lereşti. 

 
Introducere 
Localitatea Lereşti, judeţul Argeş, este asezată în partea de nord a 

municipiului Câmpulung Muscel şi se compune din 3 sate: Lereşti, Voineşti şi 
Pojorâta. Suprafaţa pe care se întinde este de 14 049 ha, având ca vecini: la est - 
Comuna Valea Mare Pravăţ, la vest - Comuna Bughea de Sus, la nord - Comuna 
Nucşoara - Munţii Făgăraşului, la sud - Drumul Naţional Câmpulung - Braşov. 
Formele de relief care predomină în comună sunt: dealurile (izlazul comunal), lunca, 
pe care sunt aşezate locuinţele cetăţenilor, iar pe partea dreaptă a Râului Târgului se 
află munţii: Baraţia, Pojorâta, Băratu, Zănoaga. La nord se situează munţii: Iezer-
Păpuşa, Grădişteanu, Frăcea. În partea de est a comunei se află munţii: Strâmtu, 
Dobriaşu, Muşuroaiele, Piscul Calului, Găinaţul. Turismul rural a debutat in aceasta 
localitate cu multe decenii în urmă, iar in acest studiu sunt reliefate aspecte care vin in 
sprijinul încurajării şi a popularizării acestuia. 

 
Aşezare geografică şi relief 
Localitatea Lereşti este aşezată în partea de nord-est a judeţului Argeş 
Solul este format dintr-un strat puţin fertil, având în compoziţie aproximativ 

80% pietriş datorită faptului că albia Râului Târgului a fost deviată de mai multe ori.  
Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se încadrează astfel: 
- conform Normativului P 100-92 zona seismica de calcul «D» (Ks = 0,16) 

şi în zona cu perioada de colt Tc=1,0 sec; 
- conform SR 11 100/1 – în macrozona cu gradul ,,7 1” de intensitate 

seismica (grade MSK) 
Potenţialul zonal îi conferă comunei posibilitatea unei dezvoltări economice 

sustenabile având următoarele atuuri: 
a) ecologic dispune de păduri de foioase şi conifere, ape (Râul Târgului, 

Pârâul Frăsinet, Barajul Râuşor, Lacul Iezer), munţi 
b) economic în localitatea sunt înregistrate un număr de 111 societăţi 

comerciale cu diferite obiecte de activitate, dintre care 11 AF/PF, 5 
SRL, 1 SA îşi desfăşoară efectiv activitatea pe raza comunei. 

c) cultural facem referire la cele 4 grădiniţe, 3 şcoli cu clasele I-IV, 3 
şcoli generale cu clasele V-VIII, bibliotecă comunală, 2 cămine 
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culturale, 4 Biserici Ortodoxe, 8 preoţi, o Biserică Evanghelică, 3 
monumente istorice (2 dedicate soldaţilor căzuţi în cele două războaie 
mondiale, 1 cimitir al eroilor construit de austrieci). 

 
Reţeaua hidrografică 
Comuna Lereşti este străbătută de apa Râul Târgului, care se formează din 

izvoarele principale: Bătrâna, Cuca şi Râuşorul, cei trei afluenţi care izvorăsc din 
Munţii Făgăraşului. În amonte de comuna Lereşti se află Barajul Râuşor (lac de 
acumulare artificial) în care se varsă “Râuşorul”, “Bătrâna” şi “Cuca”.  

Formele de relief care predomină în comuna sunt : dealurile ( izlazul 
comunal), lunca pe care sunt aşezate locuinţele cetăţenilor iar pe partea dreaptă a 
Râului Târgului se afla Munţii: Băratu, Zănoaga, la nord situându-se: Munţii Iezer-
Păpuşa, Grădişteanu, Frăcea. În partea de est a comunei se află munţii: Strâmtu, 
Dobriaşu, Muşuroaiele, Piscul Calului, Găinaţul. Flora şi fauna de o mare diversitate 
constituie o altă bogăţie naturală a regiunii. 

Terenurile ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 86% din suprafaţa 
regiunii, reprezentând o sursă importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice 
pentru fauna de interes cinegetic. 

Totalul agricol de 14.219 ha este distribuit astfel: 
- teren arabil 60 ha – 0,4% 
- păşune 395 ha – 2,7% 
- fâneţe 395 ha – 2,7% 
- livezi 235 ha – 1,6% 
- păduri 13.111 ha – 92,1% 
- ape 23 ha – 0,1% 
Proprietatea particulară este de 14.109 ha, iar cea publică de 110 ha inclusiv 

drumurile. 
Având în vedere poziţia geografică submontană, nu se regăsesc suprafeţe 

cultivate cu vii.  
Dintr-un total de 1880 gospodării ce se regăsesc în 995 case, 50 de 

gospodării deţin în proprietate mai mult de 10 ha şi nu există gospodării fără teren în 
proprietate.  

 
Populaţie 
Comuna Lereşti figurează în evidenţele ultimului recensământ cu o populaţie 

de 4950 locuitori: satul Lereşti - 2880 locuitori, satul Voineşti - 1685 locuitori, satul 
Pojorâta - 385 locuitori.  

Număr de gospodării: 1.880 
Număr de familii: 2.190 
Evoluţia structurii pe vârste a populaţiei relevă apariţia unui proces lent dar 

constant de îmbătrânire demografică, fenomen caracteristic tuturor judeţelor 
componente cât şi ţării, generat de scăderea natalităţii. Cu privire la forţa de muncă, 
populaţia activă, are o tendinţă de scădere. 

Caracteristic forţei de muncă ocupate este faptul că un procent substanţial 
din aceasta (39,4%) lucrează în industrie, restul de 60,6% fiind împărţită aproape egal 
între sectoarele agricultură şi construcţii (29,4%) şi servicii comerciale şi sociale 
(31,2%). 

Dezechilibrele economice din perioada de tranziţie au influenţat substanţial 
fenomenul de şomaj. 
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Generat în mare parte de restructurarea unor întreprinderi importante, acest 
fenomen nu a putut fi echilibrat prin locurile de muncă nou create. 

 
Infrastructura socială 
Structura educaţională în Comuna Lereşti poate asigura şcolarizarea la  nivel 

gimnazial, în cadrul acesteia existând un număr de 4 grădiniţe, 3 şcoli primare şi 
gimnaziale. Reţeaua şcolilor primare şi gimnaziale acoperă într-un grad suficient 
nevoile educaţionale. 

Reţeaua unităţilor sanitare din cadrul comunei se caracterizează printr-o  
accesibilitate bună în mediul rural. Asistenţa sanitară a populaţiei comunei este 
asigurată de unităţi din sectorul  privat, acesta din urmă dezvoltându-se pe parcursul 
ultimilor ani. Caracteristic actului de asistenţă sanitară este faptul că dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatură medicală şi cu medicamente este necorespunzătoare. 

Sistemul serviciilor de protecţie socială nu este suficient dezvoltat şi acoperă 
o arie relativ restrânsă a grupurilor care necesită îngrijiri speciale, în schimb în ultimii 
ani domeniul protecţiei copiilor instituţionalizaţi a înregistrat  un trend pozitiv. 
Beneficiari ai ajutorului social au scăzut drastic în ultimul an de la 350 de persoane la 
70 de persoane. 

În prezent, facilităţile culturale existente satisfac în mică măsură nevoile 
populaţiei, la nivelul comunei înregistrându-se o scădere a interesului public faţă de 
actul de cultură organizat, datorat în mare măsură impactului mass-media asupra 
timpului dedicat de individ formării şi educaţiei permanente. Acest lucru a determinat 
restrângerea activităţilor specifice domeniului şi a dus la schimbarea destinaţiei unui 
mare număr de aşezăminte culturale. Totodată s-au manifestat în ultimii ani aspecte 
negative legate de managementul culturii, reflectate în scumpirea actului cultural, 
dotarea şi întreţinerea bunurilor culturale de folosinţă publică. 

Comuna posedă un fond cultural istoric deosebit şi destul de bogat, 
reprezentat de importante vestigii arheologice, monumente cultural-istorice, cum ar fi: 

- Situl arheologic de la Voineşti sat VOINEŞTI; ,,Măilătoaia" pe ,,Malul 
lui Cocoş" din epoca romană; 

- Biserica ,,Înălţarea Domnului” sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI 1929; 
- Biserica ,,Sf. Îngeri” sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI în fostul sat 

Lereştii de Sus, construită în 1860; 
- Ruinele bisericii din Lereşti, sec. XV din epoca medievală; 
- Căminul Cultural Voineşti (Ateneul). 
Există un ansamblu folcloric, numit ,,Alunelu”, care a câştigat numeroase 

premii la concursuri locale şi internaţionale, dar lipsa actuală de fonduri împiedica 
promovarea mai pregnantă a acestuia la nivel naţional. 

 
Economia 
Fenomenul de declin economic, generator a unor probleme sociale, precum 

reducerea gradului de ocupare a forţei de muncă, persistenţa şomajului de lungă 
durata, accentuarea unor dezechilibre structurale, reducerea nivelului de trai şi 
deteriorarea calităţii vieţii, s-a atenuat pe parcursul ultimilor ani înregistrându-se în 
această perioadă o evoluţie lentă dar pozitivă a economiei, având efecte benefice 
asupra mediului social. 

Industria este reprezentată prin unităţi de prelucrare a lemnului şi ambalaje 
de mase plastice. 

Sectorul serviciilor, slab dezvoltat înainte de 2000, a înregistrat în ultimii ani 
o evoluţie pozitivă în anumite domenii, cu precădere în activităţile comerciale şi de 
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desfacere. Tendinţa oscilantă în evoluţia acestui sector la nivelul comunei şi 
dimensiunile relativ reduse ale acesteia, constituie una din principalele deficienţe ale 
structurii economice din comuna, ceea ce reflectă o dezvoltare subdimensionată atât 
în raport cu nevoile populaţiei cât şi în raport cu celelalte sectoare ale economiei. 

În ceea ce priveşte agricultura, condiţiile naturale ale regiunii şi calitatea 
solului sunt favorabile culturilor cartofilor, nutreţurilor şi a pomilor fructiferi în 
corelaţie cu o vie preocupare precum si exploatarea lemnului. 

 
Infrastructura  
a) Infrastructura de transport 
Căi de transport: 
Transportul în comuna se face pe drumul DJ 734, care începe de la intrarea 

în comuna, punct ,,Garda” şi duce până la Cabana Voina ( partea de nord a comunei). 
Drumul judeţean 734 şi drumurile comunale a căror pondere este de 77,1% 

sunt în marea lor majoritate necorespunzătoare, fapt ce împiedică sau îngreunează 
traficul rutier, acest aspect având un impact negativ major în special în zona. 

b) Infrastructura tehnică 
În cadrul comunei Lereşti sursele de alimentare cu apă potabilă provin din 

captările apelor de suprafaţă, din cadrul acesteia beneficiind un număr de 1.870 de 
gospodarii, reţeaua de distribuţie aferentă având o lungime de 34 km. Caracteristic 
reţelei de alimentare cu apă , este faptul că unele conducte prezintă un grad avansat de 
degradare şi uneori de subdimensionare în comparaţie cu volumul de apă solicitat în 
prezent. 

Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere are o lungime de 10 km, si 
este insuficienta pentru numărul de 1.880 de gospodarii dintre care doar 100 sunt 
racordate în prezent. Epurarea apelor uzate menajere constituie o altă problemă 
majoră, aceasta efectuându-se pe teritoriul municipiului Câmpulung, prin 
echipamentele unei societăţi ce aparţine acestei localităţi. 

Alimentarea cu energie electrică este asigurată la nivelul comunei în 
proporţie de 100%. 

Comuna dispune de o bună reţea de telecomunicaţii, cu un grad ridicat de 
acoperire, fapt ce permite accesul populaţiei la sistemele de comunicaţii moderne 
(Romtelecom, Orange, Connex, Zapp, RDS). 

Reţeaua de gaze naturale este în curs de amenajare, lucrare concesionata de 
SC Distrigaz Sud Bucuresti. 

 
Mediul 
O problemă actuală este gradul de conştientizare şi nivelul de educaţie 

scăzut al populaţiei cât şi implicarea practică a acesteia în protejarea naturii şi a 
mediului. Nu exista o groapa de gunoi, acesta fiind colectat şi transportat de o  firmă 
ce aparţine municipiului Câmpulung, la punctul de gunoi a acestuia. Nu exista pe raza 
comunei un serviciu în acest sens. 

 
Turismul 
Comuna Lereşti, este zona turistica, datorita peisajului mirific. Pe Valea 

Voinei sunt în curs de construire noi cabane, pe lânga cele existente. În faza de proiect 
se află o pârtie de schi Iezer-Portăreasa. 

În prezent turismul rural din Lereşti tinde să devină unul dintre cele mai 
dinamice sectoare economice cu potenţial de dezvoltare pe termen lung, acesta putând 
contribui substanţial la revigorarea soci-economică a comunei. Aceasta dispune de un 
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potenţial considerabil, cu precădere în partea de nord, pentru dezvoltarea turismului şi 
a activităţilor de recreere datorită condiţiilor naturale favorabile şi a tradiţiilor 
culturale şi istorice existente. 

Principalele puncte de atracţie turistică pentru practicarea sporturilor de 
iarnă şi a turismului de weekend le constituie: Cabana Voina, Barajul Râuşor, Masivul 
Iezer-Păpuşa. 

O problemă cheie pentru dezvoltarea activităţilor turistice ale regiunii şi 
pentru atragerea unui număr cât mai mare de turişti o constituie îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor turistice şi dezvoltarea centrelor de informare şi promovare turistică. 

Situată în imediata apropiere a oraşului Câmpulung, comuna Lereşti este un 
sat turistic. O nota particulară a acestei aşezări o da faptul ca în Lereşti s-au amenajat 
special pentru turişti camere în interiorul gospodăriei ţărăneşti, ce-şi păstrează 
specificul lor tradiţional. 

Lereştiul este renumit in zilele noastre pentru piesele de arta populara în 
special cele ale portului popular. Aici este ţesută renumita fotă de Muscel pe care o 
întâlnim în costumul popular actual în întreaga regiune învecinată zonei Muscelului. 
În Voineşti, sat ce aparţine de comuna Lereşti, sunt renumite talentatele ţesătoare de 
marame de borangic. Pentru a păstra un obicei cunoscut în Lereşti cu ocazia 
Sărbătorilor de Paşti în fiecare casă se făceau covrigi de ou şi astfel la iniţiativa unui 
ONG local acest obicei a generat chiar un festival al „Covrigului de ou”, produs ce a 
fost înregistrat la OSIM. 

 
Dimensiunea ecologică 
a) Flora 
În cuprinsul zonei forestiere, primul etaj îl reprezintă pădurea de foioase în 

care predomină fagul (fagus sylvatica) care adăposteşte, ca principale specii 
însoţitoare carpenul (carpinus betulus) paltinul de munte (acer pseudoplatanus) şi 
mesteacănul (Betula pendula). Tot în cuprinsul acestui etaj, în zone mai adăpostite 
apare bradul (Abies alba) şi mai rar zadele (Laricx decidua). Numeroşi arbuşti 
vegetează în cuprinsul făgetelor, mai răspândiţi fiind socul de munte (sambucus 
racemosa) şi cununiţa (spirea ulmifolia), iar în tăieturile însorite, zmeurul (Rubus 
idaeus) şi rugul de mure (Rubus hirtus), ambele invadante. O bogată floră erbacee 
acoperă solul acestui etaj, avantajată fiind de luminozitatea deosebită a frunzişului de 
fag. Printre speciile "de primăvară" se întâlnesc: brânduşa violetă (Crocus 
heuffelianus), floarea paştelui (Anemone nemorosa) şi ciuboţica cucului (Primula 
elatior). Vetre de ferigi ocupă fie locurile însorite (navalnicul, Pteridium aguilinium), 
fie zonele de umbră (Driopteris - filix- mas). Tot în porţiunile umbrite sau mai 
reavene (Lamium sp), întâlnim slăbănogul (Impatiens nolitagere), brusturul (Telekia 
speciosa), clopotul mânăstiresc (Campanula persicifolia), campanula cu cea mai mare 
floare din vegetaţia tării noastre şi "vestitoarea toamnei" (Gentiana asclepiadea). 

Etajul molidului (Picea excelsa) se întinde ca un brâu pe versanţii munţilor. 
El este limitat în partea superioară de o fâşie de tranziţie (zona rariştilor de limite, 
marginea discontinuă a acestui etaj este îmbrăcată de răşinoase pitice, ca ienuparul 
târâtor (juniperus sibirica) şi jneapănul (pinus mughus mugo). O floră mai puţin 
bogată decât în făgete (din cauza lipsei de lumină) poate fi întâlnită sub poala pădurii 
de molid, afinul (vaccinium - myrtillus), clopoţei (campanula abietina), măcrişul 
iepurelui (oxalis acetosella ). Prin poieni şi înaintând până în zona inferioară a golului 
alpin vegetează vulturica (Hieracium sp) parfumată de culoare portocalie, stirigoaia 
(Veratrum albuni). 
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Etajul subalpin inferior (pajişti subalpine) se extinde de la limita superioară a 
pădurilor. Între etajul molidului şi până la limita superioară a jneapănului, dominante 
sunt tufărişurile de smârdar (Rhododendron Kotschyi) care în timpul înfloritului 
încântă ochiul prin frumuseţea florilor sale roşii. Tufişuri pitice mai formează afinele 
(Vaccinium myrtillus). În lungul vâlcelelor stâncoase, ramurile elastice de arin de 
munte (Alnus viridis) formează elegante bolţi de frunze, acest arbust fiind printre 
puţinii ce rezistă avalanşelor care mătură, obişnuit, coastele înclinate şi expuse. 

b) Fauna 
Aproape toate speciile de animale răspândite în regiunea de munte a ţării 

noastre sunt prezente şi în cuprinsul masivului Iezer- Păpuşa. Mamiferele cuprind: 
ursul (ursus arctos) - prezent în jnepenişuri bătrâne sau în zmeuretul tăieturilor de 
pădure, lupul (canis lupus), vulpea (canis vulpes), râsul (Lynx, lynx), mai rar rar 
jderul (martes, martes). Copitatele cuprind: mistreţul (coborând adesea până în zona 
culturilor de lângă sate), cerbul (cernus elaphus), căpriorul (capriolus capreolus) şi, în 
număr destul de mare în stâncăriile ferite de la golul alpin, capra neagră (Rupicapra 
rupricapra). Dintre rozătoare mai des pot fi întâlnite: veveriţa (sciurus vulgais), pârşul 
obişnuit (glis glis) şi câteva specii de şoareci de pădure. Păsările cele mai frecvente, în 
limitele masivului, sunt: vulturul golaş (Gypo fulvus-rar ), pajura (aquila chryzoetos), 
buha sau bufniţa (Bubo maximus), corbul (corvus corax), mierla de piatră (monticola 
cinerea,) ciocănitoarea (picea martius) şi, retras şi singuratic în padurile batrâne, 
cocoşul de munte (tetrao urogallus). Reptilele sunt reprezentate prin şopârle (lacerta 
sp) şi şerpi, dintre care amintim vipera (vipera berus) prezentă cu precădere în locurile 
deschise şi însorite. Dintre batracieni mai răspândite sunt broaştele (Rana sp) şi 
salamandra (salamandra salamandra) vizibilă în zilele ploioase. Speciile de peşti 
caracteristici în regiune sunt: aspretele (Romanchtyps valsamicola- endemism pentru 
România), zglăvocul (cottus gobio) şi păstrăvul (salmo trutto faria). Insectele deosebit 
de numeroase cuprind: bondarii şi viespile de pădure, libelulele, lăcustele, cosaşii si 
gândacii, buburuzele (coccinella septempunctata), insecte de pradă, iuţi si în ţinuturile 
mai joase gândacii de bălegar (cerambix cerdo), duşman al pădurilor, liliecii (lampyris 
neotiluca), fluturi de zi, fluturi crepusculari sau nocturni, etc. 

 
Piaţa forţei de munca 
Transformarea socială, economică şi politică, componente caracteristice 

perioadei de tranziţie şi trecerii la economia de piaţă au produs o serie de schimbări în 
structura pieţei forţei de muncă, cu consecinţe majore atât în domeniul social cât şi în 
cel economic. 

Faptul că piaţa forţei de muncă este o problemă controversată, imaginile şi 
situaţia de suprafaţă ascunzând probleme cărora economia şi mediul social trebuie să 
le facă faţă în viitor, impune o analiză atentă şi identificarea majorităţii problemelor 
din acest domeniu. 

Tendinţa perioadei 2005 - 2007 a fost reducerea numărului persoanelor 
active în favoarea celor inactive, fapt datorat în special fenomenului de îmbătrânire al 
populaţiei, al pensionărilor sub limita legală, sporului negativ şi persoanelor cu alte 
surse de existenţă. 

Caracteristicile şomajului la nivel de comuna nu diferă cu mult faţă de cele 
de la nivel naţional. 

Rezultat al dezechilibrului cantitativ şi calitativ existent între cerere şi oferta 
forţei de muncă, fenomenul şomajului se menţine în continuare. Regiunea se 
confruntă cu probleme majore în domeniul ocupării forţei de muncă datorită ritmului 
scăzut de revitalizare al întreprinderilor din sectorul industrial, agricol şi al serviciilor, 
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dezvoltării lente al sectorului IMM-urilor şi datorită existenţei “pieţei negre”, deloc 
neglijabile. 

 
Infrastructura 
Transportul rutier 
Lungimea drumurilor din comuna este de 34 km, din care 10 km DJ 734, 

care face legătura cu municipiul Câmpulung, 24 km drumuri comunale pietruite (3,6 
km asfalt). Starea tehnică a reţelei de drumuri publice este în general nesatisfăcătoare. 

Venituri la bugetul local:  
2005 – 2.556.000 RON, din care 352.450 RON venituri proprii 
2006 – 2.722.332 RON, din care 608.235 RON venituri proprii 
2007 – 2.923.000 RON, din care 1.066.000 RON venituri proprii 
2008 – 8.600.000 RON, din care 3.400.000 RON venituri proprii 
2009 – 8.260.000 RON 
Proiecte de investiţii realizate in ultimii trei ani: 

- Canalizare apa menajera comuna Lereşti, finanţare fonduri SAPARD- 2005 
- Reabilitare Cămin Cultural Lereşti, fonduri proprii - 2006 

Proiecte propuse la nivel local: 
- Reabilitare, modernizare, înfiinţare drumuri comunale, comuna Lereşti 22 

km; 
- Reabilitare şanţuri si rigole 12 km; 
- Înfiinţare trotuare 10 km; 
- Extindere canalizare apa menajera 18 km; 
- Modernizare, extindere reţea apa potabila 12 km; 
- Extindere, modernizare reţea energie electrica, iluminat public; 
- Construire sediu primărie; 
- Modernizare zona turistica Voina ( apa, canal, electricitate); 
- Înfiinţarea unui parteneriat cu comunele învecinate privind înfiinţare a unei 

pârtii de schi; 
- Reabilitare monumente istorice (Cămin Cultural Voineşti, cimitirele 

eroilor); 
- Înfiinţare parc de agrement si complex sportiv. 

 
Analiza SWOT (ADOP) 
A – avantaje D – dezavantaje O – oportunităţi P – pericole 
Avantaje: 

- zona de munte cu potenţial turistic ridicat; 
- resurse naturale: păduri de fag, brad, stejar; păşuni; fructe de pădure; 
- Râul Târgului; 
- distanţa faţă de primul oraş este de 4 km de Municipiul Câmpulung Muscel; 
- acces la calea ferata; 
- mijloace de transport in comun: din ora in ora zilnic; 
- sistem centralizat de canalizare apa menajera (pe artera principala a 

comunei); 
- protecţia mediului, colectarea gunoiului menajer de către o firma 

specializata; 
- conducta de apa potabila stradala; 
- şcoli; 
- grădiniţe; 
- cabinete medicale; 
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- farmacie; 
- biblioteca comunala; 
- acces in toata comuna la internet; 
- acoperire in toate reţelele de telefonie mobilă; 
- element de specificitate:portul popular (marama ţesută din borangic). 

 
Dezavantaje: 

- slaba alimentare cu gaze (este introdusa conducta de gaze pe aproximativ 
30% din teritoriul comunei); 

- lipsa sistemului de canalizare apa menajera în zonele laterale ale comunei; 
- drumurile laterale neasfaltate; 
- infrastructura deficitara; 
- mediul de afaceri slab dezvoltat; 
- lipsa locurilor de munca; 
- nivel de trai scăzut; 
- populaţie îmbătrânită; 
- forţa de munca necalificata. 

 
Oportunităţi: 

- dezvoltarea mediului de afaceri; 
- creşterea numărului de locuri de munca; 
- calificarea forţei de munca existente; 
- modernizarea infrastructurii; 
- valorificarea resurselor naturale; 
- extinderea sistemului centralizat de canalizare apa menajera; 
- introducerea conductei de gaz in toata comuna. 

 
Pericole: 

- inundaţii; 
- incendii; 

 
Concluzii 
Analiza în detaliu a acestei localităţi aduce în atenţia tuturor celor care sunt 

interesaţi un loc deosebit de atractiv atât pentru potenţialul cu care este înzestrată 
zona, cât şi de potenţialii investitori mai ales în domeniul turismului rural, o 
alternativă economică cu miză mare chiar în perioada de criză. 
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2.10 TARCĂU NEAMŢ AND THE VOCATION OF THE TOURISM 
 

TARCĂU DE NEAMŢ ŞI VOCAŢIA SA TURISTICĂ 
 

Ion TALABĂ 
 
 

Abstract: The study explores, from different points of view, the possibilities, the current 
and future level of the rural tourism and agro tourism in Tarcău village, Neamţ County. Thus are 
highlighted the main aspects of rural tourism regarding the rise in tourism growth and development, 
and resources that support the tourism and the forms under which it can occur. 

 
Keywords: Tarcău, tourist resources, touristic village 
 
Introducere 
Datorită unui complex de factori şi împrejurări favorabile, Comuna Tarcău 

din Judeţul Neamţ şi-a creat şi consolidat în timp o frumoasă imagine turistică. 
Armonioasa combinare a factorilor naturali cu cei antropici şi-au pus pecetea 

pe vocaţia turistică a Comunei Tarcău nume cu o rezonanţă aparte istorică, geografică, 
culturală, economică şi turistică. 

Istorică pentru că aici avem de a face cu  veche vatră de locuire a populaţiei 
româneşti din zona montană, o localitate care a inspirat numeroşi poeţi şi scriitori în 
fruntea cărora se află marele Mihail Sadoveanu care prin importanta sa lucrare 
Baltagul a transmis posterităţii numele acestei aşezări. 

Nu de mică importanţă este pentru memoria timpului acţiunea prin care 
odată cu construirea hidrocentralei de la Bicaz şi cu amenajarea Lacului Izvorul 
Muntelui o parte a populaţiei a fost strămutată din albia râului Bistriţa de sub Ceahlău 
în oraşul Bicaz în principal dar şi în Comuna Tarcău de astăzi. Aceşti oameni-în 
special cei vârstnici-au încă în memoria lor vechile plaiuri şi aşezări de unde au fost 
strămutaţi, dar şi respectul şi dragostea pentru noile locuri adoptive şi pentru oamenii 
vechii aşezări Tarcău care înţelegând drama lor i-au primit cu căldură şi deschiderea 
necesară. 

Rezonanţa geografică este dată de armonia cadrului natural care este de o 
naturaleţe aparte, parcă în contratimp cu rapidele modificări impuse de epoca actuală. 
Aici turistul poate întâlni şi privi un cadru natural puţin antropizat şi modificat, care 
încă încântă prin frumuseţea şi prin diversitatea lui, la care se adaugă ca adevărate 
nestemate o floră şi o faună specifică acestei zone în special şi acelei montane în 
general. 

Atunci când vorbim despre o rezonanţă culturală aparte pe care Tarcăul fie că 
îl privim din punct de vedere al locuitorilor şi ai localităţii dar şi din acela al Văii 
râului Tarcău care freamătul său de la izvoare până la vărsarea în râul Bistriţa 
cumulează numeroase legende, nume şi activităţi specifice. 

Atunci când vorbim de rezonanţa economică a comunei Tarcău avem în 
vedere nu numai ceea ce este în prim plan, adică fabrica de cherestea, dar în egală 
măsură cariera de piatră, bogăţia forestieră, piscicolă, faunistică şi ca un corolar al 
tuturor acestora principalele ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor ei. 

Toate aceste elemente fie că le privim în singularitatea sau în globalul lor, 
dau imaginea turistică a localităţii Tarcău care, aşa cum aminteam mai sus, atât prin 
nume cât şi prin bogăţiile pe care la posedă creează o anumită magie în jurul său care 
din fericire are o deplină acoperire. 
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Aşezare şi căi de acces 
Aşezat pe minunata Valea râului Bistriţa, Tarcăul se află într-o zonă montană, 

puternic împădurită la o distanţă de 4 km de Bicaz şi la 22 km până la Piatra Neamţ.  
Preluând numele de la Minţii Tarcău şi râul Tarcău locuitorii acestei aşezări şi-

au amenajat casele în principal pe malurile şi la vărsarea acestuia în râul colector 
Bistriţa al cărui afluent este. 

Din punct de vedere al căilor de acces localitatea Tarcău este favorizată de 
linia de cale ferată care urcând pe Valea Bistriţei leagă Municipiul Piatra Neamţ de 
oraşul Bicaz precum şi de şoseaua modernizată ce o însoţeşte. Astfel fie că turiştii vin 
dinspre Gheorgheni şi Lacu Roşu , sau Vatra Dornei şi Durău şi în egală măsură 
dinspre Bacău, Iaşi şi Piatra Neamţ înainte de a ajunge la Bicaz traversează o parte din 
localitatea Tarcău. 

Pentru cei care doresc să înainteze pe valea Tarcăului o şosea în mare parte 
modernizată ne conduce cca. 18km până la Cabana Ardeluţa. 

Exploatarea din ce în ce mai intensă a materialului lemnos care se găseşte din 
abundenţă pe Valea şi în Munţii Brateş să fie construită o linie ferată care în a 2-a  
parte a secolului XX în crâncena luptă cu mijloacele de transport auto a ieşit învinsă 
fiind dezafectată. 

 
Structura administrativă a comunei Tarcău  
În concordanţă deplină cu realitatea din întregul spaţiu românesc şi Comuna 

Tarcău se compune din satul de centru care a dat şi numele localităţii şi din două sate 
şi un cătun. 

Astfel, urcând în sus pe valea Tarcăului nu departe de ieşirea din centrul 
comunei se ajunge în satul Cazaci, o frumoasă localitate de munte cu curţile pline de 
flori şi de pomi, iar în centrul căruia se află o importantă şi strălucitoare biserică. 
Casele bine rânduite şi curat întreţinute la care se adaugă de cca. 15 ani numeroase 
case de vacanţă şi pensiuni turistice dintre care cea mai popularizată este cea cu 
numele de „Pomul verde”  

La o distanţă de circa 12km mai sus de Cazaci se află minunatul sat Brateş 
amplasat la întretăierea a două drumuri locale dar intens utilizate de turişti şi localnici 
şi anume unul în sus pe valea Tarcăului spre Mânăstirea Tarcău şi Cabana Ardeluţa, 
iar cel de-al 2-leqa spre dreapta până la Schitul Brateş şi cătunul Brateşul unguresc. 

Spre deosebire de satul Cazaci care a acumulat o bogată şi interesantă istorie, 
Brateşul are la bază o colonie de forestieri aşezată aici la sfârşitul sec. XXI pe lângă 
care în timp sa aşezat o puternică populaţie din Tarcău. 

La circa 7 km distanţă de Brateş în apropierea Mânăstirii Tarcău la vărsarea 
pârâului Bolovăniş în Tarcău într-o minunată Poiană înconjurată de înalte culmi 
muntoase se află cătunul Ardeluţa. În acest cătun în poiana însorită se află casa 
scriitorului ţăran Ionel Crişu autorul romanului „Dragoste şi ură”, apărut la editura 
Millenium, în 1998. 

 
Resursele turistice ale Tarcăului  
Darurile cu care a fost hărăzit Tarcăul sunt numeroase şi ele îi atrag în 

acelaşi timp şi pe turişti. În mod practic întregul spaţiu intravilan şi extravilan al 
comunei Tarcău este puternic populat cu obiective de atracţie turistică de ordin natural 
şi antropic. Resursele turistice sunt caracterizate nu numai de abundenţa lor, cât mai 
ales de elementele de ordin calitativ.    

Astfel, principala atracţie este creată de prezenţa Munţilor Tarcău cu Vârful 
Tărhăuş (1662 m) care sunt puternic împăduriţi cu numeroase locuri puţin cercetate, 
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dar care prin apa ce taie Valea Tarcăului creează un peisaj magnific. Pentru turiştii 
care caută locuri izolate şi liniştite - pline de farmec, găsesc în Valea Tarcăului una 
dintre cele mai fericite alegeri. Chiar dacă în prezent, în apropierea Mănăstirii Tarcău 
numărul caselor, al vilelor de vacanţă şi al pensiunilor s-au înmulţit în mod simţitor, 
totuşi sălbăticia şi naturaleţea peisajului este la ea acasă.  

La frumuseţea deosebită a cadrului natural se adaugă în mod fericit o floră şi 
o faună pe măsură.  

Poienile sunt pline de flori din mustul zăpezii încălzite de razele soarelui 
primăvăratec şi până toamna târziu la apariţia primilor fulgi, pajiştile, poienile şi 
malurile pâraielor de asemenea. La toate acestea se adaugă abundenţa fondului 
forestier format din conifere şi foioase care primăvara, vara dar mai ales toamna prin 
policromia ce se creează, determina adevărate clipe de admiraţie şi desfătare, turiştii 
putând admira aici minunatele coroane ale unor molizi, brazi sau fagi.     

Variată şi interesantă este şi fauna din pădurile, poienile, apele şi curţile 
gospodarilor din Tarcău, care în mod singular şi în anumite cazuri poate reprezenta 
principala forţă de atracţie pentru anumite categorii de turişti, fie în combinaţie cu alte 
elemente de interes. Din acest punct de vedere privită problema, facem precizarea că 
Munţii Tarcăului dispun de un interesant, diversificat şi valoros fond cinegetic, 
recunoscut nu numai în ţară, ci şi peste hotare. 

Astfel, numărul populaţiilor de urşi bruni este de-a dreptul impresionant69, 
urmat de cel de lupi, vulpi, cerbul carpatin, căpriorul, mistreţul, jderul, râsul, pisica 
sălbatică etc. Deseori turiştii în peregrinările lor întâlnesc cocoşul de munte şi ierunca. 
Apa Tarcăului adăposteşte interesante populaţii de păstrăvi, lostriţă şi lipan. Datorită 
acestui lucru, pe raza comunei Tarcău s-a aflat cu ani în urmă în subordinea silvicului 
o interesantă bază experimentală piscicolă, iar în prezent există mai multe păstrăvării 
a căror utilizare economică este bine apreciată.  

Fondul turistic antropic este variat şi constituit din elemente de mare 
valoare. În funcţie de aria de influenţă pe care o are pe primul loc se poziţionează 
Mănăstirea Tarcău, monument istoric şi de arhitectură aflat la cca 17 km de gara 
Tarcău şi de şoseaua Piatra Neamţ –Bicaz.  

După ce în poiana de peste râul Tarcău a fost un micuţ schit din lemn în anul 
1833 a fost construită biserica actuală în care pe timpul cald sunt ţinute slujbele de 
dimineaţă, după masă şi de noapte. Lângă biserică se află Turnul Clopotniţa, o 
interesantă construcţie înregistrat şi el în rândul monumentelor vechi. De altfel, din 
corpurile vechi au rămas astăzi doar stăreţia şi chiliile din sud-estul clopotniţei, la care 
s-au adăugat în anii din urmă încă două corpuri de chilii, în formă de „L” şi de un 
paraclis în care sunt ţinute rânduielile mănăstireşti pe timpul rece precum şi o trapeză 
în locul celei vechi, care a fost demolată în 2006.  

Întregul ansamblu al bisericii mănăstirii se înscrie într-o armonie aparte, 
inclusiv cu cele cinci rânduri de icoane ale catapetesmei.  

Deşi nu dispune de importanţa istorică a Mănăstirii Tarcău, totuşi schitul 
nou construit în exteriorul satului Brateş, inclusiv prin locurile de cazare de care 
dispune, atrage tot mai multe grupuri de turişti.  

În afara muzeului sătesc, în incinta căruia turiştii iau cunoştinţă cu istoria şi 
activitatea culturală şi economică a localităţii, tot mai multe persoane admiră 
elementele de artă populară şi de folclor. Cu ani în urmă, dar care se mai păstrează şi 
astăzi, arta populară şi folclorul erau bine reprezentate pe Valea Tarcăului. Serbările 
câmpeneşti, cele legate de succesiunea muncii în gospodăria ţărănească sau de la 

                                                 
69 În podurile de pe raza comunei sunt amenajate numeroase puncte de observaţie a vânatului. 
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bâlciul de vară (inclusiv prin utilizarea leagănului arhaic de la Cazaci) sunt momente 
inedite. În zilele de sărbătoare întâlnim şi astăzi multe persoane care se mai îmbracă 
în frumoase costume populare (iţarul strâmt încreţit pe picior, bondiţă la femei etc.). 
De fapt, specialiştii în artă populară au identificat un tip aparte de costum popular 
bărbătesc la Tarcău. 

Demn de a fi reţinut este şi aspectul plăcut creat de ghirlandele de flori de la 
ferestrele şi balcoanele caselor. De altfel, se pare că este o adevărată întrecere între 
gospodinele din comună pentru cea mai frumoasă ornamentată şi întreţinută casă.  
 

Turismul rural la Tarcău 
Bucurându-se de o foarte veche tradiţie la Tarcău, turismul rural a avut în 

ultimii cincizeci de ani urcuşurile şi coborâşurile lui.  
În special după anul 1965, când bazele de cazare din staţiunile turistice şi 

cele de la mănăstiri, în special în sezonul estival, erau neîncăpătoare, tot mai mulţi 
turişti cu predilecţie din rândul intelectualilor din Iaşi, Bacău şi Piatra Neamţ 
poposeau tot mai des în satele comunei Tarcău, solicitând şi primind cazare în 
gospodăriile ţăranilor.  Circulaţia turistică la Tarcău căpătase o asemenea dimensiune, 
în special în cătunul din  apropierea Cabanei Ardeluţa, încât, prin forţarea lucrurilor, 
multe personalităţi vorbeau chiar de existenţa unei staţiuni climaterice.  

Amintim în acest cadru punctul de vedere al autorilor Acrâşmăriţei N., 
Bîrlădeanu D., Bunghez G. şi Dragotescu M., care în interesanta lor lucrare intitulată 
„Judeţul Neamţ - Ghid” arată „frumuseţea şi tihna locurilor, puritatea aerului şi lipsa 
de curenţi puternici constituie elemente esenţiale în dezvoltarea Tarcăului ca staţiune 
climaterică, mai ales că prin construirea şoselei modernizate, s-au creat noi posibilităţi 
de aprovizionare şi legături mai bune cu Valea Bistriţei şi calea ferată Bicaz – Bacău” 
[1, p.53 ].  

Sigur, cu toate adevărurile exprimate în textul mai sus menţionat, totuşi la 
nivelul anului 1971 – anul editării lucrării – ca şi în prezent pentru ca o localitate să 
fie declarată staţiune climaterică, fie ea de interes local sau naţional, trebuie să 
îndeplinească un set major de condiţii.  

Simpla prezenţă a factorilor de atracţie turistică - deşi o condiţie esenţială – 
şi a turiştilor, totuşi fără o infrastructură specifică turismului, nu putem vorbi despre o 
staţiune turistică care între altele fie spus pentru a se atribui acest nume trebuie mai 
întâi omologată. 

Totuşi, în intervalul 1965-1989, în lunile iulie-august, numărul turiştilor care 
erau cazaţi la cabana Ardeluţa, în cabanele silvicului, la mănăstire şi în casele 
gospodăriilor, era destul de mare.  

Anii de după evenimentele din 1989 şi până în 2002, cu toate greutăţile care 
au apărut pe capul românilor, a determinat o scădere drastică a circulaţiei turistice în 
arealul Comunei Tarcău.  

Anul 2002 şi cei care au urmat până în prezent, au fost unii de răscruce 
pentru mişcarea turistică din Tarcău în care s-au observat următoarele: 

a) o creştere a numărului de turişti care în lunile de vară şi-au petrecut zilele 
de vacanţă la Tarcău; 

b) a crescut în mod aproape exploziv numărul vilelor de vacanţă şi al 
pensiunilor turistice şi agroturistice 

c) Au fost întreprinse – deşi cu o anumită timiditate – unele acţiuni de 
marketing turistic ale căror efecte nu au întârziat să fie vizibile 

Totuşi, o primă problemă care ar trebui să reţină atenţia administraţiei locale 
ar fi aceea de declarare a localităţii drept „sat turistic” şi pe această bază 
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implementarea unui set de măsuri cu scopul îmbunătăţirii calitative a tuturor 
elementelor componente ale produsului turistic oferit de comuna Tarcău. 

 
Formele de turism ce pot fi practicate la Tarcău 
În corelaţie directă cu structura şi calitatea resurselor turistice ale Tarcăului 

se află şi formele de turism ce pot fi practicate în arealul său. Astfel, aici pot fi 
practicate în cele mai bune condiţii următoarele forme de turism: 

- turismul de odihnă şi de week-end în special în lunile iunie-septembrie şi 
în principalele puncte: Cabana Ardeluţa, cătunele Ardeluţa şi Brateşul 
unguresc, satele Brateş şi Cazaci 

- turismul religios şi de pelerinaj la Mănăstirea Tarcău şi la Schitul Brateş 
- turismul de vânătoare în special în locurile special amenajate (cu puncte 

de observare etc.) în pădurile din împrejurimile Brateşului, Ardelutei şi a 
Mănăstirii Tarcău. 

- turismul piscicol pentru pescuit atât pe lungimea râului Tarcău la 
păstrăvăriile din localitate şi la micuţul lac de la microhidrocentrala pe la 
valea pârâului Bolovăniş 

- turismul forestier şi pentru cules plante medicinale  
- drumeţia montană, mai cu seamă că baza de cazare din cătunul şi de la 

cabana Ardeluţa poate constitui puncte de plecare în vârful Tărhăuş (1662 
m) din munţii Tarcăului, apoi la Palancă, Ghimes din Valea Trotuşului 
etc. 

- turismul cultural, în special sub nuanţa sa etnofolcloric. 
 

Concluzii 
Spaţiul comunei Tarcău a reprezentat şi reprezintă un punct de atracţie 

pentru forma de turism rural şi agroturism. 
Cu toate că în prezent valorosul potenţial turistic de care dispune localitatea 

este într-o mică măsură exploatat din punct de vedere economic, totuşi perioada 
viitoare va impune ca o necesitate obiectivă valorificarea mai intensă a acestuia. Zorii 
unor astfel de acţiuni sunt vizibile astăzi cu ochiul liber.  

Dar în primul lucru de la care trebuie pornit este acela de declarare a 
localităţii „sat turistic”, aspect care impune rezolvarea unui număr mare de probleme 
ce ţin de o armonioasă şi eficientă dezvoltare a turismului.  
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CAPITOLUL III 
METHODS AND ANALYSIS TECHNIQUES 

 
3.1 THE ALGORITHM FOR ASSESSING THE QUALITY INDEX OF 

TOURISM PRODUCTS AND SERVICES 
 

ALGORITM DE EVALUARE A CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE 
 

Gheorghe DONCEAN 
 

Abstract  
The algorithm for assessing the quality index of tourism products and services is based on 

comparative analysis of the responses of economic agents and customers in a tourist area and on the 
assessing the sub criteria by experts.  

 
Keywords: tourism, index, quality, algorithm 
Cuvinte cheie:turism, indice, calitate, algoritm 

 
Aspecte generale 
Statistica turismului cuprinde: analiza statistico-economică a rezultatelor 

activităţii turistice, indicatorii circulaţiei turistice, indicatorii cheltuielilor turistice, 
indicatorii încasărilor din turism, indicatorii eficienţei economice a turismului si 
indicatorii calităţii activităţii turistice. De exemplu, în practica amenajărilor 
turistice, indicele de atractivitate turistică (IAT)) are un rol important în 
determinarea valorii turistice a unor arii – regiuni, areale, staţiuni turistice şi în 
stabilirea (alături de alte elemente) oportunităţilor şi priorităţilor de valorificare în 
turism. 

Conform algoritmului, în evaluarea indicelui de atractivitate turistică se 
ţine seama de următoarele componente majore (criterii):  

- resurse turistice naturale  
- resurse turistice antropice  
- baza tehnico-materială  
- infrastructura generală  
Aplicând tehnica arborilor de pertinenţă, aceste grupe de factori ai 

atractivităţii pot fi divizaţi, la rândul lor, în elemente componente ce constituie un 
nivel inferior al arborelui (subcriterii).  

În structura fiecărui element care intră în componenţa ofertei turistice sunt 
incluşi şi analizaţi următorii factori: 

I. Resurse turistice naturale:  
- peisajul;  
- relieful: varietatea formelor şi atractivitatea peisajelor;  
- clima: elementele climatice, favorizante desfăşurării activităţii turistice;  
- reţeaua hidrografică: cursuri şi oglinzi de apă;  
- faună: fond cinegetic şi piscicol;  
- floră: păduri, vegetaţie specifică;  
- arii protejate;  
- Factori terapeutici;  
- Calitatea mediului.  
II. Resurse turistice antropice:  
- monumente istorice şi de artă;  
- vestigii arheologice;  
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- biserici şi mănăstiri;  
- muzee;  
- arhitectură populară;  
- meşteşuguri şi artizanat;  
- obiceiuri tradiţionale.  
III. Baza tehnico-materială  
- structuri de primire (cazare); 
- structuri de alimentaţie pentru turism: restaurante, baruri, etc. clasice sau 

cu specific (cu preparate culinare de tradiţie);  
- structuri de agrement;  
- structuri de tratament balnear.  
IV. Infrastructura generală  
- căi de acces: rutiere, feroviare, aeriene, navale;  
- reţele tehnico-edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze 

naturale, energie electrică, energie termică; 
- puncte ecologice de colectare a deşeurilor. 
Nivelul calitativ şi cantitativ al acestor componente poate fi apreciat 

utilizând diferite scale cu 3 sau 5 trepte. Se consideră acceptabilă scala de 3 valori, 
ţinând cont de posibilitatea evaluării cu mai multă obiectivitate a calităţii 
componentelor analizate. 

Factorii care intră în structura fiecărui element au fost apreciaţi pe o scară de 
la 0 la 3, în funcţia de calitate, originalitate, competitivitate, astfel:  

- valoarea 0 – pentru inexistenţa factorului, factor nefavorizant ca urmare 
a degradării, poluării  

- valoarea 1 – pentru calitate redusă, factor necompetitiv pe plan naţional  
- valoarea 2 – pentru calitate satisfăcătoare, factor de interes naţional  
- valoarea 3 – factor care favorizează dezvoltarea turismului internaţional.  
Formula folosită pentru calcularea indicelui de atractivitate turistică este 

următoarea: 
 

( ) 3/)( ∑ ⋅= cqKvIS i  
In care: 
Is(Kv) – indicele de atractivitate turistică; 
i – numărul de componente luate în calcul (I = 1, 2, 3 ……n); 
q – ponderea fiecărui component (sum(qi) = 1.00, deci 0 <q<1.00); 
c – nivelul calitativ al componentelor (c = 0 – 3). 
In practica amenajărilor turistice, indicele de atractivitate turistică (Is, Kv) 

are un rol important în determinarea valorii turistice a unor arii – regiuni, areale, 
staţiuni turistice şi în stabilirea (alături de alte elemente) a oportunităţilor şi a 
priorităţilor de valorificare în turism. 
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Figura nr.1. Criterii şi subcriterii pentru indicele de atractivitate turistică 
(I:N:C:D.T Bucureşti)Etapele algoritmului de evaluare a caltăţii produselor şi 

serviciilor turistice 
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Calitatea produselor şi serviciilor turistice este un indicator microeconomic 
în turism încadrat în sistemul de indicatori ai calităţii.  

Conform standardului în vigoare, indicatorii calităţii sunt expresii 
cantitative, şi, uneori, şi pe baza aprecierilor calitative ale caracteristicilor produselor 
şi serviciilor la care se referă. 

Într-un oarecare caz, pentru 3 criterii luate în considerare, se pleacă de la 
aprecierile calitative şi, apoi, cuantificarea valorică, de exemplu: 

1. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
legate de alegerea structurii (hotel, pensiune, altele) în care vă cazaţi?  

 
Extrem de 
important 

Foarte important Important Nu foarte 
important 

Deloc important 

1 2 3 4 5 
2. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 

privind calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite: 
 

Extrem de important Foarte important Important Nu foarte 
important 

Deloc important 

1 2 3 4 5 
 

3. Cum apreciaţi: calitatea serviciilor pe ansamblu 
Extrem de 
important 

Foarte 
important 

Important Nu foarte 
important 

Deloc 
important 

1 2 3 4 5 
 

Răspunsurile la asemenea întrebări, exprimate de regulă prin frecvenţă, 
pentru fiecare subcriteriu de nivel inferior, se exprimă grafic, atât pentru clienţi, cât şi 
pentru agenţi economici dintr-un areal turistic,  

Un criteriu cuprinde mai multe subnivele (subcriterii), de exemplu, pentru 
criteriul 2: 

Tabelul nr.1. 
Criterii şi subcriterii 

Subnivele (subcriterii) Criteriu 
 (c – clienti;  
a – agenti 
economici) 

1 2 3 

- facilităţi de acces;  
-claritatea semnalizărilor (indicatoarelor)  
- facilităţi de staţionare  

Calitatea spaţială 

- posibilităţi oferite de mediul apropiat unităţii de 
cazare; 

 

- diversitatea propune rilor (diferite tipuri de 
cameră, fiecare cu ambianţă specifică) 

 Calitatea alegerii 

- varietatea produselor şi serviciilor  
1. norme de material 
2. norme de folosire 
3. norme de 
întreţinere 
4. norme de 
curăţenie 

Calitatea propriu-
zisă 

- parametrul material (sunt avute în vedere 5 tipuri 
de norme) 
- disponibilitatea personalului 

5. norme de 
securitate 

- directă ( personal angajat – client )   

2. Cât de 
importante sunt 
pentru 
dumneavoastră 
următoarele 
aspecte privind 
calitatea 
produselor şi 
serviciilor turistice 
oferite: 
 

Calitatea 
relaţională - indirectă (client – client)  

 
Pentru trecerea la un subcriteriu de nivel superior (spre baza criteriului) se 

calculează valoarea medie a frecvenţelor subcriteriilor inferioare care aparţin aceluiaşi 
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subnivel şi se exprimă grafic. Graficul cu puncte, frecvenţă-indice valoric de la 1 la 5, 
se estimează printr-o aproximare polinomială de grad n, astfel încât abaterea medie 
pătratică să fie mai mare de 0,95. Din aproape în aproape, în final se obţine graficul şi 
ecuaţia de grad n pentru criteriul definit de subcriteriile de nivel superior. 

În paralel, pentru fiecare subcriteriu terminal (de nivel inferior) se obţin note 
de apreciere între 1 şi 10 de la n specialişti pentru care se face media şi, în final, se 
apreciază cu coeficientul valoric de importanţă, subunitar, rezultat prin împărţirea 
mediei la 10. 

 
Tabelul nr.2. 

Calculul coeficienţilor de importanţă 
 

1. - facilităţi de acces;  
CI = 0,82 

 8.2 

2. - claritatea semnalizărilor (indicatoarelor) 
CI = 0.8 

 8.8 

3. - facilităţi de staţionare 
CI = 0.89 

 8.9 

4. 

Calitatea 
spaţială 
CI = 0.62 

- posibilităţi oferite de mediul apropiat 
unităţii de cazare; 
CI = 0.97 

 9.7 

5. - diversitatea propune rilor (diferite tipuri de 
cameră, fiecare cu ambianţă specifică) 
CI = 0,89 

 8.9 

6. 

Calitatea 
alegerii 
CI = 0.86 

- varietatea produselor şi serviciilor 
CI = 0,97 

 9.7 

7. 1. norme de material 
CI = 0.91 

9.1 

8. 2. norme de folosire 
CI = 0,95 

9.5 

9. 3. norme de întreţinere 
CI = 0,92 

9.2 

10. 4. norme de curăţenie 
CI = 0,96 

9.6 

11. 5. norme de securitate 
CI = 0,97 

9.7 

12. 

Calitatea 
propriu-zisă 
CI = 0.72 

parametrul material (sunt avute în vedere 5 
tipuri de norme) 
CI = 0,73 
-  
 
 
 
 
 
 
Disponibilitatea personalului 
CI = 0.99 

 9.9 

13. - directă ( personal angajat – client 
) 
CI =1,0 

 10 

14. 

Cât de 
importante 
sunt pentru 
dumneavoastră 
următoarele 
aspecte privind 
calitatea 
produselor şi 
serviciilor 
turistice 
oferite: 
CI = 0.33 
 
 
 
 

Calitatea 
relaţională 
CI = 0.87 

- indirectă (client – client) 
CI = 0,87 

 8.7 

 
Coeficientul de importanţă pentru subcriteriul imediat superior se obţine prin 

înmulţirea coeficienţilor de importanţă de subnivel inferior.  
Coeficientul de importanţă pentru criteriul dat se obţine prin înmulţirea 

coeficienţilor subcriteriilor de cel mai înalt nivel. 
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Tabelul nr. 3. 
Criteriul, ecuaţia caracteristică pentru clienţi şi agenţi  economici 

 
Ecuaţiile pentru  zonele considerate 

de forma: Yic(a-c) zona = bx3+cx2+dx+e, i = criteriul. 
Nr. 
Crt. 

Criteriul 
 (c – clienti;  
a – agenti economici;  
 Clienţi Agenţi economici 

1 2.a/c Cât de 
importante sunt 
pentru 
dumneavoastră 
următoarele aspecte 
privind calitatea 
produselor şi 
serviciilor turistice 
oferite. 
 
CI2 = 0.33 

y2cVD =(2.414*x.^3 -24.725*x.^2+ 
67.213*x -18.288); 
y2cNT =(3.59*x.^3 -36.508*x.^2+ 
101.69*x -45.027); 
y2cBE =( 3.8021*x.^3 -35.787*x.^2+ 
89.458*x -25.813); 
Aria: 
A2cVD = 83.9010 
A2cNT = 84.3529 
A2cBE = 84.7916 

y2aVD =(3.1136*x.^3 -29.498*x.^2+ 
71.831*x -11.131); 
y2aNT =(0.9567*x.^3 -14.306*x.^2+ 
51.474*x -20.609); 
y2aBE =(-9.2448*x.^3+ 88.449*x.^2 -
258.56*x+ 238.75); 
Aria: 
A2aVD = 89.7885 
A2aNT = 84.3735 
A2aBE = 45.1230 

 
Indicele relativ de calitate a produselor si serviciilor turistice se calculează 

cu formula: 
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în care: 
- IRCPSTzona – indicele relativ de calitatea a produselor şi serviciilor 

turistice în zona dată;  
- CI – coeficientul de importanţă a criteriilor comune clienţilor (c) şi 

agenţilor economici (a); 
- Yiczona – ecuaţia polinomială pentru clienţii din zona respectivă; 
- Yiazona – ecuaţia polinomială pentru agentii economici din zona data; 
- 1 … n – intervalul de integrare conform nivelelor valorice (1 … 5) pentru 

ecuaţia polinomială de grad n: 
- 1 … m – criterii considerate. 

 

∫

∫

⋅

⋅

n

iazona

n

iczona

dxxY

dxxY

1

1

)(
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 - reprezintă raportul ariilor pentru fiecare criteriu în parte. 

 
Concluzii 
Raportul ariilor este echivalent cu raportul dintre cerere (clienţi) – conform 

întrebărilor - şi ofertă (agenţi economici). 
Ideal, la echilibru, solicitările clienţilor trebuie să fie egale cu 

disponibilităţile agenţilor economici ,şi, ca urmare, indicele de calitate  ar trebui  sa 
fie caracterizat prin valoarea sumei (Ci). Un mic minus, înseamnă că agenţii 
economici oferă mai mult decât pretenţiile clienţilor. 

Algoritmul rămâne deschis pentru adăugarea altor criterii şi subcriterii 
aferente în scopul definitivării indicelui de calitate. 
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3.2 IMPROVEMENT OF SALES FROM RURAL TOURISM USING NLP 
TECHNIQUES 

 
ÎMBUNĂTĂŢIREA VÂNZĂRILOR DIN AGROTURISM FOLOSIND TEHNICILE PNL 

(Programare Neuro Lingvistică) 
 

Cornel IOSIF, Tiberiu SOCACIU 
 

Abstract 
Agro tourism is that form of tourism where a person (or a group) travels, gets 

accommodation and unfolds his activity in a natural environment in rural areas. Classical sale 
techniques are seen just in terms of the seller, undertaking the constant consumer’s behaviour. 
Optimizing the time for achieving a sale by classical techniques has been put to the proof. Thus, it was 
concluded that open questions are the most recommended because: they generate more than a simple 
mono-syllabic answer, allows the dialogue, require a certain thinking time in order for the customer to 
give an answer and closed ones are the least recommended.  

Neuro-linguistic programming by techniques it disposes of provides certain means for 
increasing sales plan of an organization. These techniques consider: encapsulating an action releaser 
in special contexts, diverting attention, using limited ability of concentration, waiting time (standby) 
and phrases fragmenting. 

 
Key words: rural tourism, sales, management, tehnique 
Cuvinte cheie: turism rural, vânzări, management, tehnici 
 
Introducere 
Agroturismul poate fi privit ca fiind „sejurul petrecut intr-o gospodărie 

agricolă. Turistul poate fi implicat mai mult sau mai puţin in activităţile tradiţionale 
ale respectivei zone sau gospodării [4]”. O altă definiţie a agroturismului este 
„agroturismul este acea forma de turism în care persoana (sau grupul) se deplasează, 
cazează şi îşi desfăşoară activitatea într-un cadru natural, în mediul rural [5].” 
Agroturismul se desfăşoară într-o casă tradiţională, care respectă arhitectura locului, 
dar care are condiţiile minime de confort – baie, lumină, apă curentă. Este impropriu 
să se desfăşoare agroturismul în vile cu două sau mai multe etaje, geamuri pvc şi 
piscină exterioară. Prin agroturism se urmăreşte valorificarea excedentului de cazare 
din cadrul gospodăriilor tradiţionale, implicând turiştii în activităţi proprii gospodăriei 
şi locului. Prin turismul rural practicat eficient se mai urmăreşte şi valorificarea 
resurselor naturale şi umane existente la un anumit moment dat într-o anumită arie 
geografică. 

Spaţiului rural se caracterizează prin: 
- ”preponderenţa agriculturii între activităţile rurale; 
- afirmarea zonală a silviculturii şi prelucrării lemnului ca activităţi 

importante; 
- dezvoltarea agroturismului în zone naturale atractive; 
- ponderea mare a sectoarelor primare ale economiei; 
- practicarea profesiilor manuale, îndeosebi în agricultură; 
- forma de proprietate specifică este cea privată; 
- densitatea populaţiei este mică iar relaţiile comunitare de participare sunt 

puternice; 
- calitatea pozitivă a habitatului rural, cu efecte benefice asupra vieţii 

umane; 
- mediul de viaţă şi de cultură populară; 
- promovarea unei economii centrată pe valorificarea resurselor rurale, 

agricole [2, 2007] ” 
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Tehnicile PNL 
Prin managementul vânzărilor se urmăreşte atingerea obiectivelor propuse 

de către organizaţie în condiţii de eficienţă economică, astfel presiunea care este 
exercitată asupra departamentelor de marketing şi a celui de vânzări este constant 
crescută, rezultatele fiind permanent supuse unei analize critice. Însă trebuie avut în 
vedere faptul că performanţele în vânzări sunt direct proporţionale de capacitatea de a 
relaţiona, şarmul, capacitatea de a asculta a fiecăruia dintre agenţii de vânzări. Din 
contră în anumite cazuri performanţele obţinute sunt invers proporţionale cu cantitatea 
de muncă prestată pentru semnarea unui contract sau obţinerea unei facilităţi, 
abilităţile personale fiind mult mai importante. În general o variaţie mare sau relativ 
mare a personalului din cadrul echipelor de vânzări este de natură să genereze 
neîncredere, suspiciune în rândul clienţilor, deoarece relaţiile deja construite trebuie 
refăcute de la zero. 

Tehnicile de vânzare clasice privite doar din punctul de vedere al 
vânzătorului, presupun comportamentul consumatorului constant. Astfel, un vânzător 
pentru a realiza un act de vânzare – de exemplu în cazul în care se urmăreşte vânzarea 
spaţiilor de cazare pentru o perioadă lungă de timp, sau unor grupuri mari de turişti - 
trebuie să parcurgă următorii paşi: prospectare, pregătirea întâlnirii, deschiderea 
discuţiilor, prezentarea, tentativa de finalizare, determinarea obiecţiilor, rezolvarea 
obiecţiilor, tentativa de finalizare, finalizarea vânzării, serviciile post-vânzare. 

Un alt exemplu din teoria clasică a vânzărilor, care se aplică de obicei atunci 
când clientul este nehotărât, sau nu ştie foarte multe despre serviciul care urmează să 
îl achiziţioneze, se foloseşte de obicei următoarea tehnică: se prezintă doar avantajele 
respectivului serviciu. De exemplu dacă este vorba despre vânzarea unei pachet 
turistic scump, accentul se va pune pe principalele avantaje oferite: confortul camerei, 
dotări, zona în care se află structura de cazare, facilităţile de care se bucură cei cazaţi 
acolo, diversitatea mâncărurilor ce se pot servi, etc. Se merge pe ideea conform căreia 
prezentarea avantajelor duce la o acceptare mai rapidă a ofertei prezentate. 

S-a încercat optimizarea timpului în care se poate realiza o vânzare prin 
tehnicile clasice. Astfel s-a ajuns la concluzia că cele mai recomandate sunt întrebările 
deschise, deoarece: ”generează mai mult decât un simplu răspuns mono-silabic, fac 
posibil dialogul, pentru a da un răspuns de către potenţialul client cer un anumit timp 
de gândire [6]”, iar cele mai puţin recomandate sunt cele închise. Următoarele 
întrebări ce se folosesc sunt cele de clarificare, prin care vânzătorul ”se asigură că a 
fost înţeles corect, clarifică anumite expresii şi cuvinte [6]”. Prin întrebările de 
dezvoltare se urmăreşte ”detalierea afirmaţiilor deja făcute, arată sentimentele pe care 
potenţialul client le are faţă de subiectul conversaţiei [6]”. Întrebările direcţionale 
”dirijează discuţia spre un subiect sau spre altul, dar în aceleaşi timp invită persoană 
să participe la un schimb de idei [6].” Întrebările opinionale ”expun problema direct, 
dar neagresiv, determinând interlocutorul să vorbească liber [6]”. Întrebările 
concurenţiale ”introduc în discuţie o a treia persoană, validează aserţiunile anterioare 
[6]”.  

Această tehnică spune că după fiecare tip de întrebări se pot obţine cel puţin 
60 de secunde, necesare clarificării anumitor aspecte legate de produs/serviciu şi care 
ar face vânzarea mai uşoară. Pentru a o stăpâni este nevoie de foarte multă muncă, 
stăpânire de sine, dar nu în ultimul rând, de exerciţiu. 

În cazul primei tehnici clasice de vânzare, vânzătorul are nevoie să fie un 
foarte bun psiholog dar şi strateg. El trebuie să cunoască cel mai bine care este cel mai 
bun moment în care poate interveni pentru a-şi susţine produsul/serviciul, trebuie să 
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poată să rezolve în timp real orice fel de obiecţii pe care potenţialul client le ridică 
indiferent de natura lor, fără a avea informaţii ajutătoare din mediul extern. 

În cazul celei de-a două tehnici – prezentarea doar a avantajelor unui 
produs/serviciu fără a prezenta în totalitate tabloul poate fi considerată de la un 
anumit punct o abordare imorală, deoarece prezintă trunchiat doar anumite informaţii 
potenţialului client. Corect este să îi fie prezentate potenţialului client avantajele şi 
dezavantajele produsului/serviciului, iar acesta în cunoştinţă de cauză şi deplin 
informat să poată alege. 

În cazul celei de-a treia tehnici, aceasta prin fiecare tip de întrebare încearcă 
să mai câştige 60 de secunde. Tehnica presupune stăpânirea foarte bună a ordinii în 
care aceste întrebări trebuie rostite, dar şi modul lor de construcţie. Această metodă 
implică o tehnică oratorică foarte bine dezvoltată precum şi abilităţi de persuasiune 
foarte mari. 

În concluzie cele trei tipuri clasice de vânzări se caracterizează printr-o 
impersonalitate a metodei, printr-o sărăcie a informaţiilor cunoscute despre potenţialul 
client şi în general necesită bune cunoştinţe de oratorie şi necesită o logică foarte 
bună. 

Programarea neuro lingvistică (NLP) prin tehnicile de care dispune, oferă 
anumite mijloace pentru creşterea planului de vânzări al unei organizaţii. Aceste 
tehnici au în vedere: încapsularea unui declanşator de acţiune în anumite contexte, 
redirecţionarea atenţiei, ”folosirea” capacităţii limitate de concentrare, intervalul de 
aşteptare, fragmentarea frazelor. 

Prin încapsularea unui mesaj, acesta devine ”invizibil” pentru ascultători, dar 
rămâne în continuare vizibil pentru vorbitor. Se pot folosi cinci metode: în negaţii, 
redirecţionarea atenţiei, ascunderea mesajului între mai multe cuvinte, la finalul unei 
scrisori, prin fragmentarea frazei. 

”Ascunderea” declanşatorului de acţiune într-o negaţie. Pentru a realiza o 
acţiune, oricare ar fi ea, creierul uman trebuie să primească respectiva comandă la 
modul afirmativ. Aşadar, cu toate că folosim negaţii, creierul va elimina partea de 
negare şi va percepe doar partea de afirmaţie. De exemplu: „Nu lua încă 
hotărârea…Sunt multe de hotărât.”, „Nu spune da încă, nu ai auzit toate 
argumentele…. ”, „Nu ar trebui să te hotărăşti să cumperi înainte de…”. Creierul va 
percepe aceste negaţii: ”Ia acum hotărârea….”, ”Spune da cât mai repede, ai auzit 
toate argumentele…”, ”Acum trebuie să cumperi, înainte de….”. Pe de altă parte 
negaţiile într-un anumit context creează un anumit sentiment de siguranţă, elimină 
constrângerea unui „Da” spus repede şi sub presiune. Tocmai acest lucru îl realizează 
negaţiile - trec mai departe de conştient.  

Redirecţionarea atenţiei se realizează relativ uşor, deoarece creierul uman 
este obişnuit cu rutina, dar nu îi place să lucreze fără proceduri bine cunoscute, nu îi 
place să fie creativ. De exemplu: „Sunt trei puncte ce merită menţionate. Primul…” 
s-a remarcat faptul, dacă se prezintă doar două puncte din trei, imediat mentalul va 
intra în „stare de alarmă” semnalându-ne lipsa ultimului punct. Dacă exemplu de mai 
sus ar fi modificat în „Sunt mai multe puncte ce merită menţionate. Primul…”, iar 
prezentarea s-ar fi oprit după al patrulea, mentalul nu ar fi „semnalat” absolut nimic 
deoarece formularea nu contravine cu nimic faţă de ceea ce noi i-am transmis iniţial. 
Atenţia mai poate fi redirecţionată folosind cuvinte precum: „cum să..”, „dacă…”, 
„înainte de…”, „când…”, „în timp ce…”, „deşi…”, „trei lucruri…”. Sunt două lucruri 
care trebuiesc urmărite pentru ca redirecţionarea atenţiei să funcţioneze. În primul 
rând, în momentul redirecţionării şi după ce s-a finalizat de transmis comanda nu se ia 
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pauză. În al doilea rând tonul vocii trebuie să fie un pic mai scăzut ca de obicei, să 
transmită că lucrurile importante abia de acum încolo vor fi spuse.  

În general capacitatea de concentrare a unei persoane obişnuite este limitată, 
aceasta fiind direct proporţională cu timpul afectat comunicării. În acest fel 
declanşatorul de acţiune poate fi ”deghizat” mai uşor în spatele mai multor cuvinte. 
Pentru a fi păstrată la limite scăzute capacitatea de concentrate a unei persoane, 
trebuie utilizată – creşterea sau scăderea tonului, ajustarea ritmului vorbirii, 
eliminarea pauzelor previzibile. În acest fel persoana va reacţiona aşa cum doreşte 
emiţătorul, nu persoana în cauză, vizându-se atingerea celui mai bun moment de 
răspuns din partea persoanei vizate.  

Finalul unei scrisori reprezintă de asemenea un loc ce poate fi exploatat, 
putându-se introduce declanşatori de acţiune în el, deoarece s-a constatat că spre 
finalul unui text, al unei scrisori, cititorii îşi pierd interesul, atenţia, pentru respectivul 
text, astfel că se poate insera foarte uşor o comandă. De exemplu, în loc de „Vă 
mulţumim pentru interes”, se poate încheia cu „Sunt foarte mulţumit de faptul că 
sunteţi interesat de….[1, 2007]” 

O altă cale prin care se pot transmite comenzi este intervalul de aşteptare, de 
exemplu în cazul relaţiilor cu clienţii ale companiilor de telefonie mobilă. De exemplu 
în loc de o melodie sau „Vă rugăm aşteptaţi pentru a vă păstra prioritatea în preluarea 
apelului” se poate folosi „Cereţi noua cartelă X . Ne pare rău că aşteptaţi şi ştiţi foarte 
bine că nu aceasta este ceea ce ne dorim. X vrea să audă părea clienţilor şi sperăm că 
nu va trebui să aşteptaţi prea mult timp. [1, 2007]” 

Fragmentarea frazelor reprezintă altă metodă de transmitere a 
declanşatorilor de acţiune. Se pleacă de la premiza conform căreia urechea doar 
sunete, creierul fiind cel acre le descifrează adevăratul lor conţinut. O construcţie 
formată din verb, adjectiv şi substantiv va fi percepută la nivelul urechii ca fiind 
simple sunete, dar creierul le va percepe atât morfologic cât şi sintactic. Deoarece 
creierul merge pe rutine, iar orice schimbare la nivel morfologic sau sintactic duce la 
acceptarea respectivului enunţ. De exemplu:„…pentru a vă ajuta să decideţi. A 
produsul Y este o modalitate… [1, 2007]”  

Determinarea tipului senzorial principal este de o importanţă deosebită, 
deoarece prin acesta se pot obţine informaţii foarte importante cu privire la procesele 
cognitive ale persoanei cu care comunicăm, la felul ei de a gândi, la elementele pe 
care le consideră importante şi mai ales de ce.  

Astfel, dacă persoana respectivă este auditivă, este recomandată folosirea în 
prezentarea produsului sau a serviciului a următoarelor expresii:”sună bine”, „să 
vorbim despre asta”, „daţi-mi voie să vă spun”, „părerea mea este în armonie cu” 
„ascult problema şi aş vrea să spun ceva în privinţa asta…” [1, 2007]. Dacă este o 
persoană vizuală, este recomandată folosirea în prezentarea produsului sau a 
serviciului, a următoarelor expresii: ”scop”, „a vizualiza”, „a examina”, „a arunca o 
privire”, „a studia”, „aruncaţi-vă o privire peste acestea…” [1, 2007]. Dacă persoana 
este kinestezică este de preferat folosirea unor expresii de genul: „dificil de 
manevrat”, „a împinge”, „indicaţi-mi”, „nu mă simt în largul meu..”, „nu mai 
întârziaţi…” [1, 2007]. Orientarea ochilor de jur împrejur, în toate direcţiile, indică 
persoane care sunt cerebrale. Aceştia au un filtru al limbajului între percepţiile şi 
răspunsurile lor. Aceştia nu par să aibă încredere în experienţele de bază, ei se 
bazează mai mult pe cuvintele ce descriu aceste experienţe. Mai au de câştigat 
folosind această tehnică persoanele care lucrează în publicitate, şi care trebuie să 
personalizeze un anumit spot sau o anumită creaţie publicitară, dar şi cele care se 
ocupă de răspunsuri la diferitele sesizări primite de către organizaţie, deoarece ştiu pe 
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ce „limbaj” să vorbească fiecăruia dintre persoanele care au făcut sesizări, astfel încât 
mesajul să fie receptat în condiţii optime. 

În cadrul proceselor de vânzare, negociere, recrutare, se pot obţine informaţii 
suplimentare şi foarte importante despre cealaltă persoană şi care pot fi valorificate 
mai apoi. Astfel modul cum o persoană priveşte ne poate oferi informaţii extrem de 
importante despre o persoană. „Dacă privirea acesteia este orientată în stânga sus, 
persoana accesează amintiri vizuale. În partea opusă, persoana accesează construcţii 
vizuale în creier. Dacă ochii se îndreaptă spre urechea stângă înseamnă că persoana 
ascultă ceva. Mişcarea ochilor spre dreapta în acelaşi plan indică, construcţia de 
sunete. Privirea orientată în jos şi spre stânga indica un dialog interior care are loc in 
acel moment. În partea opusă, în dreapta jos, orientarea ochilor ne indică accesarea 
senzaţiilor tactile şi a emoţiilor. Orientarea ochilor spre jos în stânga sau în dreapta 
indică faptul că persoană respectivă este kinestezică [3]”. Orientarea ochilor de jur 
împrejur, în toate direcţiile, indică persoane care sunt cerebrale. Aşa cum arată Genie 
Laborde o persoană cerebrală va reacţiona foarte bine la întrebări ca: ”Vrei să îmi spui 
despre cea mai completă experienţă cu …”, ”Care a fost cea mai interesantă 
experienţă pe care ai avut-o?.Este utilă o astfel de interpretare în cadrul 
organizaţional, deoarece poate ajuta să ne dăm seama atunci când o persoană nu spune 
adevărul, inventează evenimente, este timorată, sau nu reuşeşte să se adapteze în 
organizaţie. 

Pentru a realiza un obiect specific, se poate folosi influenţarea persoanelor, 
sau a grupului, astfel încât acesta să acţioneze într-o anumită direcţie, cu ajutorul 
declanşatorilor de acţiune, ce apar sub forma comenzilor directe, de exemplu: „sună-
mă”, „decide-te cât vrei să vinzi luna asta din bunul.…”, „participă”, „iniţiază”, „fii 
atent la..”, „imaginează-ţi…”. O construcţie clar enunţată, bine construită, nu va trezi 
suspiciunile persoanei/lor vizate. Folosirea diatezei active asigură o transmitere 
optimă a mesajului de comandă. Comenzile indirecte nu determină acţiune: „încetează 
să te gândeşti la ce se va întâmpla mâine..”, „taci”, „stai”. În momentul alegerii unui 
declanşator este indicată vizualizarea mentală a persoanei respective. Astfel se 
proiectează mental respectivul declanşator de acţiune asupra acelei persoane şi se 
urmăresc rezultatele obţinute. În acest caz, declanşatorul poate fi optimizat pentru 
obţinerea unor rezultate cât mai bune. 

Prin oglindire fizică se urmăreşte obţinerea unei anumite reacţii faţă de ceea 
ce se întâmplă unei persoane, realizându-se o legătură la nivelul subconştientului între 
persoanele respective. Stările uneia dintre persoane vor fi transmise în mod automat 
celeilalte. Pentru obţinerea raportului este indicată oglindirea capului, postului, 
tonalităţii, vocii, ritmului, accentului, lungimii frazelor. Oglindirea naturală vizează 
oglindirea doar a poziţiei corpului celuilalt.  

Dacă în cazul primei tehnici de vânzare, în cadrul celor 11 paşi s-ar folosi 
declanşatorii motivaţionali atunci rezultatele ar fi mai bune, deoarece, pot fi folosiţi pe 
tot parcursul procesului de comunicare: în negaţii, în fraze ample, în fraze sparte. Ei 
au rolul de a trece dincolo de barierele conştientului pe care o avem toţi, au rolul de ”a 
păcăli” vigilenţa creierului prin anumite construcţii. În orice caz, influenţă pe care o 
au aceşti declanşatori motivaţionali nu este de neglijat, deoarece se ştie că decizia de 
cumpărare se ia la nivel inconştient şi impulsiv, căutarea motivului pentru care s-a 
cumpărat se ia la nivel conştient însă după consumarea actului în sine. 

În cazul celei de-a doua tehnici clasice de vânzare, care poate fi considerată 
de la un anumit punct ca nefiind etică deoarece prezintă potenţialului client doar 
avantajele respectivului produs/serviciu. În schimb prin folosirea tehnicilor NLP, 
determinarea tipului senzorial principal, nu mai este nevoie să se ajungă la astfel de 
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consideraţii. Tipul senzorial principal, auditiv, vizual, kinestezic, furnizează succint 
dar foarte bine cele mai importante caracteristici legate de procesele cognitive ale 
persoanei respective, de modul în care aceasta priveşte anumite probleme, şi dă soluţii 
pentru abordarea persoanelor dificile. Astfel persoana auditivă, vrea să :”sune bine”, 
„să vorbim despre asta”, „daţi-mi voie să vă spun”, persoană vizuală, vrea să 
„vizualizeze”, „examineze”, „arunce o privire”, „studieze”, persoana kinestezică vrea 
să„ împingă”, „indice”, „se simtă în largul ei..”. Astfel persoana cerebrală vrea să ştie 
ce „experienţe”, „trăiri” poate avea în legătură cu acel produs/serviciu. 

Folosind această tehnică informaţiile pot fi valorificate la un nivel superior, 
timpul necesar realizării unei vânzări scade, deoarece îi vorbeşti fiecărui client pe 
”limba lui”, deci particularizat. Nu mai este nevoie de o strategie de prezentare doar a 
avantajelor bunului/serviciului supus vânzării. 

A treia tehnică clasică de vânzare, cea care presupune folosirea întrebărilor 
deschise, de clarificare, de dezvoltare, direcţionale, concurenţiale necesită stăpânirea 
unei tehnici oratorice deosebite pe de o parte, iar pe de altă parte necesită un control 
logic şi o stăpânire de sine foarte bune. Rezultate mai bune s-ar obţine dacă s-ar folosi 
în cadrul procesului de vânzare procesele de oglindire fizică şi naturală. Oglindirea 
fizică ajută la ”copierea şi reproducerea celuilalt”, astfel încât diferenţele culturale 
existente la începutul conversaţiei, dispar, potenţialul client începe să devină tot mai 
încrezător, deoarece reuşeşte să recunoască persoana din faţa sa, care pe timp ce trece 
devine tot mai asemănătoare cu el, în aproape toate aspectele, voce, tonalitate, poziţia 
corpului, a capului, etc. Folosind doar oglindirea naturală aceasta ajută la ”copierea şi 
reproducerea” doar a poziţiei corpului potenţialului client. Combinarea celor două 
tehnici poate duce la obţinerea unor rezultate extrem de benefice pentru vânzător, 
deoarece multe din barierele conştiente pot fi astfel foarte uşor eliminate.  

Se poate observa că prin folosirea tehnicilor de programare neuro lingvistică 
(NLP), tehnicile de vânzare clasice se pot îmbunătăţi, aducând cu ele avantaje vizibile 
de timp, abordare a clienţilor. Tehnicile NLP permit particularizarea tehnicilor 
clasice, astfel încât acestea să fie adaptate fiecărei situaţii sau fiecărui client în cauză. 
Se poate concluziona că tehnicile NLP nu desfiinţează tehnicile clasice de vânzare şi 
le completează.  
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3.3 THE RURAL TOURISM – THE CYBERNETIC SYSTEM 
 

TURISMUL RURAL – SISTEM CIBERNETIC 
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Abstract 
The tourism is developed like an economical activity in interdependence with all the 

fields and demonstrates its multiplication role in the relation with these.  
The agritourism, like a particular form of the rural tourism, is limited at the farms, through 

putting the environment in value, the housing offer and the agritourism services, having a limited area 
than rural tourism.  

It is considered like a complex system which elements are in a closed interdependence 
relation and it is seen like a cybernetic open system around the extern medium.  
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Introducere 
Turismul, se dezvoltă ca activitate economică în interdependenţă cu 

celelalte domenii, manifestându-se astfel rolul lui multiplicator în relaţiile cu 
acestea. 

Procesul industializării la scară mondială a anilor 1970, a cuprins 
implicit şi sectorul turistic, determinând specialiştii in domeniu să prezinte 
dezvoltarea acestuia ca o industrializare a activităţii turistice. 

Fenomenul industrializării turismului atât pe plan mondial cât şi la nivel 
naţional, a avut ca fundament „viziunea productivistă" a activităţilor turistice, ceea 
ce a condus la concentrarea ofertei în centrul zonelor turistice, a investiţiilor 
corespunzătoare cerinţelor incluse procesului de amenajare în derulare, a 
standardizării produselor turistice, fapt ce a determinat apariţia şi accentuarea 
accelerată a supraaglomerării, diminuarea până la dispariţie a economiilor locale. 

Efectele negative provocate de procesul industrializării la scară largă, 
crizele şi schimbările din plan politic manifestate la nivel internaţional, au adus în 
ultimul deceniu modificări structurale remarcabile în toate domeniile de activitate. 

Creşterea timpului liber şi tendinţa individului de exercitare a mai multor 
activităţi remunerate, au şi ele un efect favorabil asupra practicării activităţilor 
turistice. De asemenea, derularea unei activităţi remunerate la domiciliu, are dublă 
implicaţie în sensul că: 

- pe de o parte, oferă persoanei posibilitatea de a obţine un venit 
suplimentar cu un efort minim pe care-l poate cheltui participând la 
activităţile turistice; 

- pe de altă parte, poate implica direct individul în activitatea turistică, 
fiind patronul unei societăţi cu profil turistic; îşi creează venituri pe 
care le va cheltui tot în acelaşi sector, fie prin investiţii turistice, fie 
petrecându-şi concediul într-o „oază turistică preferenţială. 

Alături de aglomeraţia urbană, încă o treaptă în derularea procesului de 
dezvoltare durabilă a turismului include creşterea timpului liber, sporirea 
veniturilor individului şi creşterea nivelului de cunoaştere şi educaţie,. Reforma 
sistemului de învăţământ, progresul tehnico-informaţional şi nu în ultimul rând, 
„explozia" mass-media sunt factorii care au ridicat într-un anume sens nivelul de 
educaţie şi cunoaştere a populaţiei, care tinde tot mai mult spre un alt mod de 
petrecere a timpului liber. 

 



The rural tourism – the cybernetic system 165

Turismul rural – sistem cibernetic 
Turismului i s-au conturat noi valenţe prin practicarea celui din mediul 

rural, acest nou tip, fiind adecvat epocii moderne actuale. Turismul rural se 
derulează în spaţii relativ nepoluate, neperturbate, locuite de comunităţi 
tradiţionale, satisfăcând multiple nevoi: 

 nevoia de „evadare" pentru diminuarea stării de tensiune, aceasta 
fiind însoţită de o participare activă sau pasivă la desfăşurarea 
activităţilor turistice; 

 nevoia pentru menţinerea sau refacerea sănătăţii; 
 nevoia de apartenenţă şi dragoste; 
 nevoia de cunoaştere şi educare; 
 nevoia legată de dorinţa de vizitare a rudelor şi prietenilor; 
 nevoia de frumos şi inedit, etc. 

Schematic, elementele fundamentale care constituie premisele apariţiei 
şi dezvoltării turismului rural se prezintă astfel (figura 1): 

 
 

Figura 1 - Elementele fundamentale care constituie premisele apariţiei şi 
dezvoltării turismului rural 

 
Combinarea elementelor fundamentale determină apariţia altor 

componente care favorizează dezvoltarea turismului rural durabil, după cum 
urmează: 

 segmentul de piaţă format din populaţia de vârsta a-III-a îşi exprimă 
cererea pentru practicarea turismului rural în vederea refacerii sănătăţii, 
pătrunderea într-un cadru natural relaxant, pitoresc ce poate oferi chiar şi 
experienţe inedite, în condiţiile în care aceştia dispun de un buget redus; 

 ca principal punct de pornire, progresul tehnico-informaţional, determină 
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pe de o parte perfecţionarea echipamentelor specifice turismului rural, care 
conferă turistului un plus de confort şi siguranţă, iar pe de altă parte, permite o 
dezvoltare şi modernizare a transportului şi telecomunicaţiilor, ameliorând 
situaţia infrastructurii generale; 

 crearea condiţiilor de perfecţionare a activităţilor de agricultură ar 
determina practicarea la scară mai largă a agroturismului, ca parte integrantă a 
turismului rural; 

 procesul de valorificare a resurselor turistice, cu precădere a celor care 
constituie unicate, şi poate fi amplificat prin derularea procesului de promovare, 
care la rândul său trebuie supus perfecţionării. 

Mulţi dintre specialiştii care au studiat turismul, prezintă şi elemente 
privind practicarea turismului rural. Printre problemele abordate se situează şi cea 
vizând factorii care favorizează derularea activităţilor turismului rural. Prezentaţi 
sintetic, factorii care influenţează apariţia şi dezvoltarea acestei forme de turism 
sunt: 

- poluarea accentuată a mediului urban; 
- agravarea problemelor de sănătate cu care se confruntă tot mai profund 

populaţia; 
- pitorescul şi ineditul aşezărilor rurale ; 
- oferta diversificată şi excepţională a zonelor montane; 
- accentuarea nostalgiei privind locurile natale; 
- sporirea complexităţii muncii, însoţită de intensificarea nevoii de 

recreere activă în zone nepoluate; 
- reducerea duratei săptămânii de lucru; 
- nevoia pentru „noi formule de vacanţă"; 
- autenticitatea ofertei turismului rural; 
- scăderea accentuată a puterii de cumpărare; 
- diminuarea disponibilului bănesc necesar pentru sănătate şi petrecerea 

timpului liber; 
- elementele ofertei sunt vândute la preţuri accesibile tuturor categoriilor 

de consumatori; 
- accesibilitate în consumarea alimentelor proaspete, a produselor 

denumite „ecologice", precum şi creşterea intersului pentru preparatele 
culinare tradiţionale; 

- gospodăriile şi fermele mediului rural dispun de un spaţiu de locuit 
excedentar;oferta structurilor de primire turistică conţine elemente 
auxiliare, care intensifică tentaţia turiştilor de practicare a unui 
turism rural activ, cu participare directă la activităţile 
desfăşurate; 

- intensificarea practicării turismului religios; 
- existenţa tradiţiilor etnofolclorico-culturale, care se doresc a fi 

transmise generaţiilor viitoare; 
- tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, care este „aruncată" din mediul 

urban spre locurile liniştite, lipsite de poluare, care le conferă chiar şi 
posibilitatea de a-şi continua viaţa activă. Relaţiile structurale şi 
funcţionale care se manifestă actualmente în România, sunt luate în 
considerare în cadrul strategiilor de dezvoltare stabilite la nivel 
naţional. Sub acest aspect, dezvoltarea turismului în spaţiul rural 
românesc a fost abordată de specialişti, din următoarele puncte de 
vedere: 
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1. din perspetiva sistemului exploataţie agricolă - familie; 
2. sub aspectul cercetării identităţii profesionale din mediul rural; 
3. prin prisma relaţiilor economico-sociale din mediul rural. 
Acestea sunt privite şi ca tendinţe motivaţionale ale cunoaşterii activităţii de 

turism rural, în condiţiile existenţei în România a unor posibilităţi remarcabile de 
derulare a acestui tip de turism, argumentate prin prezenţa resurselor naturale şi 
antropice într-un spaţiu rural românesc cu multiple tradiţii etnofolclorice, 
monumente cultural-istorice, muzee etc. 

Elementele de condiţionare a turismului şi dezvoltării rurale, care le 
completează pe cele prezentate, includ: infrastructura regională; resursele funciare şi 
umane din spaţiul rural; structura producţiilor, veniturilor şi cheltuielilor în sectorul 
agricol, ca element de evaluare a potenţialului agroturistic. 

Etapele de restructurare a economiei, se derulează în strânsă corelaţie cu 
cele privind dezvoltarea durabilă a turismului rural românesc, care vizează: 

- orientarea spre activităţile din mediul rural, în sensul că la producătorii 
agricoli apare cerinţa de a produce mai mult şi mai bine; reconstituirea 
fostelor proprietăţi agricole, aplicarea liberei iniţiative acţionează asupra 
mecanismului pieţei mijloacelor de producţie şi a pieţelor produselor 
agricole, astfel nivelul de trai al locuitorilor mediului rural devenind 
dependent  de  volumul şi calitatea produselor vândute. Funcţionalitatea 
activităţilor turismului rural este în acest mod activată, fiind corelată cu 
structurile existente şi cu relaţiile economico-social-culturale stabilite; 

- conturarea şi stabilirea celor mai adecvate forme de organizare a turismului 
rural, ceea ce presupune conturarea limitelor zonelor teritoriale ale acestei 
forme de turism, pentru a face faţă cererii din mediul urban; 

-  dezvoltarea efectivă a turismului rural, care se manifestă prin 
perfecţionarea structurilor de primire turistică, prin amplificarea 
activităţilor legate de câteva forme ale acestui tip de turism: agroturism sau 
pelerinaj religios, precum şi de tendinţele de integrare în structurile 
europene. 
Alternativă a dezvoltării durabile a României, turismul rural este 

considerat un agregat de tipul produs-preţ-consum, care conferă ţării multiple şanse 
de integrare în structurile europene. 

Agroturismul, ca formă particulară a turismului rural, este limitat la 
nivelul gospodăriei ţărăneşti, prin valorificarea cadrului natural, a ofertei de cazare şi 
a serviciilor agroturistice, având o ofertă de cuprindere mai restrânsă decât turismul 
rural. Astfel, el poate fi privit din următoarele puncte de vedere: 

- al structurii de primire turistică: ca element de valorificare a excedentului 
spaţiului de cazare existent într-o gospodărie, care este amenajat şi pregătit 
pentru primirea clienţilor-turişti; 

- al activităţilor: ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodărie 
în vederea consumului de către clienţii-turişti care sosesc în spaţiul rural 
cu dorinţa de a-şi satisface motivaţiile sosiriiprin implicare directă, activă 
dar neremunerată; 

- al economiei locale: ca o sursă de realizare şi sporire a veniturilor locale. 
Turismul rural este tratat ca un sistem complex, ale cărui elemente 

componente se află într-o strânsă relaţie de interdependenţă, fiind privit ca un 
sistem cibernetic deschis în jurul mediului extern. 

Activităţile din gospodărie se desfăşoară în strânsă corelaţie, agroturismul 
fiind definit din acest punct de vedere ca "un ansamblu de bunuri şi servicii oferite 
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de gospodăria ţărănească, spre consumul persoanelor care, pe o perioadă determinată 
vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, cure terapeutice, tranzacţii 
sau afaceri, pentru satisfacerea unui hobby, iniţiere în arta meşteşugurilor 
tradiţionale, pentru studii şi documentare, precum şi multe alte activităţi specifice. 

Deşi se desfăşoară în acelaşi spaţiu, agroturismul şi turismul rural sunt 
două noţiuni care se identifică până la un anumit nivel, fiecare fiind completat şi 
conturat de diferite elemente de departajare.Un element specific turismului rural 
este reprezentat de celelalte tipuri de structuri de primire: 

- motelul este inclus în cadrul structurilor de primire ale turismului rural 
atâta timp cât e situat în apropierea localităţii rurale şi oferă servicii 
specifice acestui tip de turism; 

- hotelul rustic pavilionar este considerat acel tip de hotel turistic situat în 
mediul rural, oferind mai multe pavilioane rustice; 

- cazarea  în campinguri necesită pentru turismul rural  elaborarea şi  
aplicarea unor reglementări specifice acestei forme de turism care să 
includă elemente legate atât de terenurile pe care sunt amplasate, cât şi de 
comportamentul turiştilor; 

- pensiunile turistice au, ca şi gospodăriile, o capacitate cuprinsă între 3-10 
camere, oferind  turiştilor găzduirea, servirea mesei şi servicii de agrement, 
dar ele pot funcţiona atât în cadrul locuinţelor cetăţenilor cât şi în clădiri 
independente ce includ spaţii special amenajate pentru cazarea turiştilor 
pregătirea şi servirea mesei acestora; 

- în cadrul taberelor şcolare, de creaţie artistică sau pentru activităţi 
ecologice, se desfăşoară activităţi ce asigură menţinerea şi transmiterea 
unor tradiţii cultural-artistice populare româneşti dezvoltarea unor 
aptitudini şi îmbogăţirea cunoştinţelor din diverse domenii sau chiar de 
creaţie artistică, în contextul menţinerii, protejării şi conservării mediului 
natural. 
Pe fondul acestora, turismul rural ecologic şi cultural prinde contur 

prin desfăşurarea unor simpozioane colocvii sau expoziţii, cu o tentă adecvată. 
Structura de primire turistică împreună cu satul şi spaţiul, în condiţiile 

derulării activităţilor specifice turismului rural creează tendinţa de comprimare a 
timpului şi spaţiului, conferind acestuia o activitate şi un interes crescând pentru 
practicarea lui, modificându-şi favorabil dimensiunile dezvoltării economice, sociale 
şi culturale. 

Satul reprezintă ,,agregatul" care include îmbinarea armonioasă a 
capacităţii de primire, servire a mesei şi de desfăşurare a unor activităţi de 
agrement, a serviciilor aferente acestora, a resurselor naturale şi antropice şi a 
vieţii cotidiene specifică localităţilor rurale cu dimensiunea umană de la simplii 
localnici până la remarcabili artizani şi meşteşugari cu intimitatea socială şi animaţia 
locală în contextul promovării tradiţiilor culturale, etnofolclorice, a păstrării şi 
conservării mediului rural. El este definit ca o "aşezare rurală pitorească, bine 
construită, situată într-un mediu nepoluat, păstrător de tradiţii şi cu un bogat trecut 
istoric, care în afara funcţiilor politico-administrative, sociale, economice şi 
culturale proprii, îndeplineşte sezonier sau în tot cursul anului şi funcţia de primire 
şi găzduire a turiştilor pentru petrecerea unui sejur cu durată nedefinită". 

Aspectul satului este ceea ce apare vizibil în peisajul ce constituie o sursă 
de atractivitate a turismului rural. Satul de tip răsfirat prezintă elemente de o 
deosebită atractivitate diferenţiindu-latât de satul Europei Centrale, de ,,tip 
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german", cât şi de cel italian sau francez din sud, cu case etajate care escaladează 
pantele. 

Petrecerea timpului liber în mediul rural, în condiţiile derulării vacanţei, 
presupune practicarea unui turism rural care este rezultatul unei profunde 
întrepătrunderi între 3 elemente: 

- cadrul rural, care presupune existenţa mediului rural sub aspectul aşezării 
din punct de vedere geografic, economico-social şi politic; 

- potenţialul uman, ce vizează localnicii atât ca rezidenţi ai aşezării rurale, 
dar şi în dubla lor ipostază de locuitori ai acestui spaţiu şi forţa de muncă 
din turism, în contextul vieţii locale cotidiene. 

- produsul animaţiei turistice, reprezentând efectul motivaţiei care stă la baza 
deplasării turismului către aşezarea rurală; acesta include o multitudine de 
elemente de la preparatele gastronomice şi băuturile alcoolice sau 
nealcoolice tradiţionale consumate, până la rezultatele drumeţiilor, a 
vizitării obiectivelor ce ţin de potenţialul antropic, a practicării sporturilor, 
a participării la derularea activităţilor din gospodării, ateliere 
meşteşugăreşti, sau a celor legate de manifestările etnofolclorice. 
Turismul rural reprezintă un ansamblu complex alcătuit din 4 

componente care se întrepătrund: potenţialul turistic rural, industria ospitalităţii 
rurale, baza tehnico-materială rurală şi potenţialul uman rural. 

Prin turismul rural se poate înţelege deplasarea unei persoane într-o zonă 
rurală nepoluată, unde este gazduită cel puţin 24h într-o structură de primire 
turistică adecvată mediului rural, cu scopul petrecerii timpului liber într-un mod cât 
mai diversificat, în strânsă concordanţă cu natura, cultura şi arta ţărănească, în 
condiţiile existenţei posibilităţii de a consuma alimente proaspete naturale. 

Această formă de turism presupune ca turistul să accepte stilul de viaţă 
rural, confortul şi serviciile corespunzătoare acestuia. 

Oferta aşezărilor rurale poate fi inclusă într-un program din cadrul 
turismului itinerant, acesta numindu-se, în acest caz, turism rural intinerant. 

Promovarea turismului rural itinerant este obiectivul principal pe care 
trebuie să se axeze dezvoltarea acestuia, el presupunând utilizarea unor mijloace 
tradiţionale: suporturi de vânzare (ghiduri, broşuri, pliante, cataloage), obiecte 
publicitare, prezenţa la manifestări de turism, utilizarea mediei (TV, publicaţii, 
radio, internet), oferind posibilitatea transmiterii informaţiilor în cât mai multe 
limbi de circulaţie internaţională. 

Tot ca forme particulare ale turismului rural se pot evidenţia şi 
următoarele trei tipuri: 

• turismul verde: desfăşurat în spaţii rurale apropiate parcurilor 
naţionale, a celor naturale, a rezervaţiilor biosferei, a celor naturale ; 
este un turism practicat în special de cei care iubesc produsele 
ecologice; 

• turism alb: turismul sporturilor de iarnă; 
• turism albastru: turism practicat la mare. 

Operatorii din turism trebuie să se organizeze în vederea marketing-ului, a 
planificării şi autofinanţării, iar în mediul rural acest lucru este dificil din cauza 
numărului scăzut de membrii, distanţelor mari, posibilităţi scăzute, şi din cauza 
factorilor culturali care acţionează împotriva colaborării. Dependenţa de unele 
iniţiative comune de marketing este adesea regăsita în turismul rural. 

În ultimul timp, se insistă tot mai mult pe ideea ca turismul rural să fie 
integrat în programe de dezvoltare globală, iar dintre condiţiile necesare pentru ca 
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acest tip de turism să fie încununat de succes, putem enumera: susţinerea să vină din 
partea comunităţii şi nu din iniţiative particulare; utilizarea fonduri de capital activ; 
existenţa coordonatorilor profesionişti şi încurajarea marketingului. 
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Abstract  
The rural tourism consummer has special demands and preferences related to the natural  

environment to be visited, to be well informed about the places and local customs, being aware about 
the limited time at the disposal. This topic was considered, in our 100 questionnaires 
researchperformed  in urban area and presented below. 
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Introducere 
Parafrazând o afirmaţie a marelui pictor Ştefan Lucian, făcută în vara anului 

1909 într-o epistolă – „frumos e un biet cuvânt searbăd care nu spune nimic din 
splendoarea peisajului”, cunoaşterea spaţiului rural românesc demarează ca un 
experiment, continuă cu o permanentă cercetare şi se va sfârşi printr-o pasiune 
constantă, întreţinută de dorinţa permanentă a „redescoperirii” ori a revederii. 
Cuvintele nu vor putea reda întotdeauna varietatea impresiilor, a gândurilor, a 
sentimentelor ce se nasc sub imperiul emoţiilor trăite în străbaterea plaiurilor carpato-
dunărene. 

Turismul rural în ţara noastră se practică dintotdeauna, dar spontan, 
sporadic, întâmplător, şi mai ales neorganizat. Forma sa de materializare o reprezintă, 
începând cu anii ’20-’30, cazare la cetăţeni a vizitatorilor ocazionali în cadrul unor 
aşezări rurale. 

Agroturismul, componentă a turismului rural, are cele mai mari implicaţii în 
valorificarea resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor, 
în dezvoltarea socio-economică a localităţii rurale şi comunităţii în general şi nu în 
ultimul rând, în protejarea şi conservarea mediului natural şi construit, în contextul 
unei activităţi economice pe principii ecologice. [1] 

 
Material şi metodă 
A fost realizat un studiu a cărui obiectiv urmărit era evaluarea cererii 

turistice a consumatorilor din zona Transilvaniei faţă de turismul rural. În acest caz, a 
fost administrat (in anul 2008) un chestionar unui număr de 100 de persoane din 
mediul urban din zona Transilvania. Acest eşantion luat în studiu oferă răspunsuri 
despre motivele alegerii locului de vacanţă, sumele cheltuite, frecvenţa alegerii unei 
pensiuni agroturistice, numărul de zile petrecut într-o astfel de pensiune, etc. Se 
doreşte a se cunoaşte ce segmente de populaţie practică turism rural şi măsura în care 
veniturile, ocupaţia şi vârsta influenţează această activitate. 

Chestionarul a fost realizat pe baza obiectivelor cercetării şi conţine 18 
întrebări. Predomină întrebările închise, deoarece acestea îl pun pe subiect în situaţia 
de a indica unul sau mai multe din răspunsurile posibile propuse cu focalizare pe 
obiectivele cercetării, răspunsurile sunt mai uşor de dat, iar prelucrarea şi interpretarea 
datelor obţinute se simplifică. Chestionarul conţine atât întrebări cu alegere unică cât 
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şi întrebări cu alegere multiplă. Prelucrarea datelor culese s-a realizat cu ajutorul 
programului SPSS, versiunea 16. 

 
Rezultate şi discuţii 
În acest articol am luat spre analiză doar câteva din întrebările 

chestionarului, cele care identifică anumite motivaţi ale celor intervievaţi pentru 
petrecerea unei vacanţe în mediul rural. 

Sursele de informaţii pentru alegerea unui anumit loc de petrecere a vacanţei 
sunt prezentate în figura nr. 1. 
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Figura nr. 1 Sursele de informaţii pentru alegerea unui anumit loc de petrecere a 

vacanţei. 
 

În urma analizei datelor am observat că sursele preferate de potenţialii turişti 
sunt relatările rudelor (34,3%), agenţiile de turism (22,2%), precum şi renumele 
regiunii (21,2%). La polul opus preferinţelor se află pliantele şi alte surse de 
informaţii (3%), cataloagele şi reclamele din media (5,1%) şi ghidurile turistice 
(6,1%). Respondenţii motivează răspunsurile pentru cele mai preferate surse prin 
următoarele argumente: reclama “din gură în gură” “nu minte niciodată”, agenţiile de 
turism “au cele mai noi informaţii privind destinaţiile turistice”, iar renumele regiunii 
“este consacrat prin ospitalitatea oamenilor de acolo”. 

Principala formă de cazare preferată de către turiştii potenţiali (figura 2) sunt 
cabanele (34,0%), hotelurile (22,0%), pensiunile agroturistice (17,0%) şi vilele 
(15,0%). Campingurile întrunesc doar un procent de 7,0% din preferinţele turiştilor, 
iar, gospodăriie rurale numai 4,0%. Pentru categoria „altele” au optat doar un singur 
respondent din totalul de 100 răspunsuri. Subiecţii consideră că acele categorii care au 
procentaj mare “le pot oferii un grad mai mare de confort şi se simt mai bine”. 
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Figura nr. 2 Forma de cazare preferată 

 
Frecvenţa unui sejur în cadrul unei pensiuni agroturistice de către subiecţii 

intervievaţi este “de câteva ori pe an” (32,0%), “o dată pe an” (30,0%), “mai 
rar/niciodată” (25,0%), “o dată pe lună” (7,0%), “în weekend” (6,0%) (figura 3). De 
remarcat că marea majoritate a repondenţilor (peste două treimi) aleg să petreacă un 
sejur la o pensiune agroturistică cel mult o dată pe an.  
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Figura nr. 3 Frecvenţa alegerii pentru cazare a pensiunii agroturistice 

 
Turiştii care aleg pentru petrecerea vacanţei o pensiune agroturistică vor să 

petreacă acolo în medie 2-3 zile (44,0%), 7 zile (33,0%) şi numai 19% vor să stea 10 
zile, iar 4,0% mai mult (figura 4). Mulţi justifică durata scurtă a sejurului într-o 
pensiune agroturistică prin faptul că „nu prea au timp liber”. 
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Figura nr. 4 Durata medie anuală a timpului petrecut într-o pensiune agroturistică. 

 
În ceea ce priveşte serviciile acordate de o pensiune agroturistică 36% dintre 

respondenţi doresc doar cazare, 29% pensiune completă, 25% demipensiune, şi numai 
10 % cazare cu mic dejun (figura 5). 
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Figura nr. 5. Preferinţele turiştilor privind rezervarea pentru petrecerea vacanţei 

 
 

Concluzii 
Dezvoltarea agroturismului este într-o stare incipientă în ţara noastră. Dintre 

consumatorii de servicii turistice relativ puţini aleg deocamdată să-şi petreacă vacanţa 
într-o astfel de locaţie, iar durata medie a unui astfel de sejur e relativ scurtă. 
Serviciile solicitate sunt relativ modeste, sub o treime din repondenţi apelând la 
servicii complete de pensiune. De asemenea modalităţile de informare sau alegere a 
unei pensiuni sunt în mare parte empirice, cea mai eficientă formă de promovare fiind 
cea de la om la om.  
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În concluzie, considerăm că stadiul de dezvoltare a turismului rural este 
departe de a-şi atinge potenţialul. Infrastructura de cazare, promovare şi informare e 
slab dezvoltată aspect corelat şi cu serviciile reduse solicitate de către turişti, datorită 
probabil veniturilor relativ scăzute ale acestora. O dată cu aderarea la Uniunea 
Europeană, accesarea fondurilor oferite de aceasta şi creşterea generală a salariilor pe 
economie, perspectivele de dezvoltare a sectorului sunt fără îndoială promiţătoare. 
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Abstract 
If we were to generalize when we can say that rural tourism encompasses a wide range of 

methods of accommodation, food, activities, cultural events, sports, etc. Rural tourism itself, however, 
is the most complex manner of recovery of local tourism resources. In this regard, programs to 
promote local and regional tourism are perceived in Europe as a basic strategy for sustainable 
tourism.  

According to the European Union, the Romanian tourism into the general trend imposed by 
modern lifestyle, implies fully economic efficiency consistent with the social and natural environment; 
the only restriction is determined by competitive destination Romania on the international market.  

Bukovina can promote successfully Romania on world tourist market if rural valences, 
ecotouristic and rural - spiritual destination "Up Country”, are considered, in full accordance with the 
rules imposed by the European Union. 

 
Key words: European Tourism, management of Romanian tourism integration, Bukovina 
Cuvinte cheie: turism european, managementul integrării turismului românesc, Bucovina 

 
„A face turism înseamnă a merge să cauţi foarte departe dorul de a te întoarce acasă.” 

George Elgozy 
 

Turismul – liantul unităţii europene 
La 1 ianuarie 2007 România a devenit membră al Uniunii Europene. Odată 

cu integrarea României în UE ţara noastră este constrânsă, cel puţin teoretic, să 
meargă într-o singură direcţie, spre economia de piaţă competitivă, bazată pe client, 
seriozitate şi calitate. Noile cerinţe presupun un proces de tranziţie ce necesită timp şi 
costuri atât din partea românilor cât şi din partea statelor membre. 

Prin tratatul de la Maastricht70, Uniunea Europeană încurajează cooperarea 
culturală între statele membre în răspândirea culturii şi istoriei europene, sprijină 
conservarea şi protejarea patrimoniului cultural european. Una din cele mai 
importante politici ale Uniunii Europene o reprezintă politica de dezvoltare, respectiv 
politica regională şi fondurile structurale. 

Uniunea Europeană reprezintă, în fapt, o entitate internaţională apărută pe 
scena internaţională în 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. 
Acest Tratat de instituire a Uniunii Europene consemna dorinţa statelor participante 
de a întări legăturile economice, sociale şi politice dintre ele în vederea realizării unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele europene. 

Ca membră a comunităţii europene71 România va avea acces liber la o piaţă 
de aproape 500 milioane de locuitori, iar cetăţenii şi firmele româneşti vor beneficia 
de cele patru libertăţi economice esenţiale unei economii eficiente: libera circulaţie a 
forţei de muncă, a serviciilor, a mărfurilor şi a capitalului. 

                                                 
70 ***, Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a III-a 2007 România şi Uniunea Europeană 
71 idem  
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Turismul a devenit un atribut al omului modern iar evoluţia stilurilor de 
viaţă a modificat radical percepţia asupra acestei activităţi cu implicaţii majore 
economice şi sociale.72 

 
Programe europene de promovare a produsului turistic românesc  
Pentru sectorul turistic românesc aderarea la Uniunea Europeană prezintă o 

importanţă deosebită pe toate planurile: economic, social, cultural sau tehnologic. Din 
alt punct de vedere, aderarea implică deopotrivă noi oportunităţi şi riscuri, totodată, în 
mod indirect, apartenenţa la marea familie europeană presupune o multitudine de 
beneficii şi costuri. Turismul românesc trebuie să facă faţă acestor noi realităţi. În 
cadrul negocierilor de aderare, încheiate în decembrie 2004, turismul nu a fost un 
subiect specific de negociere. Totuşi au existat capitole de negociere care au impact 
asupra industriei turismului: Politice în domeniul transporturilor; IMM-urile; Protecţia 
mediului înconjurător; Protecţia consumatorului; Politica în domeniul concurenţei; 
Politica socială şi ocuparea forţei de muncă; Libera circulaţie; Impozitare; Politica 
regională; Agricultura; Cultura şi audiovizualul.73 

Integrarea turismului românesc în UE presupune eficientizarea activităţii 
economice în deplină concordanţă cu mediul natural şi social. Turismul are şansa de a 
se dezvolta liber fără a fi constrâns de limite impuse de factorii de decizie centrali ca 
în cazul agriculturii sau industriei. Singura restricţie va fi determinată de 
competitivitatea destinaţiei ROMÂNIA pe piaţa internaţională. Competitivitatea 
scăzută a turismului românesc în comparaţie cu cel al statelor membre UE, chiar şi al 
celor nou intrate, poate fi îmbunătăţită prin adoptarea unei strategii care să stabilească 
foarte clar care sunt priorităţile către care se vor îndrepta în perioada 2007-2013 
resursele financiare alocate de UE sau de la bugetul statului.  

Turismul rural şi regional din România va beneficia, în următorul cincinal, 
de fonduri europene de aproape 500 milioane de euro prin intermediul Fondului 
European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă alte 87 milioane de euro din 
fonduri naţionale. Sumele alocate dezvoltării turismului regional şi local sunt cuprinse 
în două programe operaţionale sectoriale74 pentru perioada 2007 – 2013 de Comisia 
Europeană, perioade care cuprind măsurile ce urmează să fie finanţate şi bugetele 
alocate acestora. 

Primul program destinat turismului regional şi local are în vedere 
valorificarea resurselor turistice existente şi/sau a celor neintroduse încă în circuitul 
turistic, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor din activităţi turistice, 
precum şi  crearea de noi surse de venit în zone izolate cu potenţial turistic. 

Al doilea program este destinat creşterii competitivităţii economice în 
turism, în vederea reducerii decalajelor faţă de productivitatea medie europeană. 
Pentru perioada 2007 - 2013 acestei axe îi sunt alocat circa 131,76 milioane euro, din 
care 112 milioane euro provenite de la Uniunea Europeană prin intermediul Fondului 
European de Dezvoltare Regională şi 19,76 milioane euro fonduri naţionale publice. 

Proiectele de dezvoltare rurală oferă suportul logistic şi susţinerea financiară 
a regiunilor mai puţin dezvoltate, a localităţilor, a asociaţiilor interlocalităţi, precum şi 
acordarea de asistenţă economică comunităţilor sărace. Principalul obiectiv al 
proiectului are în vedere modernizarea şi mecanizarea activităţilor agricole, creşterea 
                                                 
72 Popescu Corina, Turismul românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, 2008 
73 Bibirigea, Ioan Romeo, Managementul integrării turismului românesc în Uniunea Europeană, 
2007 
74 http://www.standard-team.com/cikkek/fedr.php   
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standardului de viaţă în zonele rurale prin racordarea sătenilor la apă curentă, gaz 
metan, curent electric, modernizarea drumurilor etc., intensificarea protecţiei mediului 
ambiant, a florei şi faunei, propunându-şi  în ultimă instanţă revitalizarea lumii satului 
românesc. Toate aceste aspecte trebuie făcute în consonanţă cu păstrarea tradiţiilor 
locale, reorintarea tinerilor spre lumea satului, şi mai ales, prin inocularea spiritului 
responsabil – faţă de natură , cultură şi spiritualitate. 

Pe fondul inadaptabilităţii lumii satului românesc la cerinţele timpurilor 
moderne, a crizei de identitate şi dezinteresul manifestat faţă de evoluţia socio-
culturală contemporană spre monocultura betonului, tendinţă extrem de periculoasă 
care ameninţă iremediabil autenticitatea românească, este greu de prognozat o 
dezvoltare armonioasă a ariilor rurale. Este elocventă în acest sens, situaţia 
Euroregiunii de Dezvoltare Nord-Est, recunoscută pe plan mediatic, ca fiind cea mai 
săracă regiune a Uniunii Europene. În plan regional însă, discrepanţele sunt şi mai 
evidente. 

 
Şansa turismului rural românesc 
Dezvoltarea turismul rural75 are statut de prioritate zero în vastul domeniu al  

turismului românesc. Turismul rural, ecoturismul şi turismul balnear sunt printre 
puţinele forme de turism sustenabil care pot conferi notorietate României, fiind 
totodată capabile să contribuie în mod nemijlocit la soluţionarea acutei crize de 
personalitate cu care se confruntă statul român de 17 ani încoace. Civilizaţia rurală cu 
tradiţiile, folclorul constituie una dintre atracţiile cele mai populare în rândul turiştilor 
străini. În plus turismul rural se pretează foarte bine la campania publicitară axată pe 
sloganul ,,Numai în România”. 

În perioada 1992-2002 volumul investiţiilor străine în turism s-a ridicat la 
5,3 miliarde de dolari, o cifră modestă datorită privatizării întârziată din domeniu. 
Guvernul României nu a adoptat o politică de atragere a investiţiilor străine şi nu 
oferă nici un fel de facilităţi companiilor care doresc să investească în acest sector. O 
altă cauză a investiţiilor străine scăzute este infrastructura slabă. Doar 50% din 
drumurile din România sunt asfaltate, singurul aeroport internaţional cu o capacitate 
operaţională satisfăcătoare este cel de lângă Bucureşti, iar condiţiile de călătorie cu 
trenul nu se ridică la pretenţiile şi standardele internaţionale. 

Pentru ca turismul rural să ajungă la un conţinut şi la o calitate superioară 
reală a turismului românesc sunt necesare următoarele76: 

a) Realizarea unui studiu de evaluare a patrimoniului turistic rural şi 
posibilităţilor de integrare în sistemul turistic european; 

b) Dezvoltarea turismului rural prin lansarea de agenţii de turism virtuale 
deoarece internetul oferă posibilitatea funcţionării în turism a unor operatori 
turistici virtuali care nu dispun de personal, mijloace fixe sau o structură 
organizatorică fizică; 
Totalitatea operaţiunilor de intermediere şi gestiune sunt efectuate on-line, 

preferându-se, în acest caz, utilizarea unor centre de rezervare şi creare a unor sisteme 
globale de distribuţie. 

Înfiinţarea agenţiilor de turism virtuale, via internet, modifică morfologia şi 
dinamica turismului rural, realizându-se un nou concept de afaceri în sfera turismului. 

                                                 
75 Bibirigea Ioan Romeo, Managementul integrării turismului românesc în Uniunea Europeană, 
2007 
76 Popescu Corina, Turismul românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, 2008 
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Rezervările unei agenţii virtuale va atrage potenţialii consumatori de servicii turistice 
din sfera rurală cu următoarele oportunităţi semnificative: 

- lansarea unei cereri personalizate cu ajutorul aplicaţiilor electronice de 
căutări şi selectare care vor identifica ofertele rurale; 

- compararea conţinutului ofertelor mai multor agenţii de turism 
concurente; 

- prezentarea de informaţii variate şi detaliate (sub formă de text, sunet, 
imagine statică, videoclipuri sau spoturi publicitare) despre destinaţiile 
turistice din mediul rural şi să prezinte în detaliu serviciile disponibile, 
putându-se realiza chiar tururi virtuale; 

- posibilitatea rezervării on-line şi achiziţionarea produsului turistic complet 
sau fracţionat. 

c) Înfiinţarea de societăţi private specializate în turismul rural; 
d) Aprobarea normelor şi criteriilor de clasificate pe „margarete” a firmelor şi 

pensiunilor agroturistice, dar mai ales implementarea standardelor de calitate 
– ISO şi/sau promovarea unor modelele calitative similare Mărcii Q din 
industria hotelieră; 

e) Perfecţionarea profesională continuă în cazul stakeholderilor din turismul 
rural, prin organizarea de acţiuni formative ce vizează cu precădere 
prestatorii şi touro-prestatorii din mediul socio-economic şi turistic rural. 
Organizarea de activităţi menite să formeze unii tineri din principalele zone 
etnografice ca ghizi şi agenţi locali privind agroturismul, precum şi 
cooperarea cu organizaţiile internaţionale din domeniul turismului rural; 

f) Lansarea pe piaţa internă şi internaţională a ofertei turistice româneşti, prin 
organizarea de târguri de turism rural, realizarea de materiale promoţionale - 
activitate ce cade în sarcina asociaţiilor locale şi a organizaţiilor naţionale 
direct interesate de sustenabilitatea turismului rural (ANTREC, APT 
Bucovina etc.); organizarea de acţiuni de marketing şi promovare prin 
programe promoţional-strategice iniţiate de Ministerulul Turismului, 
editarea unui catalog al ofertelor gospodăriilor ţărăneşti specifice zonelor 
etnografice selecţionate; crearea unor platforme de prezentare Web a 
gospodăriilor ţărăneşti atestate – în flash şi slide show; 

g) Formarea experţilor în management agroturistic la nivel local, regional şi 
naţional prin organizarea de cursuri în cadrul Institutului Naţional de 
Formare şi Management pentru Turism; 

h) Asigurarea unor facilităţi, de genul scutirilor sau a reducerilor de taxe şi 
impozite în scopul stimulării activităţilor tradiţionale şi turistice din cadrul 
gospodăriilor, întreprinderilor mici de artizanat şi cooperativelor 
meşteşugăreşti, sau de ce nu, simplificarea formalităţilor de creditare, 
accesibilitate sporită şi consiliere pre-, pe parcurs şi post- implementare a 
programelor naţionale şi europene de dezvoltare rurală durabilă. Fondurile 
alocate de Uniunea Europeană şi bugetul statului sunt sursele de finanţare 
cele mai importante care pot revitaliza sectorul turistic şi activitatea IMM-
urilor din mediul rural. 
Turismul rural poate fi şansa dezvoltării zonelor defavorizate din România, 

precum Regiunea de Nord-Est, aria montană înaltă, Delta Dunării etc. Veniturile 
băneşti realizate vor conduce la ridicarea nivelului de civilizaţie a satului românesc, 
iar locuitorii săi, prin ospitalitatea deosebită, tipic românească, ar putea schimba 
imaginea ţării noastre în Europa. Pentru aceasta este necesară elaborarea unei politici 
clare şi de perspectivă cu privire la dezvoltarea turismului rural românesc, în sensul 
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stabilirii unor obiective precise spre care să fie dirijate resursele financiare interne şi 
internaţionale. 

Analiza SWOT a turismului din Bucovina 
O analiză SWOT 77 (engl.acronim pentru Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) a dezvoltării rurale permite o înţelegere foarte profundă a 
problemelor potenţiale şi critice care pot afecta mediul rural. 

Principalul scop al analizei SWOT este de a identifica şi de a atribui fiecare 
factor (pozitiv sau negativ) uneia dintre cele 4 categorii. Analiza SWOT este un 
instrument util în dezvoltarea şi confirmarea strategiei de marketing. 

 
Puncte tari 

 

Maximizează! 
Puncte slabe 

 

Transformă! 
Oportunităţi 

 

Profită! 
Ameninţări 

 

Evită! 
Figura 1 Model teoretic de analiză sectorială 

 
Punctele tari descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile din mediul 

intern care pot fi maximizate în procesul de dezvoltare. Aceste atuuri sunt sub 
controlul mediului intern. Punctele slabe reliefează unele disfuncţionalităţi care se 
manifestă în plan intern, probleme ce pot fi transformate printr-un management 
judicios în avantaje de netăgăduit. Oportunităţile reflectă potenţialul care se 
materializă prin complementarea strategiilor de marketing. Ameninţările includ 
factori în afara controlului, factori care ar putea să pună strategia de marketing în 
pericol. 

În Bucovina, turismul rural78 este perceput ca o formă particulară de turism 
multilateral dezvoltat, cuprinzând atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare, 
pensiune, circulaţie turistică, prestare de servicii suplimentare) cât şi cea economică 
(de regulă agricolă şi meşteşugărească) ce poate întruni condiţii favorabile de 
dezvoltare în satele româneşti. Frumuseţea şi armonia gospodărească, cultura 
ţărănească şi tradiţiile locale bucovinene nu fac decât să potenţeze potenţial turistic de 
factură rustică incomensurabil. 

Consolidarea analizei SWOT a dezvoltării rurale în Bucovina evidenţiază 
următoarele disparităţi în plan regional:  

                                                 
77 http://ro.wikipedia.org  
78 Nedelea Alexandru, Politici de marketing în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
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Figura 2 – analiza SWOT a dezvoltării rurale în Bucovina 

 
În Bucovina turismul poate fi orientat spre mai multe direcţii79: pe filiera 

cultural-religioasă, spre turism sportiv şi de agrement şi nu în ultimul rând spre 
ecoturism şi turism rural. Încărcată de o bogată şi îndelungată tradiţie românească, 
având vetre culturale de importanţă internaţională, Bucovina trebuie să revină în 
atenţia turiştilor ca o zonă de turism pur ecologic, aşa cum l-a catalogat Peter Zimmer, 
expert al societăţii germane IBD/GTZ (Serviciul Integrat de Consultanţă pentru 
Economie în România - Societatea pentru cooperare tehnică), unul dintre iniţiatorii şi 
promotorii Asociaţiei pentru Turism Bucovina. 

 
Concluzii 
Bucovina este percepută momentan ca o destinaţie cultural-religioasă. Însă, 

inconfundabilele edificii religioase cu funcţionalitate ecumenică, culturală şi turistică 
nu sunt amplasate la întâmplare, ci în cea mai frumoasă şi reconfortantă parte a 
                                                 
79 Nedelea Alexandru., Politici de marketing în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2003 

     

          AMENINŢĂRI: 
• Incidenţa în creştere a nebulozităţii şi a 

hazardelor naturale. 
• Degradarea monumentelor de artă şi 

arhitectură. 
• Pierderea tradiţiilor datorită normelor 

impuse de Uniunea Europeană. 
• Slaba competitivitate a firmelor de profil 

din judeţul Suceava cu cele din statele 
membre ale Uniunii Europene un risc pe 
care bucovina trebuie să şi-l asume. 

• Peisaje naturale atractive. 
• Resurse naturale bogate valorifi-   

-cabile din punct de vedere turistic. 
• Existenţa ariilor naturale protejate . 
• Potenţial turistic recunoscut atât pe 

plan intern cât şi internaţional. 
• Existenţa monumentelor istorice 

unice (Mănăstirile din Bucovina 
incluse în patrimoniul UNESCO). 

• Spaţiu multicultural. 
• Existenţa resurselor de apă potabilă 

în majoritatea localităţilor şi satelor. 
• Poluarea scăzută a aerului. 
• Cifra de afaceri din domeniul 

hotelier (case de vacanţă,  
• cabane pensiuni,), restaurante şi 

agenţii de turism. 

       PUNCTE SLABE 
• Insuficienta valorificare şi dezvoltare 

a potenţialului turistic. 
• Promovarea insuficientă a unor 

obiective turistice. 
• Infrastructură rutieră modernizată 

care se află sub standardele minime 
acceptate. 

• Mediul fiscal şi legislativ instabil. 
• Ponderea ridicată a populaţiei   

concentrate în mediul rural. 
• Depozitarea necontrolată a deşeurilor 

în mediul rural. 
• Acces redus la credite pentru 

dezvoltarea rurală 

 
OPORTUNITĂŢI 
• Dezvoltarea unor staţiuni turistice. 
• Constituirea Parcului Naţional 

Regional al Mănăstirilor din 
Bucovina. 

• Modernizarea infrastructurii aeriene 
şi refacerea infrastructurii de 
transport rutier. 

• Dezvoltarea IMM-urilor în 
domeniul serviciilor (turismului). 

• Obţinerea de fonduri pentru zonele 
mai puţin dezvoltate sau afectate de 
calamităţi prin intermediul Băncii 
Europene de Investiţii 

PUNCTE TARI

Analiza 
SWOT a 

dezvoltării 
rurale  în 
Bucovina 
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României – aflată la contactul dintre aria colinară dominată de Obcine şi şesul 
Sucevei şi acţiunea difuză a rusticului. 

Oferta turistică locală s-a schimbat destul de puţin în ultimul timp, devenind 
necompetitivă în raport cu exigenţele cererii şi ale produselor turistice similare de pe 
piaţa internaţională. Structurile turistice de primire şi îndeosebi oferta de agrement ţin 
greu pasul cu unităţile de profil din vestul Europei, serviciile turistice şi programele 
turistice sunt realizate stereotip şi de calitate modică iar raportul calitate-preţ este de 
cel mai multe ori neconcludent. 

De aceea, în ultimii 18 de ani s-a constatat o stagnare prelungită a cererii 
turistice externe pentru Bucovina. Problema cea mai stringentă ţine de infrastructura 
turistică dar mai ales de căile de acces aflate în stare deplorabilă. Axa DN 17 Suceava 
- Gura Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei este principalul 
responsabil de fluxul scăzut de turişti spre zona rurală din Bucovina. 

Pentru a supravieţui în competiţia turistică internaţională se impune 
modernizarea, relansarea şi dezvoltarea turismului local, crearea unor produse 
turistice moderne şi competitive pe piaţa turistică şi nu în ultimul rând consolidarea 
brandului turistic bipolar BUCOVINA (Ţara mănăstirilor şi Turism rural în Ţara de 
Sus). 

Ţinut al nordului românesc, emblematic pentru ospitalitatea oamenilor - 
sfinţitori poate mai mult decât în orice altă parte a ţării, a locului unde îşi duc traiul - 
Bucovina este prin excelenţă o vatră păstrătoare a unor valori spirituale şi materiale 
unice prin specificul lor80, iar prin integrarea României în Uniunea Europeană, 
Bucovina are şansa metamorfozării într-o destinaţie turistică de factură rural-
ecumenică cu totul şi cu totul particulară în Europa. 

 

Bibliografie: 
1. Bibirigea I. R., Managementul integrării turismului românesc în 

Uniunea Europeană, Teza de doctorat susţinută în data de 3 iulie 2007 
2. Nedelea Al., Politici de marketing în turism, Editura. Economică, 

Bucureşti, 2003 
3. Popescu C., Turismul românesc în contextul integrării în Uniunea 

Europeană, Universitatea liberă Internaţională din Moldova, 2008 
4. ***, Politica de dezvoltare a Uniunii Europene, 2007, www. 

europa.eu/generalreport/ro/2007/rg93.htm 
5. ***, Coeziunea, Politica Regională şi Fondurile Structurale, 2007 
6. ***, Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a III-a, 2007 
7. http://animmc2008.medianetdesign.ro/ 
8. http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_ro.htm  
9. http://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism.html   
10. http://www.antrec.ro/ro-programe-turism.html 
11. http://www.anulbucovina.ro/ 
12. http://www.mie.ro/_documente/negocieri/capitole/CAP21.pdf 
13. http://www.standard-team.com/cikkek/fedr.php 
14. http://www.turisminbucovina.ro  

 

                                                 
80 www.turisminbucovina.ro  



 

3.6 BETWEEN A UNILATERAL APPROACH AND A INTERDISCIPLINARY 
ONE FOR ROMANIAN TOURISM 

 
ÎNTRE O ABORDARE UNILATERALĂ ŞI UNA INTERDISCIPLINARĂ A TURISMULUI 

ROMÂNESC 
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Abstract 
Motivated by the fact that tourism, in its quality of socio-economic phenomenon, is a living 

organism in a pronounced development dinamism, it can’t be viewed, analyzed and based only in a 
unilaterally way but in an interdisciplinary one.  

In the following study we propose to analyze exactly these issues. 
 
Key words: unilateral approach, interdisciplinary approach, tourism 
Cuvinte cheie: unilateral, interdisciplinar, turism 

 
Introducere 
Viaţa a demonstrat faptul că toate activităţile oamenilor se află într-o strânsă 

interdependenţă. Aşa cum orice construcţie se sprijină pe mai multe elemente 
componente – pe mai mulţi piloni de susţinere – tot la fel şi cu activităţile din 
domeniul turismului. Astfel, turismul nu a putut apărea pe scara civilizaţiei umane ca 
fenomen şi nu s-a putut şi nu se poate manifesta fără elementele lui componente şi 
anume: 

a) omul călător – deci omul turist; 
b) mijloace de transport cu care turiştii să se deplaseze de la locul de 

reşedinţă la cel de petrecere a sejurului; 
c) baze de cazare – de diferite tipuri şi grade de confort – în care turistul să 

îşi găsească liniştea şi odihna; 
d) structuri gastronomice în care turiştii să apeleze la produsele necesare 

hranei lor; 
e) mijloace de agrementare a timpului excursiilor pentru ca acestea să fie 

cât mai atractive şi mai excitante etc. 
De aici rezultă şi caracterul complex al turismului în calitatea lui de element 

de consecinţă, care în funcţie de principalele motivaţii ale turiştilor, apelează la o serie 
întreagă de elemente. Ori pentru cunoaşterea acestora este neapărată nevoie de o 
abordare interdisciplinară a turismului. 

 
Abordarea unilaterală a turismului – efecte 
Conform cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, termenul de 

“unilateral ” ar avea două accepţiuni şi anume: 
a) care este îndreptat într-o singură direcţie sau ţine seama de o “singură 

latură a lucrurilor”; 
b) care cunoaşte numai un aspect al unei probleme şi judecă dintr-un singur 

punct de vedere sau se mărgineşte la un singur domeniu de cunoştinţe 
[12 p.906]. Deci „mărginit la o singură latură, la un singur aspect” [12 p. 
923]. 

Întradevăr, turismul nu poate fi privit, receptat şi analizat ca element singular 
fără a fi avute în vedere relaţiile de interdependenţă  pe care le are cu celelalte 
activităţi umane. 
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A privi unilateral turismul ar fi aproape sinonim cu a privi Dunărea doar ca 
sursă de apă – ca apă curgătoare – fără a avea în vedere peisajele pe care le creează, 
locurile pe care le străbate, izvoarele şi afluenţii pe care-i are, viaţa subacvatică etc. 
Aşa şi cu activitatea turistică ea nu poate fi receptată, privită, practicată şi analizată 
într-un mod „închis”, singular, rupt de celelalte îndeletniciri umane ci doar în 
interdependenţa sa cu numeroase activităţi de contact.  

În practicarea, creşterea şi dezvoltarea sa  turismul are nevoie de: 
a) turişti, motiv pentru care trebuiesc analizate toate aspectele de ordin 

fizic, psihic, economic, intercultural, de sănătate a acestora etc; 
b) produse alimentare (alimente) aspect ce implică o minuţioasă analiză a 

nevoilor existente, a elementelor de ordin calitativ şi cantitativ al 
acestora etc; 

c) mijloace de transport, care trebuiesc asigurate şi analizate din punct de 
vedere cantitativ, calitativ şi structural etc; 

d) mijloace de agrement, care trebuie să fie adecvate tipurilor de turism 
practicate, categoriilor de turişti care frecventeză staţiunile turistice sau 
arealele de petrecere a weekendurilor şi a vacanţelor, anotimpurilor în 
care sunt utilizate etc; 

e) stabilimente de cazare pentru găzduirea turiştilor, care trebuie să 
corespundă din punct de vedere structural, cantitativ, calitativ, al 
dispersiei în teritoriu, cât şi al tarifelor practicate etc; 

f) baze de tratament balnear, deci de sănătate, care trebuie să se constituie 
în factori cu o puternică forţă de atracţie pentru acele zone şi locuri care 
dispun de puternici factori balneari de cură cum ar fi: ape minerale, 
emanaţii de gaze, nămoluri etc.; 

g) puternice surse de capital financiar pentru amenajarea spaţiilor a 
arealelor şi a bazelor turistice cu toate elementele componente pe care în 
mod curent turiştii le solicită şi de care ei au stringenţa nevoie pe timpul 
deplasărilor în scop turistic etc; 

Toate aceste elemente reclamă analize complexe, care să surprindă evoluţia 
curent – continuă a tuturor activităţilor umane care îşi aduc aportul în mod direct sau 
indirect la deservirea turiştilor. 

Deci nu o abordare „unilaterală a turismului” este una eficientă, benefică şi 
preferabilă, ci una interdisciplinară a lui. Procedându-se astfel se contribuie la 
diminuarea şi înlăturarea a numeroase efecte negative. 

 
Abordarea interdisciplinară a turismului – între cauze şi efecte 
Termenul de interdisciplinar are accepţiunea de cel „care stabileşte relaţii 

între mai multe discipline, pluridisciplinar” [7, p.186]. 
Turismul în calitatea lui de fenomen complex – de consecinţă care se află în 

corelaţie directă cu numeroase alte domenii ale vieţii social – economice are intrări 
din multe sectoare economice şi sociale. 

Astfel dacă: 
a) industria constructoare de maşini nu i-ar oferi gama de mijloace de 

transport necesară, cu ce s-ar deplasa turiştii? 
b) industria materialelor de construcţii şi a construcţiilor nu i-ar pune la 

dispoziţie capacităţile de cazare, unde ar fi găzduiţi turiştii? 
c) industria alimentară şi în general cea agricolă, dacă nu ar oferi produsele 

necesare cu ce ar fi hrăniţi turiştii? 
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d) industria agrementului nu ar oferi mijloacele şi structurile necesare, cum 
şi-ar petrece timpul turiştii? 

e) cercetările din domeniul sănătăţii nu ar fi evaluat, atunci nici turismul de 
sănătate (de tratament balnear) nu ar fi ajuns la culmile actuale. De pildă 
măsura în care nu s-ar fi analizat compoziţia chimică a unor ape minerale 
cu efectele lor curative, atunci ele nu ar fi putut fi utilizate în turismul de 
sănătate. 

Dacă am privi problema din punct de vedere al pregătirii cadrelor din turism 
– al formării lor profesionale, turismul este strâns legat şi dependent de nivelul de 
organizare al învăţământului a politicii care este aplicată în domeniu. 

Din punct de vedere al reclamei şi al publicităţii, turismul apelează şi 
utilizează metodele, tehnicile şi materialele pe care marketingul le pune la dispoziţie – 
inclusiv din punct de vedere al realizărilor tehnice de prezentare etc. 

Practica de pănă acuma a demonstrat faptul că toate cercetările din domeniul 
turismului sunt bine venite şi apreciate ca atare în câmpul celorlalte activităţi 
economice de contact, după cum rezultatele obţinute în celelalte domenii sunt 
benefice pentru cea din turism. 

Interdisciplinaritatea turismului derivă şi din terminologia utilizată, care în 
afara unor termeni strict specifici, în marea ei majoritate este împrumutată din câmpul 
altor discipline. Astfel, procesul de îmbogăţire al vocabularului turismului este unul 
continuu, pornind şi de la adevărul prin care limba în general este un organism viu 
într-un proces normal de îmbogăţire. 

Dar interdisciplinaritatea nu trebuie privită numai din punctul de vedere a 
ceea ce turismul primeşte din câmpul altor discipline şi activităţi economice, ci şi din 
acela în care el oferă o serie întreagă de elemente de ordin pozitiv celorlalte domenii 
ale vieţii social – economice. 

Deci cauzele care determină caracterul interdisciplinar al turismului sunt 
mult mai complexe şi diverse şi ele trebuiesc căutate în intrările de care acesta are 
nevoie cât şi în influenţele pe care în mod direct le are asupra altor activităţi şi stări 
umane, iar efectele trebuie identificate atât în interiorul sistemului turismului deci în 
acele elemente ale vieţii umane fără de care acesta nu ar putea exista cât şi în 
exteriorul lui. 

Aşa cum se cunoaşte fiecare disciplină ştiinţifică are la baza ei o metodă şi 
un obiect de studiu. 

Tocmai de aceea turismul în calitatea lui de activitate economico-socială, de 
ramura distinctă a economiei naţionale, care are sarcini şi obligaţii precise, este 
analizat şi cercetat din multiple puncte de vedere cum ar fi: 

a) statistic; 
b) matematic; 
c) medical; 
d) cultural; 
e) sociologic; 
f) psihologic etc. 
Fiecare dintre aceste discipline şi domenii au darul de a scoate în evidenţă 

anumite laturi specifice ale fenomenului turistic. 
 

Concluzii 
Pentru condiţiile actuale ale complexităţii vieţii social-economice, ale 

procesului accentuat de globalizare o abordare unilaterală a turismului este una 
nebenefică, limitată în posibilităţi şi săracă în ansamblul său. Deci nu este de dorit şi 
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de acceptat o astfel de abordare a problematicii dezvoltării turismului şi a 
intercorelării lui cu toate celelalte domenii de contact. 

Abordarea interdisciplinară a turismului în corelaţie directă cu celelalte 
domenii ale vieţii social-economice este una normală, benefică şi deschizătoare de noi 
drumuri şi orizonturi de analiză ştiinţifică a acestui fenomen.  

Deci, este de neevitat, o astfel de abordare. 
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Abstract 
Visual representations of territorial statistic data have acquired greater role in identifying 

spatial patterns and diachronic evolutions. Though almost abandoned by the past two governments, 
rural tourism in Romania has gained a significant role in Romanian tourism and it determines multiple 
social interactions, landscape transformations, human flows and a new rural-urban symbiosis. 
Mapping these processes changes somehow our prefabricated image on rural tourism and show 
important potential interactions between rural areas. The new perspective reveals an imminent 
necessity of connecting some of the trans- and ciscarpathian rural touristic areas (by implementing 
complementary tourism programmes, joined events or activities, functional tourism infrastructure, 
tourism information on neighbour rural counties, etc.) Will the new Ministry of Tourism be able to 
perceive the real necessities of Romanian rural tourism and to multiply the use of updated 
cartographic technologies in different analysis? 
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Cuvânt-înainte 
Studiul organizării spaţiilor turistice este o preocupare intensă a Geografiei. 

Chiar din denumirea disciplinei se poate identifica acea nevoie de a reprezenta grafic, 
de a vizualiza informaţia analizată, mai ales prin instrumentul hărţilor. Acestea din 
urmă au trecut în ultimele două decenii de la stadiul iniţial manual la un stadiu 
specializat, informatizat care nu se mai adresează doar geografiei ci unei vaste 
categorii de discipline cât şi factorilor de decizie publici care doresc să vizualizeze cât 
mai complex informaţiile teritoriale.  

Scopul acestei lucrări este, pe lângă deschiderea unor dezbateri asupra 
avantajelor reprezentării grafice a datelor statistice 
teritoriale, oferirea unui posibil model de analiză 
teritorială asupra evoluţiei pensiunilor din mediul rural 
din România după anul 2000 şi a situaţiei acestora în 
anul 2008, susţinute de o serie de producţii grafice. Au 
fost alese pentru analiză structurile de cazare de tipul 
pensiunilor întrucât acestea sunt cele mai reprezentative 
pentru practicile turistice specifice ruralului şi 
constituie nuclee importante ale dezvoltării locale. În 
acelaşi timp, pensiunile rurale (alături de cele urbane) 
au cunoscut cea mai mare dinamică în cadrul tuturor 
structurilor de cazare (Fig. 1) întrucât ele sunt expresie 
directă a micilor iniţiative private şi au apărut pe fondul 
unei necesităţi de adaptare la noile realităţi a ofertei de 
cazare şi anume trecerea de la un turism de grup, 
controlat şi dirijat înainte de 1990 la un turism spontan, 

eclectic, individual.  

Perioada studiată, 2001-2008, reprezintă o etapă marcată printr-o anumită 
stabilitate politică, creştere economică semnificativă, o necesitate crescândă de 
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practicare a unor activităţi turistice în medii curate, liniştite, departe de agitaţia 
oraşelor cât şi un avânt al implantării a numeroase structuri de cazare în mediul rural.  

Analiza se constituie pe două mari axe:  
- un demers diacronic, de observare a evoluţiei implantării pensiunilor 

rurale în perioada 2001-2008 
- un demers sincronic, de identificare a nucleelor de pensiuni rurale în 

anul 2008, a logicilor spaţiale de răspândire şi grupare a acestora cât şi 
gradul lor de atractivitate prin locurile de cazare oferite.  

Studiul de faţă a plecat mai întâi de la necesitatea sintetizării datelor 
statistice teritoriale privind unităţile de cazare de tipul pensiunilor. În etapa 
preliminară s-au ridicat o serie de întrebări asupra acestora şi anume: 

- În ce măsură sunt pertinente datele statistice teritoriale şi care sunt 
limitările acestora? 

- Ce traiectorie evolutivă relevă aceste date în ceea ce priveşte 
pensiunile din mediul rural faţă de celelalte structuri de cazare şi care 
sunt arealele turistice în care acestea au avut o dinamică semnificativă 
în perioada de studiu? 

- Ce grupări spaţiale relevă distribuţia spaţială a pensiunilor din mediul 
rural şi a locurilor de cazare oferite de acestea la nivelul României în 
anul 2008? 

 
Delimitări statistice şi metodologie 
Datele utilizate au fost preluate de la Institutul Naţional de Statistică prin 

intermediul bazei online de date „Tempo”. Fişierele de date obţinute sunt în format 
Excel, cuprind întreaga perioadă din 1990 şi până în 2008 şi sunt grupate pe două 
categorii:  

- „structuri de primire turistică pe tipuri de structuri, judeţe şi localităţi”  
- „capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire 

turistică, judeţe şi localităţi.  
Pensiunile din mediul rural apar ca structuri distincte de primire turistică în 

datele statistice ale I.N.S. doar din 2001 (înainte erau grupate cu cele din mediul 
urban sub denumirea generică de „pensiuni”), sub două forme: pensiuni rurale şi 
pensiuni agroturistice. Din 2005 acestea sunt comasate ca „pensiuni rurale”, ceea ce 
obligă la operarea unei uniformizări statistice sub această denumire în cadrul analizei.  

În realitate nivelul administrativ cel mai fin propus de I.N.S. -  „localităţile” - 
sunt de fapt unităţi administrative de bază - „comune” sau „oraşe” dar şi acest nivel 
este foarte relevant. Datele prezintă în schimb unele erori şi neconcordanţe între 
anumiţi indicatori ceea ce a necesitat o prelucrare a acestora, incluzând unele estimări 
(prin confruntarea cu datele preluate de la A.N.T.R.E.C. şi din paginile Web de 
promovare a pensiunilor). Întrucât, în unele cazuri, lipseau unele date pe anumiţi ani, 
au fost de asemenea necesare unele interpolări pentru a putea avea şiruri continue de 
date, cât mai comparabile şi, pe cât posibil, aproape de realitate.  

Odată constituită baza de date, acestea au fost grupate într-un fişier Excel ce 
cuprinde toate cele 41 de judeţe cu cele 2950 de unităţi administrative (comune rurale 
şi centre urbane existente la nivelul anului 2000). Datele privind comunele înfiinţate 
după această dată au fost grupate la comuna de bază din care acestea s-au desprins, 
rezultând nu mai puţin de 463 de unităţi administrative (~16% din total) ce deţin 
pensiuni rurale. Au fost luate în calcul acele localităţi care şi-au schimbat statutul de 
la comună la oraş chiar în perioada studiată (2001-2008) şi câteva oraşe de talie mică 
în care apar pensiuni declarate ca fiind „rurale” de obicei în localităţile rurale arondate 
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acestora. Există localităţi rurale arondate unui oraş (cazul Voroneţ - Gura Humorului) 
în care majoritatea pensiunilor se declară ca fiind „urbane”, o asemenea situaţie 
împiedicându-ne să le luăm în analiză.   

Fiecărui judeţ sau comune (cu datele aferente) i s-a atribuit un geocod 
identificabil de programele de reprezentare grafică, în cazul de faţă – programul 
Philcarto. Acest program operează o sumă de procese, dintre care, cea mai importantă 
este joncţiunea datelor teritoriale cu fondul de hartă reprezentând unităţile (suprafeţe) 
şi reşedinţele (centrele de comună) administrative teritoriale, realizând reprezentări 
tematice dintre cele mai diverse (diagrame, cartograme sau cartodiagrame). Prin 
programul Philcarto s-au mai realizat diverse conexiuni între date, de tipul corelărilor 
statistice, regresiei sau calculului coeficientului de vecinătate Gaussiană, metode 
utilizate intens în geografie. 

 

Analiza datelor statistice şi interpretarea rezultatelor 
Datele statistice pentru perioada 2001-2008 la nivel naţional permit 

observarea câtorva tendinţe. Triplarea numărului de pensiuni rurale declarate în 2008 
faţă de 2001 (fig.1) şi aproape cvadruplarea numărului de locuri deţinute de acestea 
sunt primele observaţii asupra amplorii fenomenului la nivel naţional. Utilizarea 
metodei clasificării ierarhice ascendente permite vizualizarea grupărilor de localităţi 
turistice rurale pe tipuri de evoluţii pe parcursul întregii perioade studiate. Circa 42 de 
unităţi administrative (9% din total - clasa 5 din Fig. 2) se înscriu într-o creştere 
superioară la nivelul declarării de noi pensiuni rurale (se încadrează la media 
naţională sau peste aceasta). Cele mai dinamice areale (Fig. 2) sunt Munţii Harghitei –  
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Depresiunea Ciucului, Obcinele Bucovinei, Depresiunea Maramureşului sau 
Nordul Apusenilor pe fondul unui aflux important de turişti din Ungaria (în primul 
caz) sau al noi aprecieri a unor areale cu potenţial cultural-religios sau natural. La 
polul opus (clasa 3 din Fig. 2), la nivelul dinamicii negative, doar 12 unit. 
administrative prezintă o scădere a numărului de pensiuni. Alte 52 de comune însă au 
dispărut de pe harta pensiunilor rurale (în general fiind vorba de localităţi cu 1-2 
pensiuni) care nu au mai declarat niciuna în anul 2008 cu pensiuni care nu au reuşit să 
se impună pe piaţă  sau care pur şi simplu nu s-au mai declarat în anul financiar 
respectiv. Nu există însă grupări teritoriale cu o scădere importantă a numărului de 
pensiuni declarate, cu excepţia unor localităţi fără reale potenţialităţi turistice. O 
scădere semnificativă s-ar putea nota pe Valea Putnei (VN) sau în Dealurile Tulcei, 
explicaţia acestui fenomen fiind prezenţa unui monopol regional al unei localităţi 
turistice învecinate (Tulnici-Lepşa în primul caz sau Murighiol-Crişan în cazul al 
doilea). Localitatea Sălişte, recent declarată oraş apare cu o scădere importantă însă pe 
fondul conversiei statistice a unor pensiuni rurale în „pensiuni urbane”. Majoritatea 
localităţilor (clasa 2 din Fig. 2) cu pensiuni rurale (peste 50%) se înscriu într-o 
dinamică pozitivă.  

La nivel perioadei studiate, se pot identifica 3 etape:  
a)2001-2004: în primul rând se observă o creştere constantă, de la an la an, a 

numărului de unităţi înregistrate la nivel statistic, în medie cu 100-130 pensiuni pe an. 
Acest fapt este foarte important întrucât indică beneficiile directe ale facilităţilor 
fiscale oferite de legea 63/1997 dar şi creşterea economică importantă din această 
perioadă. Totodată, capacitatea medie a pensiunilor (raportul dintre numărul de locuri 
în pensiuni la nivel naţional şi numărul de pensiuni) creşte de la 9,2 locuri/pensiune în 
2001 la 11,5 locuri în 2005, ceea ce indică o uşoară tendinţă de a construi pensiuni 
noi, mai încăpătoare, adesea desprinse din nucleul habitativ familial (o a doua casă în 
curte sau în afara acesteia). Construcţiile noi din această perioadă sunt din păcate 
adesea haotice, fără respectarea unor norme locale sau a unui stil arhitectural major.  

b) etapa 2005-2006 (Fig. 2) reprezintă o creştere superioară în cadrul 
dinamicii generale a numărului pensiunilor rurale, peste 300 de pensiuni fiind 
declarate suplimentar in 2006 faţă de 2005, concomitent cu un uşor recul al 
dimensiunii medii a pensiunilor. Acest lucru indică o tendinţă diferită de data aceasta, 
probabil o multiplicare a iniţiativelor la nivelul micropensiunilor. Cauzele pot fi 
multiple şi trebuie căutate la nivel judeţean sau chiar comunal. Observăm că judeţul 
Harghita este responsabil în mare parte (1/3) de această creştere masivă (circa 92 
pensiuni noi declarate în 2006), pe fondul unei capacităţi ridicate de absorbţie a 
fondurilor de preaderare S.A.P.A.R.D. dar şi a unei cereri crescânde din partea 
turiştilor din Ungaria. Aici se remarcă 2 nuclee: 

- comuna Zetea (Zetelaka) – campioana absolută cu 37 de noi pensiuni 
declarate în 2006 – beneficiind de un cadru natural deosebit şi o poziţie 
excelentă, ca poartă de acces a fluxurilor dinspre vest către Munţii Harghitei 
şi culoarul Ciucului;  

- comuna Praid (circa 20 noi pensiuni in 2006) – cu o potenţial turistic bine 
valorificat, profitând şi de avantajele proximităţii oraşului Sovata (MS) şi de 
beneficiile fiscalităţii rurale.  
De remarcat faptul că multe dintre aceste pensiuni sunt promovate exclusiv 

pe site-uri din Ungaria şi se adresează mai mult turiştilor din această ţară prin tipul 
lor, respectiv mici gospodării anexe sau cabane închiriate la cheie, la grupuri mici de 
turişti dar şi prin fondul etnolingvistic.  

Un grup mic de judeţe grupează o altă treime din noile pensiuni declarate in 
2006, şi anume Suceava, Maramureş, Braşov. Cauzele stau în aportul financiar al 
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forţei de muncă rurale plecate în vest (comunele Vama-SV, Poienile Izei-MM), în 
câştigul de imagine a unor areale cu valenţe cultural-religioase (Bârsana-MM sau 
Suceviţa-SV) sau în saturarea unei arii turistice consolidate învecinate (Moieciu-BV).  

Tot această perioadă marchează expansiunea pensiunilor rurale la cea mai 
largă scară teritorială, în care se consolidează unele centre turistice – Mănăstirea 
Humorului (SV), Corund (HR), Sâncraiu (CJ) sau localităţi din vecinătatea imediată a 
unor areale turistice consacrate: Plăieşii de jos (HR), Turnu Ruieni (CS), etc. Tendinţa 
de valorificare a periferiei este prezentă şi în cazul multe proiecte imobiliare 
periurbane, din cauza supraevaluării preţului terenului din perimetrul oraşului. În 
acest context apar pensiuni noi în comune din proximitatea marilor oraşe: Floreşti, 
Savadisla (CJ), Otopeni (IF), Leţcani (IS), Hărman (BV), Dumbrăviţa (TM) ţinta lor 
fiind de a suplini fluxurile generate mai ales de turismul de afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scăderea şi simplificarea fiscalităţii prin introducerea cotei unice de 
impozitare în 2004 a avut un rol important în atragerea de investiţii străine (cu peste 
25% mai mari în 2005 faţă de 2004) dar şi în scăderea economiei subterane. Cu 
siguranţă, o mare parte din aceste „noi pensiuni” nu sunt altceva decât puneri în 
legalitate a unor structuri deja existente.  

c)în sfârşit, 2007-2008 este o etapă de stabilizare şi de consolidare a unor 
tendinţe. Creşterea numărului de pensiuni reia ritmul anterior la fel ca şi tendinţa de 
creştere a capacităţii medii (ajungând la puţin peste 12 locuri în medie per pensiune.) 
De data aceasta, noul avânt este preluat de emergenţa unor pensiuni rurale în unităţi 
administrative care nu declaraseră anterior pensiuni dar care aveau anumite 
potenţialităţi turistice. Este cazul a numeroase comune dintr-o proximitate de gradul 
doi faţă de nucleele turistice consolidate: Recea (BV), Berzasca (CS), Ciurila (CJ) sau 
Pipirig (NT).  

În general se mai observă faptul că reorganizarea administrativă (divizarea 
unor comune rurale, mai ales în perioada 2002-2004) poate avea un caracter 
dinamizant. Unele localităţi sate care stăteau într-un anumit con de umbră au şanse 
mai mari de a-şi construi o imagine şi un nume propriu. (Ex. Sâmbăta de Sus – din 
comuna Voila (BV), Ciceu – din Com. Siculeni, Sântimbru din Com. Sâncrăieni 
(HR), etc.  
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Anul 2008 reprezintă momentul de vârf al perioadei studiate. Numărul de 
unităţi a crescut considerabil faţă de 2001 iar procentul de locuri de cazare se ridică la 
peste 6 % (Fig.3) din totalul locurilor de cazare din România (circa 287.000 locuri 
înregistrate în 2008). La o primă vedere, pare un procent relativ modest (abia 1/10 din 
locurile ocupate de structurile hoteliere) însă dacă s-ar calcula capacitatea în funcţiune 
a celor două forme de cazare, unde nu mai pu�in de 2/3 din locurile de cazare 
hoteliere sunt litorale şi au o durată de funcţionalitate de 80 de zile în medie pe an, 
faţă de peste 230 zile în medie în cazul pensiunilor rurale, am observa că pensiunile 
rurale ocupă undeva la peste 12% din capacitatea de cazare în funcţiune la nivelul 
ţării. Este vorba despre un nivel ridicat întrucât acestea susţin, în mare parte, 
câştigurile unor largi categorii de mici întreprinzători, de obicei la nivel familial. Se 
poate observa acest lucru şi din ponderea mare a pensiunilor rurale (circa 30%) din 

totalul unităţilor de 
cazare existente la 
nivel naţional. 
Analiza propune 

surprinderea 
distribuţiei spaţiale 
a pensiunilor rurale 
din România la mai 
multe scări de 
analiză şi logicile de 
răspândire a 
acestora la nivelul 
anului 2008. Aşa 
cum se observă din 

distribuţia 
numărului de locuri 
din pensiuni la nivel 
judeţean (Fig. 4) 
acestea se 
concentrează pe o 
axă central-nordică 
(din jud. Braşov-
Argeş până în 
judeţele Suceava şi 

Maramureş) ce se suprapune în mare parte Carpaţilor Orientali.  
La nivel de Regiuni de Dezvoltare, Regiunea Centru deţine peste 40% din 

totalul locurilor de cazare din pensiuni rurale la nivel naţional (regiunea de Nord-Est 
pe locul II, urmată de Regiunea de Nord-Vest). Această localizare central-nordică a 
turismului rural românesc se explică prin morfologia lanţului montan oriental (o 
etalare importantă şi o accesibilitate sporită faţă de marile rezervoarele urbane intra şi 
extracarpatice. Densitatea pensiunilor rurale este dintre cele mai mari din ţară în 
judeţele Suceava şi Argeş (ponderea locurilor de cazare rurală din totalul locurilor din 
structurile de primire fiind de peste 30%). Acest nucleu central este închis, la vest, ca 
într-un cerc corespunzând arcului carpatic – de judeţele Sibiu-Alba-Cluj – completând 
simetria carpatică. Zonele subcarpatice întăresc acest arc central, unele beneficiind de 
reale vocaţii turistice dar şi de o poziţie piemontană sau de tranzit. Cazul atipic este 
reprezentat de judeţul Constanţa care, deşi are numeroase pensiuni rurale, ponderea 
lor din totalul locurilor de cazare este extrem de mică (sub 1%), întrucât turismul 
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balneoclimatic litoral dominant a impus structuri de cazare supradimensionate, care se 
adresează unui turism de masă.  

Datele la nivel de comună permit vizualizarea distribuţiei locurilor de cazare 
din pensiuni la nivelul ţării prin programul Phicarto care realizează „joncţiunea” 
datelor statistice cu fondul de hartă geocodat al comunelor din România, diagramele 
proporţionale oferindu-ne o imagine destul de fidelă în acest sens (fig. 5). 
Suprapunerea stratelor tematice relevă caracterul profund montan al turismului rural 
românesc, peste 60% dintre localităţile turistice rurale având relief montan pe 
teritoriul lor iar Subcarpaţii şi podişurile înalte vin pe locul secund, toate acestea 
subliniind importanţa diversităţii peisagistice a cadrului în care se desfăşoară 
activităţile turistice rurale.  

Locurile de cazare disponibile în pensiunile rurale sunt o măsură a 
atractivităţii turistice: astfel comunele Bran şi Moieciu sunt pe locul I în România, cu 
peste 1000 de locuri fiecare. Această suprasaturare cât şi morfologia culoarului 
Rucăr-Bran nu a generat însă apariţia unor alţi „sateliţi” importanţi în jur aşa cum 
este cazul altor nuclee rurale. O dispunere ierarhică mult mai armonioasă este 
prezentă în cel de-al doilea areal ca importanţă – Munţii Harghitei. Această zonă se 
impune ca o alternativă la structurile turistice învechite din culoarul depresionar 
Giurgeu-Ciuc. În vârful ierarhiei se află comunele Praid şi Zetea (peste 500 de locuri 
de cazare fiecare), urmate de  Corund şi Ciceu (peste 180 de locuri fiecare), ultimele 
beneficiind de renumele artei meşteşugăreşti locale sau de o poziţionare deosebită în 
cadrul reţelei de transport. Cel de-al treilea nucleu este constituit de arealul 
Depresiunea Dornelor – Obcinele Bucovinei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aici distribuţia ierarhică este piramidală, comunele Suceviţa şi Vama 
grupând fiecare peste 300 de locuri, apoi comunele Mănăstirea Humorului, Pojorâta 
aprox. 120 de locuri fiecare, secundate de Dorna-Arini, Moldoviţa sau Sadova cu 
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circa 70 de locuri fiecare, etc. Acest fapt este legat mai ales de natura profund rurală a 
turismului din Bucovina. Aceeaşi distribuţie piramidală se întâlneşte şi în 
Depresiunea Maramureş, unde nucleul central este constituit de comuna Botiza (300 
de locuri), secundată de Poienile Izei, Vadu Izei, Bârsana sau Ocna Şugatag (în jur de 
80 de locuri fiecare) dar şi Săpânţa (54 de locuri), toate cu o rezonanţă turistică aparte. 
Cel de-al cincilea areal este constituit de Subcarpaţii Neamţului, două comune 
disputându-şi poziţia de leader: Ceahlău şi Agapia (fiecare cu peste 200 de locuri de 
cazare), urmând Alexandru cel Bun, (164) (ultimul beneficiind şi de proximitatea 
urbană), restul comunelor având capacităţi relativ mici – Girov (40), Timişeşti (66) 
sau Ştefan cel Mare (46), etc. Al şaselea areal important este constituit de Nordul 
Munţilor Apuseni, constituit din două subareale – Ţara Moţilor (Comunele Albac şi 
Arieşeni constituind nucleul central al acestuia, cu peste 180 de locuri fiecare) şi 
Munţii Gilăului (comunele Gilău şi Sâncraiu cu peste 150 de locuri, Margău şi 
Băişoara (cu peste 90 de locuri).  

Există două areale ex-centrate – Litoralul sudic (Comunele Costineşti – 
peste 600 de locuri şi Limanu (Vama Veche) cu aprox. 90 de locuri şi arealul Deltei 
Dunării (în care comunele Murighiol (94) şi Crişan (60 de locuri) constituie centre 
turistice importante.  

De o amploare mai mică dar care cunosc o frecventare importantă, se mai 
disting şi:  

- Mărginimea Sibiului (comunele Răşinari, Gura Râului sau Oraşul 
Sălişte) 

- Subcarpaţii Vâlcei (Voineasa, Malaia, Brezoi) 
- Subcarpaţii Gorjului (Polovragi, Oraşele Tismana şi Novaci, etc.) 
- Ţara Vrancei (Tulnici-Lepşa – peste 200 de locuri), Năruja, Soveja, 

etc.) 
- Banatul montan (M. Almăjului – M. Semenic) (mult mai fragmentat - 

comunele Turnu Ruieni, Coronini, Sasca Montană, Berzasca, etc.) 
Se observă o concentrare importantă de locuri în pensiuni rurale în anumite 

zone de tranzit montan, de-a lungul unor văi, mai ales pe anumite tronsoane:  
- Culoarul Someşului Mic (Cluj – Dej – Jibou – Baia Mare) 
- Culoarul Crişului Negru (Deva – Brad – Oradea) 
- Valea Oltului mijlociu (Turnu Roşu – Făgăraş – Codlea) 
- Valea Târnavei Mari (Mediaş – Dumbrăveni – Sighişoara) 
O altă logică de localizare a locurilor din pensiunile turistice este dată de 

prezenţa unei axe de transport rutier importantă, mai ales în partea ei centrală, 
pensiunile constituindu-se în relee de odihnă:  

- Drumul european E85 (mai ales în zona Buzăului, a  Focşaniului Bacăului 
şi a Fălticeniului) 

- Drumul European E81 (mai ales pe tronsonul Cozia – Piteşti) 
Unele oraşe mari au reuşit printr-o periurbanizare a activităţilor economice 

şi/sau a rezidenţialului să determine prezenţa de locuri de cazare în comunele 
limitrofe oraşelor, unele constituind locuri de refugiu de week-end al celor de la oraş 
(comuna Snagov – Bucureşti).  

Turismul rural la pensiune nu este prezent (cel puţin la nivel statistic) în 
restul de 2493 de unităţi administrative din România. Aici, lipsa unor reale 
potenţialităţi turistice sau slaba lor percepţie, lipsa susţinerii comunităţii sau a 
administraţiei locale, lipsa infrastructurii sau a iniţiativei pot fi o parte din cauze. 
Adesea, în comunităţile puţin deschise inovaţiei, turismul poate fi chiar un factor de 
gelozii şi de contradicţii comunitare.  
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Reprezentările grafice de până acum nu arată însă diferitele tipuri de 
pensiuni rurale de la un areal la altul. Figura nr. 6 indică abaterile medii (la nivel 
comunal) de la raportul număr de locuri – număr de unităţi, adică de la dimensiunea 
medie a pensiunilor declarate la nivelul anului 2008. Calculul s-a făcut cu ajutorul 
analizei „dreptei de regresie” care indică relaţia care se stabileşte între o variabilă 
independentă (axa x – numărul de pensiuni în 2008) şi o variabilă dependentă (axa y – 
numărul de locuri în 2008.) Prin metoda „pătratelor minime”, regresia calculează 
ecuaţia unei drepte care exprimă tendinţa variabilei dependente (nr. de locuri). Ecuaţia 
dreptei este y=a+bx, unde constanta b (coeficient al lui x) este coeficientul angular 
care măsoară inclinarea dreptei; constanta a corespunde valorii pe care o ia y dacă x=0 
şi reprezintă punctul în care dreapta de origine intersectează axa ordonatelor când x ia 
valoarea 0.  

Observate la nivel judeţean (media jud. Braşov este de 12.70 locuri – peste 
media naţională de 12,03 iar cea a jud. Harghita spre exemplu este de 8,60 locuri per 
pensiune), diferenţierile de dimensionare a pensiunilor rurale  se verifică şi la nivel 
comunal – arealul Harghita – Ciuc - Ghimeş prezintă valorile cele mai scăzute din 
ţară.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O serie de comune sub 6 locuri/pensiune în medie), ceea ce indică un mod 
particular de gestiune a pensiunilor care sunt de regulă mici sălaşe sau căbănuţe – 
reşedinţe secundare ale populaţiei locale. În aceeaşi situaţie, dar mai puţin evident se 
prezintă arealele Maramureşului şi Mărginimii Sibiului. Prezenţa unui număr mare de 
pensiuni mici se traduce la nivel teritorial prin avantaje directe către gospodării, către 
populaţia locală.  

La polul opus se află vechile areale de turism – arealele Rucăr-Moieciu sau 
Vama-Moldoviţa-Suceviţa. Acestea sunt cu mult peste medie, având o medie de peste 
22 locuri per pensiune, pensiuni foarte mari care vin ca un fel de contrapondere la 
lipsa marilor structuri hoteliere în zonă. Acest lucru arată un fel de adaptare locală la 
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necesităţile de cazare a grupurilor mari în teritorii în care nu s-au făcut mari investiţii 
hoteliere. Aceeaşi situaţie se verifică şi în alte contexte punctuale:  

- cazul comunei Tulnici (VN) unde explozia imobiliară a reşedinţelor 
secundare ale celor din afara regiunii şi absorbirea unor fluxuri ale 
staţiunii Soveja (delăsată şi cu o infrastructură obsoletă), au determinat o 
supradimensionare a pensiunilor (mai ales în localitatea componentă 
Lepşa, pe fondul unui potenţial turistic apreciabil);  

- comunele Costineşti şi Limanu (CT), care se adresează unui turism de 
masă estival. Aici, pensiunile supradimensionate sunt rezultatul lipsei 
structurilor hoteliere; 

- comuna Daneş (MS) profită de o vecinătatea oraşului turistic Sighişoara, 
absorbind anumite fluxuri în perioadele de maximă frecventare ale 
acestuia din urmă. 

De remarcat faptul că supradimensionarea pensiunilor relevă atât prezenţa 
unor investiţii externe ruralului şi importul unor practici spaţiale străine (ceea ce în 
mare măsură distruge caracterul profund rural al acestor areale) cât şi o 
subdimensionare a avantajelor economice ale populaţiei locale de pe urma activităţii 
turistice.  

Atractivitatea exercitată de turismul rural nu este însă una punctuală, 
determinată doar de prezenţa unei localităţi turistice sau de prezenţa pensiunilor 
rurale. Adesea turiştii doritori de activităţi specifice rurale preferă necunoscutul, 
spontaneitatea, de aceea ei se axează pe un areal mai întins, cu precădere în cazul 
turiştilor care utilizează automobilul ca mijloc de deplasare.  

Fig. nr. 7 prezintă o realitate diferită, cea a arealelor de atracţie turistică 
rurală şi nu a centrelor de atracţie. Această cartogramă este realizată printr-un 
procedeu numeric numit „date spaţiale netezite”, în care se pleacă de la ipoteza că 
datele asupra fiecărei localităţi sau centru turistic nu sunt independente unele de 
altele, ci adesea există o autocorelare spaţială care determină variabilitatea datelor 
într-un anumit spaţiu.  
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Pentru acest lucru au fost ponderate prin „logaritmare naturală” (în baza 
2,71) datele privind numărul de locuri disponibile în fiecare localitate cu pensiuni 
rurale pentru a evita discrepanţele generate de valorile extreme (spre ex. numărul de 
locuri în arealul Rucăr-Bran este de 20-30 de ori mai mare ca numărul de locuri a 
arealului Munţilor Almăj-Semenic deşi şi acesta din urmă prezintă o atractivitate 
turistică importantă). Programul Philcarto calculează apoi automat această 
autocorelare spaţială prin gradul de vecinătate de ordinul 2 – se consideră centrele 
comunale vecine de ordin 1 si 2, datele fiind ponderate (1 pentru primul vecin, ½ 
pentru al doilea vecin). Valorile extreme sunt, din nou, ponderate. Harta rezultată 
sugerează dispunerea spaţială a marilor arii de atracţie turistică rurală care 
demontează, într-un anumit sens reprezentările mentale pe care le avem asupra 
marilor arii de atracţie ale turismului rural. Aceasta grupează arealele turistice rurale 
pe suprafeţe continui, în funcţie de vecinătatea centrelor cu locuri de cazare din 
pensiuni, eliminând acele zone legate de prezenţa unui pol urban sau a unui tranzit 
rutier. Reprezentarea grafică însă nu ţine cont de barierele montane sau de 
posibilităţile reale în teritoriu de conectare a diferitelor areale transmontane, ci 
constituie mai degrabă un model de interacţiuni.  

Se observă faptul că ariile majore rezultate sunt cel mai adesea 
transcarpatice şi nu respectă limitele administrative. Marile axe de transport, 
suprasaturate de trafic, separă aceste areale în loc să le unească, spre ex. Valea 
Prahovei, Valea Oltului, Valea Jiului, culoarul Oituzului, Valea Mureşului mijlociu, 
Valea Timişului superior (CS) sau Valea Crişului Negru. Axele secundare însă, mai 
puţin practicate pot constitui motorul unei cooperări turistice transmontane, respectiv 
tronsoanele Poiana Largului-Borsec, Valea Trotuşului, DN 2D Tulnici-Tg.Secuiesc, 
Valea Buzăului şi a Teleajenului, Transfăgărăşanul şi culoarul Rucăr-Bran, 
Transalpina sau culoarul Haţeg-V. Bistrei. Zgomotosul litoral sudic al Mării Negre 
poate găsi o alternativă reală – plajele retrase din sud-estul Deltei (Gura Portiţei, 
Murighiol, Sfântu-Gheorghe), ele putând constitui pe viitor atracţii solide pentru un 
turism rural litoral ecologic.  

Aceste areale impun o repoziţionare mentală a turismului rural şi o 
necesitate de reorganizare pragmatică a circuitelor turistice rurale, bazate pe 
diversitate şi pe complementaritatea atracţiilor şi activităţilor turistice de o parte şi de 
alta a lanţului carpatic. Posibilităţile sunt multiple: programe de turism comune, 
organizarea de evenimente, infrastructură specifică funcţională care să lege aceste 
localităţi, informare turistică asupra teritoriilor învecinate, etc.  

 

Concluzii: 
Datele statistice teritoriale oferă un volum important de informaţie 

cercetătorilor sau factorilor de decizie. Diferitele programe de Desen şi Cartografie 
Asistată de Calculator dar mai ales Sistemele Informaţionale Geografice reprezintă 
instrumente profesionale de sintetiză a diferitelor realităţi spaţiale. Astfel se poate 
suscita interesul actorilor implicaţi în turism sau a autorităţilor locale cu privire la 
adevăratele mize teritoriale şi a enormelor posibilităţi de cunoaştere şi gestiune a 
spaţiului turistic. O raportare corectă a datelor teritoriale, crearea unei baze de date 
opensource accesibile tuturor actorilor interesaţi cât şi o instruire mai bună a 
tehnicienilor de pe lângă autorităţile locale în utilizarea tehnologiilor informatice 
vizuale ar crea premisele unei bune cunoaşteri a dinamicilor spaţiale.  

Relansarea ritmului general al dinamicii pensiunilor rurale în 2006 
problematizează asupra acelor măsuri sociale şi economice care au putut favoriza pe 
termen mic sau mediu o asemenea tendinţă. Aşa cum am observat, simplificarea 
sistemului fiscal poate determina pensiunile să iasă din ilegalitate şi să aibă curajul să 
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intre pe piaţă pe toată perioada anului. Acest lucru le oferă stabilitate şi o anumită 
durabilitate a investiţiilor. În perspectivă, rămân următoarele necunoscute:  

- În ce măsură vor fi afectate firmele mici şi implicit pensiunile rurale de 
măsura de introducere a impozitului forfetar indiferent de profit sau de 
încasările firmelor? În consecinţă, cum va fi afectată transparenţa şi 
cunoaşterea fenomenului turistic rural în profunzime? 

- Ce efecte va avea criza financiară generalizată de la sfârşitul anului 2008 
asupra dinamicii pensiunilor rurale? 
Vor fi probabil abandonate multe proiecte în infrastructuri turistice bazate pe 

creşterea imobiliară accelerată de până atunci. Într-o optică pozitivă însă, criza 
imobiliară şi cea a creditelor ar putea impulsiona populaţia locală să se implice mai 
mult prin mijloace proprii, în contraponderea investiţiilor provenite din exterior care 
adesea nu respectă orânduirile locale şi nu valorifică corect potenţialităţile rurale. 
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