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CAPITOLUL I  
 

ABORDĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE 
 

  1..1   DISTINCTIVE FEATURES REGARDING RURAL TOURISM APPROACH IN 
ROMANIA 

CONSIDERAŢII ASUPRA STUDIULUI FENOMENULUI TURISTIC RURAL ÎN ROMÂNIA 
 

Mihai BULAI 
 

 
Abstract:Tourism has a great potential in boosting the development of certain rural areas. Although repeatedly 

wounded, Romanian villages preserved their ability to restart from scratch and to adapt their propelling mechanisms to 
new realities. The last decade has shown that rural tourism in Romania is constantly growing and its influence over the 
territories is significant. A proper approach of the phenomena by means of Sociology, History, Psychology, Geography, 
Economy, etc., can reveal important aspects on the organisation or the optimization of tourism influence over the rural 
world. Statistic data must be attentively considered before being used as it has numerous limitations in revealing the 
territorial reality. A reconsideration of the methodology concerning data census and organising is needed, jointly, by 
INSSE and Research Institutes, as well as a creation of a common database platform in order to offer researchers and 
consequently, decision makers and stakeholders, key elements in their studies.  

 
Keywords: rurality, sustainable tourism, rural guesthouses, tourism statistics 
Cuvinte-cheie: ruralitate, turism durabil, pensiuni rurale, statistică turistică 
 
Introducere  
Studiul turismului face apel la o categorie vastă de ştiinţe socio-umane. Alături de sociologie, 

istorie, economie, psihologie, etc., geografia are un rol important în studiul organizării spaţiilor 
turistice. Geografii au deschis o seamă de dezbateri în jurul problematicii turistice, mai ales asupra 
practicilor spaţiale specifice turismului, dinamicii spaţiale a activităţilor turistice, dinamicii frecventării 
locurilor turistice şi în egală măsură asupra consecinţelor acestui sector economic asupra teritoriului, 
populaţiei locale şi a activităţilor acesteia.  

Interesul geografiei în problematica turismului a cunoscut un avânt remarcabil începând cu anii 
70, când turismul de masă sau „turistificarea” unor areale a generat diverse mutaţii la nivelul obiectului 
său principal de studiu, respectiv spaţiul geografic. Schimbările complexe care au avut loc au generat 
însă, în anii 80 diversificarea temelor de reflexie cât şi o sumă de producţii ştiinţifice care şi-au propus 
identificarea impactului real al turismului asupra spaţiului geografic. Astfel se atrage atenţia asupra 
schimbărilor ireversibile asupra anumitor areale şi se propun alternative la masificarea fenomenului 
turistic, cum ar fi turismul „cultural”, turismul „verde” sau turismul „prietenos cu mediul”. Conferinţa 
asupra Mediului de la Rio din 1992 aduce în prim plan ideea „durabilităţii” acţiunilor umane asupra 
mediului şi implicit a turismului. Astfel turismul „durabil” descrie toate formele de turism alternativ 
care respectă, conservă şi pun în valoare fără a deteriora resursele naturale, sociale şi culturale ale unui 
teritoriu. În consecinţă, planul de acţiune a Conferinţei de la Rio, numit Agenda 21, propune pentru a 
turismul european următoarele obiective: 

- prevenirea şi reducerea impactului turismului asupra teritoriului şi asupra mediului în 
cadrul arealelor turistice;  

- controlul impactului negativ de mediu al transporturilor dedicate turismului; 
- încurajarea unui turism favorabil dezvoltării locale durabile;  
- promovarea unui turism responsabil, factor de dezvoltare socială şi culturală;  
În această optică de valorificare a resurselor teritoriului fără a compromite capacitatea 

generaţiilor viitoare de a putea beneficia de acestea, turismul rural se înscrie excelent, prin mobilităţile 
şi amprenta teritorială specifice. Turismul rural se defineşte prin „valorificarea turistică a spaţiilor 
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agrare, a resurselor naturale, a patrimoniului cultural şi arhitectural rural, a tradiţiilor săteşti, a 
produselor reprezentative pentru identitatea regională, asigurând nevoile consumatorilor legate de 
găzduire, restauraţie, activităţi de petrecere a timpului liber, animaţie şi servicii diverse (adaptate 
societăţii moderne), în scopul dezvoltării locale durabile, într-un nou tip de solidaritate între oraş şi 
sat”1.  

Confundat uneori cu agroturismul, cu turismul verde, turismul la ţară, ecoturismul sau turismul 
la fermă pe care le include parţial sau total, turismul rural este din ce în ce mai consumat în „stare 
naturală” şi devine o marcă a responsabilităţii faţă de mediu, a simplităţii şi a întoarcerii la origini, a 
sănătăţii şi nu în ultimul rând a unicităţii teritoriale. Diversitatea denumirilor dată acestui fenomen 
indică faptul că se conturează două mari tendinţe aparent divergente – atât o necesitate a construirii 
unei identităţi proprii cât şi o multiplicare continuă a practicilor şi activităţilor turistice în mediul rural.  

 
Repere temporale ale turismului rural în România 
Ruralitatea în spaţiul românesc are rădăcini în caracterul profund agrar al satelor. Acest caracter 

nu a putut fi înlăturat de multiplele încercări de transformare radicală a acestor spaţii prin: 
- colectivizarea forţată din anii ‘50 a satelor non-carpatice  
- exodul rural dirijat din anii ’60 coroborat cu o industrializare masivă a oraşelor 
- încercările de sistematizare controlată a satelor şi comunelor, de la mijlocul anilor ’80. 
Curios, aceste măsuri de distrugere a însăşi sufletului satului românesc, l-au întărit şi mai mult, 

satele repliindu-se, în anii de după Revoluţia din 1989, într-un fel de încrâncenare de a-şi recăpăta 
valorile şi identitatea. Această repliere coincide, în perioada 1990-1996, cu retrocedarea terenurilor 
agricole şi împroprietărirea unei mari categorii de persoane, cât şi cu un fenomen de întoarcere la sate, 
pe fondul masivelor disponibilizări generate de tranziţia către un sistem capitalist. Într-o primă fază 
aceste mutaţii sunt generatoare de haos şi nemulţumiri ceea ce aruncă încă o dată satele româneşti în 
imposibilitatea de a-şi găsi stabilitatea.  

În această fază, 1990-2000, singurele zone rurale care nu au fost afectate de haosul 
organizatoric sunt cele montane înalte (dar şi unele zone din Deltă) care nu fuseseră colectivizate 
datorită inaccesibilităţii şi posibilităţilor modeste de integrare în programul de mecanizare generalizată 
a agriculturii demarat în anii 50-60. În acelaşi timp, perioada de relaxare politică ce a urmat anului 
1968 cât şi succesul zonelor rurale litorale de a atrage turişti în sezonul estival au dus la eforturile 
Ministerului Turismului de atunci de a identifica unele zone rurale cu potenţial turistic. Astfel in 1973, 
se declară ca fiind sate de interes turistic unele localităţi montane sau din Deltă, cum ar fi Fundata 
(BV), Vatra Moldoviţei (SV), Bodgan Vodă (MM), etc. Perspectivele acestora rămân însă modeste 
întrucât în anul următor, decretul 225/1974 interzice cazarea turiştilor străini în locuinţele particulare 
iar legislaţia nu permitea iniţiative private pentru construirea de pensiuni sau reşedinţe secundare 
turistice. Doar unele sate din această categorie, cum ar fi Rucăr (BV), Lereşti (AG), Sibiel (SB), alături 
de unele sate puţin accesibile din Deltă - Murighiol şi Crişan (TL) se constituiau în excepţii tacite 
întrucât ele figurau pe lista programelor ONT „Carpaţi” care aveau şi contracte pe piaţa externă.  

Aceste condiţii particulare ale zonelor montane şi deltaice, alături de atu-urile deosebite ale 
cadrului natural cât şi a unui mod de gestiune şi gust pentru estetică propriu gospodăriilor din aceste 
zone au fost determinante în rapiditatea cu care s-au impus în circuitul turistic rural de după 1990. 
Cadrul legal devine propice iniţiativei private, ca mai apoi să stabilească chiar facilităţi pentru 
dezvoltarea sistemului de turism din zonele montane, deltaice şi litorale (Legea 145/1994). Pentru 
afirmarea, promovarea ofertei turistice cât şi dezvoltarea locală au apărut o serie de organisme cum ar 
fi Federaţia Română pentru dezvoltare montană (1990), ANTREC2 (1994) – membră EUROGÎTES, 
Agenţia Română pentru Agroturism (1995), acestea propunându-şi de asemenea racordarea satelor  
turistice româneşti la circuitul internaţional. 

                                                 
1Definiţie a EUROTER – Asociaţia Europeană a Turismului Rural 
2Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural 
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Ordonanţa Guvernamentală nr. 63/1997 vine să adauge prevederi concrete asupra sprijinului 
Statului român pentru dezvoltarea turismului rural prin facilităţi acordate pensiunilor rurale: facilităţi 
de implantare şi conectare la utilităţi, punerea la dispoziţie de terenuri de către primării, scutiri de plată 
la impozitul pe venit şi profit şi tarife preferenţiale la energie electrică pentru pensiunile de talie mică 
(sub 10 camere) pentru o perioadă de 10 ani dar şi măsuri de introducere a problematicii turismului 
rural în programele instituţiilor de învăţământ de profil. Beneficiile acestei legi vor începe să fie 
vizibile în anii următori, alături de o anumită stabilizare a instituţiilor, a proprietăţii private. În 
continuare, urmărirea a unui road map precis începând cu 1995 pentru aderarea la Uniunea Europeană 
şi absorbirea unor fonduri structurale europene pentru dezvoltarea rurală vor acţiona ca vectori 
importanţi pentru consolidarea fenomenului turistic rural. Rezultatele în teritoriu vor apărea mai întâi 
în cadrul focarului iniţial montan-deltaic, care aveau deja o anumită experienţă cât şi un grad superior 
de iniţiativă la nivel local. Într-o a doua fază, acestea vor constitui un model de dezvoltare preluat şi de 
sate din zone premontane, cu precădere cea subcarpatică şi a podişurilor înalte, cu vocaţie turistică şi 
mai rar în alte zone – mai ales cele de tranzit rutier sau cele periurbane.  

Ultima perioadă (2000-2008) marchează un nou avânt al dezvoltării rurale prin: 
- stabilizarea instituţiilor locale şi a cadrului politic general; 
- încheierea, în mare parte, a împroprietăririi categoriilor de persoane vizate de legea 

18/1991; 
- începutul unor demersuri de descentralizare a instituţiilor şi a deciziilor; 
- absorbirea de fonduri structurale europene pentru dezvoltarea iniţiativei private rurale (mai 

ales în perioada de preaderare prin programul SAPARD); 
- emergenţa unei noi ere imobiliare (demararea a numeroase proiecte de construcţie a 

numeroase spaţii de cazare sau diferite amenajări turistice cât şi dinamica excesivă a 
aprecierii imobiliare, cu o mare ascensiune până în momentul 2008); 

- creşterea micii iniţiative rurale, mai ales prin prisma economiilor substanţiale realizate de 
populaţia rurală migrată temporar în scop de muncă în ţări vest-europene. 

Din păcate în această perioadă la nivel de autoritate publică s-a simţit lipsa unui Minister 
dedicat turismului, activitatea acestuia fiind anexată altor ministere, intrând adesea în conflict de 
interese cu Autoritatea Naţională pentru Turism, desfiinţată, de-altfel mai târziu, în 2007. Facilităţile 
oferite în 1997 pensiunilor rurale au fost în mare parte sistate în 2004 iar legislaţia nu a fost 
îmbunătăţită sau adaptată noilor realităţi. Această perioadă consemnează un avânt impresionant în 
expansiunea structurilor de cazare care nu au respectat întotdeauna normele de arhitectură, 
dimensiunile sau poziţionarea cerute prin lege.  

Momentul 2008 este important întrucât aduce noi perspective fenomenului turistic rural: pe de 
o parte aspecte destabilizatoare, cum ar fi declanşarea crizei economice mondiale (cu implicaţii 
complexe asupra economiei, în special asupra ritmului construcţiilor şi investiţiilor în sectorul turistic) 
dar şi aspecte încurajatoare – instituirea unui Minister al Turismului, cu un buget semnificativ pentru 
condiţiile actuale.  

 
Limitări în studiul actual al turismului rural românesc 
Cunoaşterea actuală a fenomenului turistic rural întâmpină mari greutăţi legate de accesul la 

date statistice complete şi pertinente. Institutul Naţional de Statistică oferă însă prin platforma online 
„Tempo” o sursă deosebit de preţioasă de informaţii legate de turismul rural, şi anume: date asupra 
structurilor de primire turistică (pe tipuri de structuri, forme de proprietate, categorii de confort, 
destinaţie turistică, etc.), asupra capacităţii de cazare turistică, fluxurilor de turişti, număr de înnoptări 
sau indici de utilizare a capacităţii de cazare turistică. Datele oferite de această bază online a INS3 sunt 
la nivel naţional, regional, judeţean, comunal (nu există însă o bază de date la nivel de sate) şi permit 
obţinerea unei imagini destul de fidele asupra distribuţiei spaţiale a structurilor de cazare specific 
rurale şi parţial asupra atractivităţii turistice, prin locurile de cazare de care acestea dispun. 

                                                 
3 Institutul Naţional de Statistică al României (www.insse.ro)  
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În mediul rural funcţionează diverse structuri de primire cu funcţie de cazare şi anume hoteluri, 
vile turistice, cabane turistice, căsuţe sau popasuri turistice, pensiuni turistice rurale şi agroturistice. Nu 
toate acestea sunt însă specifice spaţiului rural, unele (hotelurile, vilele, bungalourile) fiind importuri 
urbane sau adaptări urbane la condiţiile rurale. Acestea sunt adesea parte din investiţii mari şi sunt 
foarte puţin ancorate în realităţile specific rurale. Prin structuri de cazare specific rurale se înţeleg mai 
ales pensiunile rurale şi agroturistice întrucât acestea sunt singurele care, prin dimensiuni şi arhitectură 
caracteristică locuinţelor, servicii şi produse oferite, personal angajat, etc. sunt caracteristice mediului 
rural. În acelaşi timp, pensiunile turistice rurale şi pensiunile agroturistice grupează, la nivel statistic, 
majoritatea locurilor de cazare din mediul rural şi reprezintă cel mai bine activităţile turistice specifice 
spaţiului rural românesc.  

Din păcate nu toate datele sunt relevante, doar evidenţa unităţilor de cazare şi numărul de locuri 
de cazare fiind cât de cât pertinente. Adesea chiar şi acestea sunt obiectul unor estimări statistice şi 
prezintă numeroase erori. Datele asupra frecventării turistice, a înnoptărilor sau a indicilor de utilizare 
a capacităţii de cazare în pensiunile rurale nu reflectă aproape deloc realitatea din teritoriu. Nu există 
un sistem bine implementat de înregistrare a turiştilor la pensiunile din mediul rural, cu excepţia celor 
de mari dimensiuni, a celor din proximitatea marilor aglomerări urbane sau a marilor axe de circulaţie. 
Organele fiscale nu încurajează structurile de primire rurale de talie mică să înregistreze turiştii şi nici 
să ofere chitanţă pentru serviciile oferite. O posibilă explicaţie asupra reticenţei administratorilor 
acestor structuri de cazare de a se conforma normelor fiscale stă în complexitatea sistemului fiscal şi a 
birocraţiei excesive.  

Dimensiunile reduse ale pensiunilor din mediul rural sunt o consecinţă a faptului că 
frecventarea turistică rurală este mai mică, spontană, etalată pe tot timpul anului. Pensiunile rurale 
imită adesea forma, arhitectura dar mai ales dimensiunea locuinţelor obişnuite din arealul turistic 
respectiv. De asemenea legislaţia impune constrângerile legate de dimensiuni, întrucât Ordonanţa nr. 
63/1997 defineşte pensiunile turistice ca fiind acele „structuri turistice cu o capacitate de cazare de 
până la 10 camere (maxim 30 de locuri) în mediul rural sau maxim 20 de camere în mediul urban, 
funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau in clădiri independente, care asigură in spaţii special 
amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire si de servire a mesei.” Acelaşi text de lege defineşte 
pensiunile agroturistice drept acele „pensiuni turistice care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu 
produse proaspete din producţia proprie”. Din păcate această distincţie între pensiuni turistice şi 
agroturistice nu a constituit o normă precisă în cadrul omologării acestora. Institutul Naţional de 
Statistică preia datele de la instituţiile financiare abilitate din teritoriu care operează o distincţie mult 
mai convenabilă la nivel administrativ: pensiuni urbane şi pensiuni rurale.  

La nivel temporal, datele asupra pensiunilor din mediul rural sunt disponibile doar după anul 
2001. Pentru prima perioadă în care s-au făcut baze de date la nivelul pensiunilor (2001-2004) s-a 
încercat să se facă distincţie între pensiunile rurale şi pensiunile agroturistice însă după 2005 acestea 
apar comasate în denumirea generică de „pensiuni rurale”. În mod bizar, în loc să se multiplice gradul 
de precizie al variabilelor statistice luate în consideraţie, acesta este redus. 

Pensiunile rurale reflectă realităţi teritoriale dintre cele mai diverse:  
- case-gazdă agroturistice de tipul microfermelor, în general de dimensiuni mici (sub 10 

locuri) în care coexistă funcţia turistică şi funcţia habitativă, de regulă deschise pe timpul 
verii (constrângeri legate de încălzire pe timpul iernii sau abandonarea pe timpul iernii, de 
către proprietari, a „bucătăriei de vară”); 

- pensiuni de tip agroturistic – reşedinţe secundare ale proprietarilor (adesea activi în 
agricultură) de regulă în aceeaşi curte; 

- pensiuni rurale patronate de localnici care nu au sau au rupt legătura cu activităţile specific 
rurale;  

- pensiuni rurale patronate de alohtoni4 (de regulă de la oraş), care nu au nici o legătură cu 
practicile rurale sau cu acel teritoriu, ba mai mult uneori aceştia nici nu locuiesc permanent 
în acea zonă, ei revenind doar în urma unei rezervări;  

                                                 
4 Persoane cu domiciliul în afara localităţii 
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- reşedinţe secundare, de regulă moderne, ale unor categorii înstărite, urbane, care intră 
temporar în circuitul turistic, în funcţie de priorităţile familiale.  

Trebuie să menţionăm aici faptul că ruralitatea în România este o premisă a unei decizii 
guvernamentale şi nu a realităţii strict teritoriale. Acest fapt impune numeroase limitări de ordin 
statistic. Astfel, în studiul fenomenului rural suntem în imposibilitatea luării în considerare a acelor 
pensiuni din mediul urban care utilizează frecvent „produse proaspete din producţie proprie” şi deci au 
un caracter tipic agroturistic, caz frecvent în unele oraşe de talie mică, care nu au o adevărată tradiţie 
urbană.. Există pensiuni rurale care apar în arealul oraşelor. Adesea este vorba despre pensiuni din 
localităţile rurale arondate oraşului (spre ex., cazul localităţii Şumuleu-Ciuc arondată municipiului 
Miercurea-Ciuc). Este neclar dacă Institutul de Statistică ia în calcul spaţiile de cazare din lăcaşurile de 
cult din mediul rural care în ultimii ani au cunoscut o frecventare fără precedent.  

Limitările statistice abundă în continuare: există pensiuni (de regulă case-gazdă) care se declară 
la organele financiare doar pentru a câştiga, temporar, un anumit statut şi o recunoaştere. Fiscalitatea 
relativ laxă le permite în anii următori, să închidă tehnic activitatea deşi ele activează, în continuare, 
lucru aproape imposibil în cazul celorlalte structuri de cazare. Există şi un alt fenomen, acela de a 
declara la organele fiscale doar o parte din structura de cazare (maxim 20 de camere), pentru a se putea 
integra la fiscalitatea proprie pensiunilor însă în realitate ele sunt structuri foarte mari, situate în zone 
turistice-cheie şi care se adresează mai ales grupurilor.  

Alături de aceste constrângeri mai există şi chestiunea erorilor comise de Institutul Naţional de 
Statistică. Datele centralizate prezintă erori evidente, lipsesc date pe anumiţii ani, unele date (mai ales 
din anii recenţi) sunt estimate iar acesta ia in considerare doar pensiunile declarate în acel an, nu toate 
pensiunile care activează la modul real, etc. Din această cauză se impune apelarea la surse 
complementare: datele oferite de Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC) 
cât şi datele oferite de site-urile web specializate în promovarea pensiunilor rurale. Însă şi datele 
oferite de acestea oferă limitări: pensiunea înregistrată la ANTREC este acea pensiune sau formă de 
găzduire rudimentară care plăteşte cotizaţia anuală dar nu întotdeauna face dovada înregistrării fiscale 
pe anul respectiv, iar sursele web prezintă totalitatea pensiunilor, fie ca sunt încă în activitate sau nu, 
fie că sunt înregistrate fiscal sau nu, etc. Siturile web sau promovările turistice pe internet în general 
sunt puţin controlate în România. Informaţiile oferite sunt adesea neactualizate sau nu prezintă reală 
încredere, cu excepţia site-urilor renumite pentru marca calităţii. 

 
Concluzii 
Una din întrebările care îşi aşteaptă încă răspunsul este cea legată de modul în care s-ar putea 

ajunge la o transparenţă totală a indicatorilor statistici rurali în datele statistice. Confruntarea între date 
ale INS, ANTREC sau paginile Web poate releva discrepanţe enorme, cu consecinţe asupra cunoaşterii 
real turismului care reprezintă o ramură importantă al economiei naţionale. O colaborare mai strânsă 
între INS, ANTREC, Centrele şi Institutele de Cercetare ştiinţifică sau de pe lângă marile Universităţi 
ar putea determina crearea unei baze de date comune unice, solide, veridice care să fie la îndemâna 
factorilor de decizie interesaţi în dezvoltarea turismului rural şi a economiei locale. De asemenea este 
necesară o mai mare acurateţe în înregistrarea şi raportarea datelor statistice de către pensiunile din 
mediul rural, iar INS trebuie să acorde o atenţie sporită aspectelor metodologice a conţinutului 
indicatorilor de raportare. Anumite decizii ale INS, cum ar fi uniformizarea statistică între pensiuni 
rurale şi pensiunile agroturistice operată începând cu anul 2005 ar fi putut fi luată după consultarea, în 
prealabil, a factorilor interesaţi de aceste date teritoriale. Într-o oarecare măsură, lipsa interesului 
pentru aceste diferenţe are consecinţe şi la nivel teritorial, întrucât există mari dificultăţi încă în 
România în a distinge acele structuri de primire care oferă cu adevărat produse locale, originale, tipice 
pentru teritoriul respectiv (acel terroir5 promovat în spaţiul francofon) îmbinate cu activităţi specific 
rurale.  

                                                 
5 Arie geografică considerată omogenă la nivelul resurselor generate mai ales de specializarea agricolă. Regiune rurală 
cu caracter cultural specific.  
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Este cunoscut faptul că pensiunile rurale au un rol deosebit în economia locală a aşezărilor 
rurale însă măsurile de impulsionare a activităţii acestora trebuie dublate de criterii mai solide de 
omologare regulată, criterii legate de diversitatea activităţilor, de siguranţa sau de originalitatea 
produselor oferite. Toate acestea, alături de anumite exigenţe sporite din partea organelor de control în 
privinţa înregistrării şi raportării informaţiilor statistice ar putea crea o bază valoroasă capabilă să 
sprijine comunitatea ştiinţifică în studiile complexe asupra spaţiului turistic rural.  

 
 
Bibliografie 
 

1. Cazes, G. – Fondements pour une industrie des loisirs, Bréal, Paris, 1992 
2. Hoerner, Jean-Michel – Géographie de l’industrie touristique, Elipses, Paris, 1997 
3. Muntele, I., Iaţu, C. – Geografia Turismului – Concepte, Metode şi Forme de 

Manifestare spaţială, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006 
4. Tacu, P.A., Glăvan V., – Coordonatori – Turismul Rural Românesc - potenţial şi 

valorificare, Editura Pan Europe, Iaşi, 2001 
5. Talabă I., – Transporturile şi Turismul, Editura Performantica, Iaşi, 2008 

 
 

 
 

 
 



 

 1.2   STATISTICAL RESEARCH CONCERNING QUALITY GLOBAL 
STRATEGIES OF PRODUCTS AND TOURIST SERVICES OFFERED BY 

TOURIST RECEIVING STRUCTURES FROM VATRA DORNEI AND NEAMŢ  

CERCETĂRI STATISTICE PRIVIND STRATEGIILE GLOBALE ALE CALITĂŢII 
PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE OFERITE DE STRUCTURILE DE PRIMIRE 

TURISTICĂ DIN ZONELE VATRA DORNEI ŞI NEAMŢ 
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Dănuţ UNGUREANU 
 

Abstract: The recent continuous development of the rural tourism, its vast expansion on a national level, the 
increase of the methodology of the quantification of tourist circulation, which today involves much larger categories of 
people of different age, education, and occupation, determined that the rural tourism represent an extremely important 
phenomenon of the contemporary world. 

For a good development of tourist activity in a tourist receiving structure, it was necessary to implement a 
global strategy concerning the quality of tourist products and services, which offer the possibility of leading the quality 
in conditions of maximum efficiency in order to increase the satisfaction of potential consumers of rural tourism. 

 
Keywords: global strategies, quality, tourist products, tourist services, tourist receiving structures 
Cuvinte cheie: strategii globale, calitate, produse turistice, servicii turistice, structuri de primire turistică 
 
 
Introducere 
Cercetările întreprinse au ca scop principal cunoaşterea percepţiei managerilor structurilor 

de primire turistică cu funcţiune de cazare din zonele Vatra Dornei şi Neamţ cu privire la strategiile 
globale ale calităţii produselor şi serviciilor turistice. 

Obiectivele cercetărilor efectuate, subordonate scopului mai sus precizat, au fost: 
O.1. Obţinerea de date necesare prin realizarea unor cercetări de piaţă complexe folosind ca 

instrument de colectare a datelor chestionarul aplicat managerilor structurilor de primire a turiştilor.  
O.2. Analiza comparativă privind atitudinea managerilor structurilor de primire a turiştilor 

din zonele Vatra Dornei şi Neamţ cu privire la  calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de  
acestea. 

O.3. Identificarea tipurilor de strategii globale privind calitatea produselor şi serviciilor 
turistice. 

Ipotezele de lucru privind fundamentarea prezentei cercetări sunt: 
I.1. Insuficienta cunoaştere de către managerii din turism a necesităţii implementării unei 

strategii globale ale calităţii produselor şi serviciilor turistice, ceea ce poate duce la oferirea unor 
produse şi servicii turistice cu un nivel calitativ necorespunzător. 

I.2. Neutilizarea sau utilizarea redusă a unor strategii globale, ceea ce face ca în acest 
domeniu de activitate uneori să existe necorelaţii între preţul produselor şi serviciilor turistice 
oferite şi calitatea acestora. 

Metodologia cercetării  
Metodele utilizate în cercetările întreprinse au fost variate şi în concordanţă cu obiectivul 

stabilit. 
Aceste metode sunt: 

 studiul documentar ce comportă două aspecte: documentarea bibliografică din surse 
interne şi documentarea bibliografică din surse externe; 

 analiza teoretică; 
 observaţia; 
 documentarea practică şi culegerea materialului informativ realizat prin cercetări pe 

teren; 
 analiza statistică a datelor; 
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 studiul exploratoriu care presupune obţinerea de date cu ajutorul anchetei folosind ca 
instrument de colectare a datelor chestionarul aplicat managerilor  structurilor de 
primire turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ (82 structuri de primire turistică). 
Această anchetă are drept rezultat obţinerea de date cantitative esenţiale în cercetarea 
întreprinsă;  

 sinteza informaţiilor. Informaţiile au fost preluate şi prelucrate cu programele SPSS 
13.0 pentru centralizarea informaţiilor şi Excel – pentru tabelul frecvenţelor.   

Documentarea teoretică a urmărit identificarea şi trecerea în revistă a stadiului cunoaşterii în 
domeniul managementului strategic şi al managementului calităţii produselor şi serviciilor turistice.  

Sursele documentare folosite în documentarea teoretică au fost: literatura de specialitate, 
reviste de specialitate, studii, statistici oficiale, etc. disponibile la: Biblioteca Centrală Universitară 
„M. Eminescu” Iaşi, Biblioteca „Gh. Asachi” Iaşi, Biblioteca Centrului Cultural Francez Iaşi, 
Biblioteca „British Council” Iaşi etc. 

Pentru a realiza ancheta menţionată a fost utilizat un chestionar cu ramificaţii1 aplicat 
managerilor structurilor de primire turistică. Chestionarul este compus preponderent din întrebări 
închise2, modul de administrare al acestuia fiind ancheta orală, faţă în faţă3.  

Aria de cercetare cuprinde două zone turistice ale României:  
 zona turistică Vatra Dornei; 
 zona turistică Neamţ. 

 
Populaţia şi eşantionul 
Eşantionul proiectat este format din numărul total de structuri de primire a turiştilor din zona 

analizată aflate în funcţiune în perioada de referinţă. 
Eşantionul rezultat cuprinde: 

 un grup ţintă pentru zona turistică Vatra Dornei: 39 de manageri ai structurilor de 
primire turistică (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice), reprezentând populaţia 
totală prezentă în perioada de desfăşurare a cercetării în locaţiile analizate în zilele de 
11, 18 şi 25 octombrie 2008; 

 un grup ţintă pentru zona turistică Neamţ: 43 de manageri ai structurilor de primire 
turistică (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice), reprezentând populaţia totală 
prezentă în perioada de desfăşurare a cercetării în locaţiile analizate în zilele de 11, 
18 şi 25 octombrie 2008. 

Prin cercetarea aleasă ne-am propus să obţinem informaţii din partea managerilor 
structurilor de primire turistice din aria cercetată cu privire la strategiile globale privind asigurarea 
calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de acestea.  

S-a elaborat un chestionar pentru cele două categorii de subiecţi (structuri de primire 
turistică din zona Vatra Dornei şi zona Neamţ), ale căror întrebări au vizat obiectivele generale ale 
cercetării.  

Analiza statistică a fost realizată conform metodelor recomandate în literatura străină şi 
românească. 

 
Strategii privind calitatea produselor şi serviciilor turistice 
În opinia autorului Maxim Emil4, realizarea obiectivelor calităţii necesită elaborarea unor 

strategii şi tactici fundamentate, clasificate după mai multe criterii cum ar fi: 
 a) După sfera de cuprindere putem întâlni: strategii globale şi strategii parţiale. 
  
 

                                                 
1 Albu, M., Metode si instrumente de evaluare in psihologie, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2000, p.96 
2 idem 1, p.92 
3 idem 1, p.104 
4 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, p.295 
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Strategiile globale: 
- strategia implementării TQM în organizaţie; 
- strategia restructurării întreprinderii; 
- strategia îmbunătăţirii continue. 

Strategiile parţiale: 
- asimilarea unor produse, tehnologii noi sau îmbunătăţirea celor existente; 
- strategii de creştere a fiabilităţii produselor;  
- strategii în domeniul factorilor care influenţează calitatea: muncitorii, materialele, 

maşinile, mediul, măsurarea, metoda de lucru; 
- strategii pentru diminuarea pierderilor datorate noncalităţii şi neconformităţilor; 

 b) După calea de realizare strategiile calităţii pot fi: 
- strategii de îmbunătăţire pe cale extensivă; 
- strategii de îmbunătăţire pe cale intensivă. 
Specialiştii Kotler şi Dubois5 fac distincţia între strategia îmbunătăţirii calităţii pe cale 

intensivă şi extensivă.  
Strategia îmbunătăţirii calităţii pe cale intensivă presupune modificarea favorabilă a 

caracteristicilor de calitate ale produsului (de exemplu: a fiabilităţii, a vitezei etc.). 
Strategia îmbunătăţirii calităţii pe cale extensivă presupune creşterea numărului de 

caracteristici de calitate ale produselor în scopul asigurării unui confort sporit în utilizare. 
 c) După direcţia  în care sunt concentrate eforturile: 
- strategii ofensive; 
- strategii de consolidare. 
Diversificarea strategiilor şi interferenţa acestora cu alte forme de strategii ale firmei creează 

unele dificultăţi în procesele de analiză şi fundamentare. Din această cauză nu putem vorbi de 
"strategii pure" ale calităţii ci de strategii în care aceasta este dominantă ca obiectiv sau ca factor de 
influenţă. 

Autorul Stanciu Ion6 mai adaugă strategia inovaţiei care are la bază schimbarea bruscă, prin 
care se ajunge, în timp scurt, la acelaşi efect ca şi în cazul îmbunătăţirii continue.  

Strategia îmbunătăţirii continue mai este cunoscută şi sub denumirea de strategia japoneză 
KAIZEN7. 

Când calitatea este considerată un element strategic distinct, putem defini trei tipuri de 
strategii: 

- strategii de adaptare a calităţii produselor şi serviciilor turistice la cerinţele fiecărui 
segment de piaţă; 

- strategii de diferenţiere calitativă faţă de oferta celorlalţi competitori; 
- strategia îmbunătăţirii calităţii, atunci când firmele de turism deţin o poziţie puternică pe 

piaţă. 
În analiza strategiilor privind calitatea produselor şi serviciilor turistice este necesară luarea 

în considerare a legăturii care există între strategia îmbunătăţiri continue (Kaizen ) şi strategia  
inovaţiei. 

Kaizen este strategia japoneză care urmăreşte îmbunătăţirea treptată, continuă a calităţii 
produselor (serviciilor, a productivităţii şi competitivităţii, cu participarea întregului personal)8.  

Îmbunătăţirea continuă a calităţii înseamnă să se aplice strategia „ZERO DEFECTE". 
Aceasta presupune o responsabilitate directă a fiecărui angajat pentru calitate. 
Aplicarea strategiei „zero defecte" este un obiectiv realist care se înfăptuieşte prin măsuri 

consecvente de prevenire a neconformităţilor şi stabilirea cauzelor acestora precum  şi eliminarea 
lor, ceea ce echivalează cu o orientare continuă spre calitate în toate activităţile.  

                                                 
5 Kotler, Ph., Dubois, B., Marketing Management, Editura Publi Union, Paris, 1991, p.415 
6 Stanciu, I.,  Managementul calităţii totale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2003, p.9 
7 Olaru, M., Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1995, p.92 
8 Stanciu, I.,  Managementul calităţii totale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2003, pp.107-110 



 

 

20 Gina Ionela BUTNARU, Ana-Elena HOLERCĂ, Dănuţ UNGUREANU 

Condiţiile care se cer pentru succesul strategiei „zero defecte"sunt: 
- proiectarea bună a produsului şi serviciului turistic; 
- stăpânirea proceselor privind realizarea acestuia; 
- folosirea serviciilor adecvate în realizarea produsului turistic; 
- mijloace de muncă corespunzătoare; 
- metode de muncă eficiente: conducerea corectă a salariaţilor la locul de muncă; 
- personalul calificat corespunzător cerinţelor; 
- transmiterea de informaţii concrete şi complete. 
Îmbunătăţirea continuă prin activităţile tuturor salariaţilor presupune aplicarea unui 

management al calităţii totale care are ca principal obiectiv, printre altele să trezească în fiecare 
angajat dorinţa pentru îmbunătăţirea continuă a propriei activităţii.  

Realizarea acestui obiectiv necesită următoarele măsuri: 
- informarea tuturor angajaţilor asupra necesităţii de a-şi îmbunătăţii propria muncă; 
- crearea condiţiilor adecvate de lucru; 
- solicitarea iniţiativei angajaţilor; 
- asumarea responsabilităţii pentru rezultatele activităţii proprii; 
- precizarea cerinţelor pentru calitatea propriei munci şi a criteriilor de apreciere; 
- atragerea celor care dovedesc competenţă profesională la adaptarea deciziilor; 
- participarea celor mai buni la activitatea echipelor de elaborare a proiectelor de 

îmbunătăţire a calităţii. 
Strategia inovării presupune investiţii apreciabile pentru a obţine rezultatul dorit. 
În concluzie, putem spune că strategia calităţii este considerată o strategie concurenţială, 

deoarece într-o firmă misiunea calităţii este de a face faţă concurenţei. 
 
Cercetări statistice privind strategiile globale ale calităţii produselor şi serviciilor 

turistice oferite de structurile de primire turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ 
În categoria strategiilor globale privind calitatea produselor şi serviciilor turistice putem 

include: 
- strategia implementării managementului calităţii totale în structurile de primire  

turistică; 
- strategia de restructurare a structurii de primire  turistică  (se vor avea în vedere acele 

activităţi prin care se produc schimbări semnificative în conţinutul şi funcţionarea 
unităţii de cazare turistică) ; 

- strategia îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor turistice (progresul 
tehnico-economic şi social determină schimbarea caracteristicilor produselor şi 
serviciilor turistice dar şi a cerinţelor, preferinţelor şi mentalităţilor consumatorilor); 

- strategia calitate-preţ a produselor şi serviciilor turistice oferite. 
 
În tabelul 1 s-au calculat frecvenţele răspunsurilor obţinute în urma aplicării chestionarului,  

răspunsuri pentru care s-a folosit următorul sistem de notare: 
1 – da;  
2 – nu; 
3 – nu este cazul. 
Scopul a fost identificarea tipului de strategie globală folosită în cadrul structurilor de 

primire turistică pentru cele două zone turistice  analizate.  
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Tabelul nr. 1 
Centralizator cu frecvenţele răspunsurilor obţinute  la întrebarea  privind strategia globală 

din chestionar adresată managerilor structurilor de primire a turiştilor din zona Vatra Dornei şi 
zona Neamţ 

 
Factor 

Aij 

Strategia 
implementării 

managementului 
calităţii totale 

Strategia 
de 

restructurare

Strategia 
îmbunătăţirii 

continue a 
calităţii 

produselor şi 
serviciilor 
turistice 

Strategia 
calitate-preţ a 
produselor şi 

serviciilor 
turistice 
oferite 

Media 
frecvenţelor

 

 % % % % % 
A11 20.5 12.8 25.6 35.9 23.7 
A12 48.7 56.4 43.6 33.3 45.5 
A13 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 
A21 11.6 9.3 48.8 25.6 23.83
A22 51.2 53.5 14 37.2 38.97
A23 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 
Semnificaţii: A11 – zona Vatra Dornei, variantă de răspuns “da”; A21 – zona Neamţ, 

variantă de răspuns “da”, A12 – zona Vatra Dornei, variantă de răspund “nu”, etc. 
 
Datele din tabelul 1 reflectă realitatea economică în ceea ce priveşte tipul de strategie 

globală folosită pentru implementarea unui sistem de management al calităţii  şi sunt o dovadă a 
faptului că managerii depun eforturi în ceea ce priveşte creşterea nivelului de calitate al produselor 
şi serviciilor turistice.  

Aceste medii de frecvenţe pe tipuri de strategii globale sunt reprezentate grafic cu ajutorul 
unor diagrame de structură. 

Astfel, pentru zona Vatra Dornei, diagramele de structură sunt prezentate în figurile 1, 2, 3 şi 
4:  

 

Strategia implementarii managementului calitatii 
totale

Vatra Dornei; 
20,5

Vatra Dornei; 
48,7

Vatra Dornei; 
30,8 da

nu 
nu e cazul

     

Strategia de restructurare

Vatra Dornei; 
12,8

Vatra Dornei; 
56,4

Vatra Dornei; 
30,8 da

nu 
nu e cazul

 
               Figura 1:  Diagrama de  structură            Figura 2:  Diagrama de structură  
                   a răspunsurilor privind strategia           a răspunsurilor privind strategia 

                            de implementare a managementului          de restructurare a calităţii totale 
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Strategia imbunatatirii continue a calitatii 
produselor si serviciilor turistice

Vatra Dornei; 
25,6

Vatra Dornei; 
43,6

Vatra Dornei; 
30,8 da

nu 
nu e cazul

     

Strategia calitate - pret a produselor si serviciilor 
turistice

Vatra Dornei; 
35,9

Vatra Dornei; 
33,3

Vatra Dornei; 
30,8 da

nu 
nu e cazul

 
                  Figura 3: Diagrama de  structură        Figura 4: Diagrama de structură  
                 a răspunsurilor  privind strategia          a răspunsurilor privind strategia  
                    îmbunătăţirii continue a calităţii         calitate – preţ a produselor şi  
                    produselor şi serviciilor turistice               serviciilor turistice 
 
Pentru această zonă din cercetarea efectuată rezultă că managerii folosesc în proporţie de 

35,9% strategia calitate – preţ a produselor şi serviciilor turistice, această strategie fiind pe prima 
poziţie în topul clasamentului, la polul opus situându-se strategia de restructurare a structurii de 
primire turistică înregistrând un procent de 12.8%,  scopul acestei strategii fiind realizarea unor 
activităţi prin care se produc schimbări semnificative  în conţinutul şi funcţionarea subsistemelor de 
calitate.   

În ceea ce priveşte strategia de implementare a managementului calităţii totale, doar 20,5% 
dintre manageri sunt pentru această schimbare în scopul creşterii calităţii produselor şi serviciilor 
turistice oferite.  

Întrucât progresul tehnico-economic implică cheltuieli ridicate din partea ofertantului de 
produse şi servicii turistice, doar 25.6% dintre manageri au declarat că folosesc strategia de 
îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi serviciilor turistice. 

 
În figura 5 s-au reprezentat grafic răspunsurile privind strategiile globale pe ansamblu ale 

calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de structurile de primire turistică din zona Vatra 
Dornei: 

Strategia globala privind calitatea produselor si 
serviciilor turistice

Vatra Dornei; 
23,7

Vatra Dornei; 
45,5

Vatra Dornei; 
30,8 da

nu 
nu e cazul

 
Figura 5: Diagrama de structură a răspunsurilor privind strategia 

globală a calităţii produselor şi serviciilor turistice 
 
Din reprezentarea grafică rezultă că în zona Vatra Dornei strategia globală privind calitatea 

produselor şi serviciilor turistice este implementată în 23.7% dintre structurile de primire turistică.  
În diagramele de structură 6, 7, 8 şi 9  sunt reprezentate grafic tipurile de strategii globale 

pentru zona Neamţ: 
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Strategia implementarii managementului calitatii 
totale

Neamt; 11,6

Neamt; 51,2

Neamt; 37,2 da
nu 
nu e cazul

               

Strategia de restructurare

Neamt; 9,3

Neamt; 53,5

Neamt; 37,2 da
nu 
nu e cazul

 
Figura 6: Diagrama de structură                   Figura 7: Diagrama de structură 
a răspunsurilor privind strategia                    a răspunsurilor privind strategia 

de implementare a managementului                                de restructurare 
                calităţii totale 

Strategia imbunatatirii continue a calitatii 
produselor si serviciilor turistice

Neamt; 48,8

Neamt; 14

Neamt; 37,2 da
nu 
nu e cazul

            

Strategia calitate - pret a produselor si serviciilor 
turistice

Neamt; 25,6

Neamt; 37

Neamt; 37,2 da
nu 
nu e cazul

 
Figura 8: Diagrama de  structură              Figura 9: Diagrama de structură 
a răspunsurilor privind strategia                 a răspunsurilor privind strategia 
de îmbunătăţire continuă a calităţii               calitate – preţ a produselor şi 

produselor şi serviciilor turistice                             serviciilor turistice 
 

Pentru această zonă din reprezentarea grafică a  rezultatelor obţinute rezultă că: 
 48,8% dintre managerii structurilor de primire turistică  folosesc strategia 

îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor turistice, strategie ce 
presupune creşterea calităţii cu ajutorul progresului tehnico-economic şi social; 

 25,6% dintre managerii structurilor de primire turistică  folosesc strategia calitate-
preţ a produselor şi serviciilor turistice; 

 11,6% dintre managerii structurilor de primire turistică  folosesc strategia 
implementării managementului calităţii totale; 

 9,3% dintre managerii structurilor de primire turistică  folosesc strategia de 
restructurare a structurii de primire turistică. 
În figura 10 s-au reprezentat grafic răspunsurile privind strategiile globale pe 

ansamblu ale calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de structurile de primire 
turistică din zona Neamţ: 
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Strategia globala privind calitatea produselor si 
serviciilor turistice

Neamt; 23,8

Neamt; 38,9

Neamt; 37,3 da
nu 
nu e cazul

 
 

Figura 10:  Diagrama de structură a răspunsurilor privind strategiile 
globale ale calităţii produselor şi serviciilor turistice 

 
 
Din reprezentarea grafică rezultă că în zona Neamţ strategia globală privind calitatea 

produselor şi serviciilor turistice este implementată în 23.8% dintre structurile de primire turistică. 
 
Testarea ipotezelor 
Pentru testarea I.1. insuficienta cunoaştere de către managerii din turism a necesităţii 

implementării unei strategii globale ale calităţii produselor şi serviciilor turistice am analizat 
rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarului celor 82 de manageri ai structurilor de primire 
turistică din aria de cercetare. Din răspunsurile obţinute rezultă că : 

 în zona Vatra Dornei din cele 39 de structuri de primire a turiştilor doar în 8 structuri 
este implementată o strategie globală a calităţii produselor şi serviciilor turistice; 

 în zona Neamţ din cele 43 de structuri de primire a turiştilor doar în 5 structuri este 
implementată o strategie globală a calităţii produselor şi serviciilor turistice; 

 Aceste rezultate ne indică faptul că ipoteza 1 se confirmă. 
 
Concluzii 
Din analiza răspunsurilor la întrebarea privind strategia globală din chestionarele aplicate 

celor 82 de manageri ai structurilor de primire turistică din aria de cercetare, putem identifica cele 
mai importante orientări şi direcţii strategice de acţiune care ar putea fi luate în considerare la 
elaborarea strategiilor manageriale pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor turistice. 

În acest sens, după răspunsurile date de managerii structurilor de primire turistică, se impun 
următoarele orientări strategice cu privire la strategiile globale pentru asigurarea calităţii produselor 
şi serviciilor turistice : 

 din punct de vedere al strategiilor globale privind sistemul de management al 
calităţii, s-a constatat faptul că în doar 8 structuri de primire turistică din zona Vatra 
Dornelor este folosită strategia de implementare a managementului calităţii totale, în 
timp ce în zona Neamţ aceeaşi strategie este implementată în 5 structuri de primire 
turistică. Se impune în acest sens crearea unei culturi pentru  înţelegerea necesităţii 
implementării unei astfel de strategii; 

 în ceea ce priveşte strategia de îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi 
serviciilor turistice, s-a constatat faptul că în zona Vatra Dornelor aceasta este 
folosită în 10 structuri de primire turistică, iar în zona Neamţ este folosită în 21 de 
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structuri de primire turistică. Se impune în acest sens crearea unei culturi pentru  
îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi serviciilor turistice;  

 strategia calitate – preţ a produselor şi serviciilor turistice oferite, este foarte 
importantă întrucât, managerii trebuie să fie instruiţi în a oferi produse şi servicii 
turistice a căror preţ trebuie să fie direct proporţional cu nivelul calitativ al acestora. 

 
Bibliografie 
 

1. Albu M., Metode si instrumente de evaluare in psihologie, Editura Argonaut, Cluj 
Napoca, 2000 

2. Kotler Ph., Dubois B., Marketing Management, Editura Publi Union, Paris, 1991 
3. Maxim E., Calitatea şi managementul calităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007 
4. Olaru M., Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1995 
5. Stanciu I., Managementul calităţii totale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 

2003 
 
 
 



 

 1.3   THE STATISTICAL MODELING BASED ON FREQUENCY OF THE QUALITY 
OF ACCOMMODATION SERVICES OFFERED BY TOURIST RECEIVING 

STRUCTURES FROM VATRA DORNEI, NEAMŢ AND BRIG 
 

1.3  MODELAREA STATISTICĂ PE BAZĂ DE FRECVENŢE A CALITĂŢII SERVICIILOR DE 
CAZARE OFERITE DE STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ DIN ZONELE VATRA 

DORNEI, NEAMŢ ŞI BRIG 
 
 

Gina Ionela BUTNARU 
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Abstract: Analysing the multitude of aspects related to the complex tourist movement, we can say that the 
increasing volume and the complexity of the accommodation offer generated the development of a real industry of rural 
tourism. By its nature, tourist phenomenon is highly complex. 

In what concerns the quality, it has become an extremely important element nowadays for the accommodation 
units in the field of rural tourism, determining “competitiveness” at the highest degree. 

In the area of Romanian agrotourism, it is necessary to assure a continuous improvement of the quality 
performance of the accommodation services, in order to fulfill the objectives of quality. 

 
Keywords: Statistical modeling, quality, accommodation services, tourist receiving structures 
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Introducere 
Cercetările întreprinse privind elaborarea acestei lucrări au ca scop principal modelarea 

statistică pe bază de frecvenţe a calităţii serviciilor de cazare oferite de structurile de primire turistică 
din zonele Vatra Dornei, Neamţ şi Brig. 

 Obiectivele cercetărilor efectuate, subordonate scopului mai sus precizat, au fost: 
O.1. Obţinerea de date necesare prin realizarea unor cercetări de piaţă complexe folosind ca 

instrument de colectare a datelor chestionarul aplicat managerilor structurilor de primire a turiştilor.  
O.2. Analiza comparativă privind atitudinea managerilor structurilor de primire a turiştilor din 

zonele Vatra Dornei, Neamţ şi Brig  cu privire la  calitatea serviciilor de cazare oferite de structurile de 
primire turistică din aria de cercetare. 

O.3. Modelarea pe bază de frecvenţe a rezultatelor obţinute.  
Metodologia cercetării  
 Metodele utilizate în cercetările întreprinse au fost variate şi în concordanţă cu 

obiectivul stabilit.  
Aceste metode sunt: 
- studiul documentar ce comportă două aspecte: documentarea bibliografică din surse 

interne şi documentarea bibliografică din surse externe; 
- analiza teoretică; 
- observaţia; 
- documentarea practică şi culegerea materialului informativ realizat prin cercetări pe teren; 
- analiza statistică a datelor; 
- studiul exploratoriu care presupune obţinerea de date cu ajutorul anchetei folosind ca 

instrument de colectare a datelor chestionarul aplicat managerilor  structurilor de primire 
turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ (82 structuri de primire turistică). Această 
anchetă are drept rezultat obţinerea de date cantitative esenţiale în cercetarea întreprinsă;  

- sinteza informaţiilor. Informaţiile au fost preluate şi prelucrate cu programele SPSS 13.0 
pentru centralizarea informaţiilor şi Excel – pentru tabelul frecvenţelor.   
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Documentarea teoretică a urmărit identificarea şi trecerea în revistă a stadiului cunoaşterii în 
domeniul managementului calităţii produselor şi serviciilor turistice.   

Sursele documentare folosite în documentarea teoretică au fost: literatura de specialitate, reviste 
de specialitate, studii, statistici oficiale, etc. disponibile la: Biblioteca Centrală Universitară „M. 
Eminescu” Iaşi, Biblioteca „Gh. Asachi” Iaşi, Biblioteca Centrului Cultural Francez Iaşi, Biblioteca 
„British Council” Iaşi, etc.  

 Pentru a realiza ancheta prin chestionar a fost utilizat un chestionar cu 
ramificaţii1aplicat managerilor structurilor de primire turistică. Chestionarul este  compus 
preponderent din întrebări închise2, modul de administrare al chestionarului fiind ancheta orală, faţă în 
faţă3.  

Aria de cercetare cuprinde două zone turistice ale României şi o staţiune turistică montană din 
Elveţia:  

- zona turistică Vatra Dornei; 
- zona turistică Neamţ. 
- staţiune Brig 

 Eşantionul proiectat este format din: 
numărul total de structuri de primire a turiştilor din zona analizată aflate în funcţiune în 

perioada de referinţă. 
Eşantionul rezultat cuprinde:  

1. un grup ţintă pentru zona turistică Vatra Dornei: 39 de manageri ai structurilor de primire 
turistică (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice), reprezentând populaţia totală 
prezentă în perioada de desfăşurare a cercetării în locaţiile analizate în zilele de 11, 18 şi 
25 octombrie 2008; 

2. un grup ţintă pentru zona turistică Neamţ: 43 de manageri ai structurilor de primire 
turistică (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice), reprezentând populaţia totală 
prezentă în perioada de desfăşurare a cercetării în locaţiile analizate în zilele de 11, 18 şi 
25 octombrie 2008; 

3. un grup ţintă pentru staţiunea Brig: 1 manager al Hotelului Europa situat în această 
staţiune turistică. 

Prin cercetarea aleasă ne-am propus să obţinem informaţii din partea managerilor structurilor 
de primire turistice din aria cercetată cu privire la calitatea serviciilor de cazare oferită de acestea.  

S-a elaborat un chestionar pentru cele trei categorii de subiecţi (structuri de primire turistică 
din zona Vatra Dornei, zona Neamţ şi staţiunea Brig), ale căror întrebări au vizat obiectivele generale 
ale cercetării.  

 
Contextul teoretic privind calitatea. Stadiul actual al cunoaşterii 
Literatura de specialitate oferă o multitudine de semnificaţii conceptului de calitate, termen 

derivat din latinescul ,,qualitas”, adică ,,proprietate” sau “fel de a fi”. S-a constatat însă că cea mai 
scurtă şi cea mai adoptată definiţie este: calitatea drept ,,aptitudinea la  utilizare” 4. 

Astfel, în domeniul economic, unde îşi are cea mai vastă frecvenţă, calitatea poate fi definită ca 
reprezentând “totalitatea caracteristicilor şi trăsăturilor unui produs sau serviciu,  reunite pentru a 
satisface o nevoie dată sau implicită”5.  

Nevoia dată sau implicită presupune ca în final clientul să devină arbitrul calităţii. Activităţile 
desfăşurate în firmele de servicii presupun nevoi implicite ale clienţilor.  

De exemplu, în momentul încheierii unui contract de prestării servicii, de comun acord cu 
clientul pot fi stabilite aceste tipuri de nevoi. Ele devin apoi o serie de aşteptări în mintea clienţilor - 
aşteptări cu privire la tipul de serviciu pe care l-ar dori, sau cât de mult sunt dispuşi să plătească pentru 
                                                 
1 Albu, M.,  Metode si instrumente de evaluare in psihologie, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2000, p.96 
2 Ibidem, p.92 
3 Ibidem, p.104 
4 Juran,J., Suprematia prin calitate. Manualul directorului de firmă, Editura Teora, Bucureşti, 2002, p.11. 
5 British Standard 4778, 1987 
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acel tip de serviciu etc. Dacă aceste aşteptări sunt mai mari decât cele dorite sau imaginate de client, 
atunci acesta va fi satisfăcut şi va avea o experienţă ”de calitate”. Dacă totuşi aceste aşteptări nescrise 
nu sunt în concordanţă cu cele dorite sau imaginate de client, atunci calitatea nu poate  fi oferită şi 
astfel clientul şi aşteptările sale vor rămâne nesatisfăcute. Aceste diferenţe între aşteptările clienţilor şi 
oferirea serviciilor solicitate au fost foarte bine cercetate de Parasuraman, Zeithaml şi Berry (1985)6.  

În standardul ISO 9000-2000 calitatea este definită ca „măsura în care un ansamblu de 
caracteristici intriseci îndeplinesc cerinţele”. 

Calitatea în prezent a devenit un element strategic în firmele de servicii deoarece determină la 
cel mai înalt nivel „competitivitatea”.  

În Carta Europeană a Calităţii, calitatea este definită ca fiind „cheia competitivităţii” firmelor, 
acestea având obligaţia să lucreze spre obiectivul comun al promovării calităţii în toate ţările din 
Uniunea Europeană. 

Conceptul de calitate trebuie analizat atât din perspectiva consumatorului sau clientului, cât şi a 
ofertantului sau producătorului.  

 Pentru consumator, calitatea echivalează cu ,,satisfacţiile pe care un bun i le oferă în 
utilizare sau în consum”7, iar pentru producător, calitatea reprezintă tocmai „nivelul caracteristicilor 
produselor sau serviciilor oferite clienţilor”8. 

Se deduce deci, că firmele au ca şi punct de referinţă, în calitatea realizată, solicitările 
clienţilor. De aceea trebuie sa fie analizate, în detaliu, aşteptările clienţilor, ,,atât din perspectiva 
rezultatelor cât şi din perspectiva procesului de realizare/prestare.”9  

 Dintre factorii care determină aşteptările clienţilor menţionăm: experienţa avută în 
legătură cu oferta firmei din trecut, dialogul cu alţi clienţi, pretenţiile avute vizavi de rezolvarea unei 
probleme etc.  

Conceptului de calitate îi sunt corelate şi alte noţiuni: 
• managementul calităţii, definit drept totalitatea modalităţilor de obţinere a calităţii; 
• planificarea calităţii, activitate ce prevede stabilirea obiectivelor; 
• control al calităţii, proces ce măsoară rezultatele; 
• îmbunătăţirea calităţii, proces de modificare a performanţelor firmei, în sens pozitiv; 
• obiectiv de calitate, o ţintă de calitate urmărită spre a fi activă; 
• zero defecte, adică produs lipsit de defecte, această noţiune este practic o lozincă 

folosită la stimularea calităţii (Crosby10, 1984). 
• Cu un caracter atât de multimensional, calitatea cunoaşte şi mai multe forme:11 
• calitatea proiectată - presupune valori individuale ale produsului, la un nivel ales în 

urma comparării mai multor variante, pentru satisfacerea nevoilor clienţilor; 
• calitatea prescrisă - indică nivelul caracteristicilor produsului regăsite în standarde, 

norme; 
• calitatea omologată - însumează caracteristicile unui produs omologate de o comisie 

competentă; 
• calitatea reală - nivelul determinat efectiv la un moment dat al calităţii produsului; 
• calitatea comercială - priveşte caractere comerciale; 
• calitatea contractată - nivel al caracteristicilor calităţii stabilite între părţile implicate. 

                                                 
6 Melidonioti, M., Gotzamani, K., Standardization and Quality in Greek banking services, International Journal 
Management of International Business and Economic Systems, Published By Department of Business Administration 
School of Business & Economics T.E.I. of Larissa, Greece, 2007, p.61 
7 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, p.10. 
8 Juran, J., M., Planificarea calităţii, Editura Teora, Bucureşti, 2000, p.137 
9 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, p.31. 
10 Crosby, Ph., B., Quality Without Tears, the Art of Hassle-Free Management, McGraw-Hill Book Company, 1984, p.74. 
11 Armean, P., Managementul calităţii serviciilor de sănătate, Editura Cores, Bucureşti, 2003, p.11. 
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În acelaşi timp, calitatea permite unităţilor economice să beneficieze de un avantaj 
concurenţial, pentru că prin calitate, fiecare organizaţie se deosebeşte de cealaltă, cu produse sau 
servicii similare. 

  Pe de altă parte, calitatea este în strânsă relaţie cu domeniul marketing, deoarece 
deciziile de marketing trebuie să ia în considerare calitatea, pentru că ,,ea influenţează volumul cererii 
de servicii şi structura clientelei” 12. 

Definiţia completă, care uneşte o mare parte din definiţiile conferite termenului de-a lungul 
timpului, este: ,,calitatea reprezintă aptitudinea unei entităţi de a dispune de un ansamblu de 
caracteristici intrinseci, care-i conferă posibilitatea satisfacerii într-un anumit grad a unor cerinţe 
specificate sau implicite.”13 

 
Calitatea în serviciile de cazare implică atât calitatea echipamentelor de primire cât şi 

calitatea lenjeriei, a mobilierului, pe cea a instalaţiilor şi nu în ultimul rând a personalului.    
În acest context, calitatea serviciilor de cazare îmbracă o serie de forme aşa după cum rezultă şi 

din tabelul 1: 
                                          Tipologia calităţii serviciilor de cazare                                                  Tabelul nr. 1 

Criterii de 
clasificare 

Tipuri Elemente definitorii 

Calitatea 
spaţială 

Facilităţi de acces Se referă la: 
• modul de transport (aerian, terestru, pe apă); 
• tipul de transport de la domiciliul clientului până la locul unde se află 

hotelul. 
 Claritatea 

semnalizărilor 
(indicatoarelor) 

Se referă la toate eforturile pe care trebuie să le depună clientul pentru a se orienta 
şi a găsi hotelul 
 

 Parcări şi alte 
facilităţi de 
staţionare 

Certitudinea găsirii unui loc de parcare atunci când clientul merge la un hotel 
 

 Posibilităţi oferite 
de mediul apropiat 

hotelului 

Presupune existenţa unor atracţii reale: echipamente sportive, animaţie culturală, 
comerţ divers, animaţie ludică (cazino). 

 
Calitatea 
alegerii 

Diversitatea 
propunerilor 

Clientul va aprecia propunerea unor camere diferite, fiecare cu o ambianţă specifică 

 Varietatea 
serviciilor 

În numeroase cazuri spaţiile de cazare oferă şi alte servicii în afara celui de bază, 
cum ar fi: restaurant, saună, piscină, etc. 

Calitatea 
propriu-zisă 

Parametrul 
material 

Sunt avute în vedere 5 tipuri de norme: norme de material, norme de folosire, 
norme de întreţinere, norme de curăţenie, norme de securitate. 

 Disponibilitatea 
personalului 

Existenţa unui număr agecvat de personal angajat care se va ocupa de clienţi 

Calitatea 
relaţională 

Calitatea 
relaţională directă: 
personal angajat - 

client 

Calitatea primirii clientului într-un hotel determină cel mai adesea, atitudinea 
ulterioară a clientului, de respingere sau de încredere. Cu alte cuvinte, personalul 
trebuie să realizeze cele trei elemente ale relaţionalului: verbalul, vizibilil, gesturile 
sau comportamentul 

 Calitatea 
relaţională 
indirectă 

Se referă la faptul că prestaţiile au loc în spaţii comune în care sunt serviţi şi alţi 
clienţi. 

Adaptat după: Niţă, V., Butnaru, G., I. 14   
 

De exemplu, în România în vederea atingerii unui nivel al calităţii, la standardele cerute de 
client sunt necesare rezolvarea unor  probleme actuale ale turismului şi ale industriei ospitalităţii. 
                                                 
12 Niţă,V., Managementul serviciilor de cazare şi catering, Editura Tehnopress, Iaşi, 2004, p.97. 
13 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, p.11. 
14 Niţă, V., Butnaru, G., I.,  Gestiune hotelieră,  Editura Tehnopress, Iaşi, 2007, pp.114-117 
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Este nevoie, de trecerea de la sloganul „am destulă experienţă şi ştiu ce înseamnă calitatea într-
un hotel” la sloganul „sunt gata oricând să învăţ orice lucru care înseamnă pentru hotelul meu clienţi şi 
mai mulţi şi mai fideli” 15. 

Pentru aceasta trebuie parcurse patru etape, astfel: 
• prima etapă constă în informarea generală a întregului personal privind problemele 

calităţii, în special cele legate de managementul calităţii; 
• a doua etapă presupune selectarea din rândurile propriului personal a celor care vor să 

aprofundeze aceste informaţii, transformându-le în cunoştinţe, deprinderi şi modele de 
activitate, şi care, colaborând cu specialiştii din exteriorul companiei vor avea ca 
misiune şi atribuţii proiectarea, implementarea, certificarea şi îmbunătăţirea permanentă 
a unor sisteme de management al calităţii în conformitate cu diverse referenţiale: coduri 
şi modele de bune  practice operaţionale şi manageriale; 

• a treia etapă constă în proiectarea şi implementarea propriu-zisă a sistemului de 
management al calităţii în companie. Aceasta înseamnă realizarea următoarelor 
instrumente de lucru: 

• stabilirea referenţialelor ( reglementări, standarde, modele); 
• elaborarea documentaţiei  (manuale, proceduri, instrucţiuni de lucru, chestionare , 

formulare, fişe, registre); 
• informarea întregului personal şi instruirea personalului implicat în lucrul cu aceste 

instrumente; 
• examinarea finală, printr-un audit intern, a funcţionării sistemului; 
• stabilirea şi executarea măsurilor corective şi a celor preventive care se impun. 
• ultima etapă constă în certificarea conformităţii sistemului cu un referenţial adoptat de 

firmă ca model de bună practică.  
Această acţiune se derulează printr-un audit extern efectuat de către un organism de certificare 

independent şi este finalizată prin emiterea unui certificat de conformitate, însoţit de o marcă de 
certificare. Această marcă de certificare, este principalul instrument de marketing al companiei, 
principalul factor de atragere, selectare şi fidelizare a clienţilor unităţii de cazare. 
 

Consideraţii privind elaborarea chestionarului aplicat managerilor structurilor de primire 
turistică 

Conceperea chestionarului reprezintă o activitate de importanţă deosebită pentru derularea 
ulterioară a cercetării bazată pe o anchetă de sondaj. 

Sub aspect structural, chestionarul aplicat managerilor structurilor de primire turistică cuprinde 
o frază introductivă prin care s-a evidenţiat scopul său, fiind urmată de întrebările anchetei.  

Întrebarea 1, este formulată pentru a afla forma de proprietate a structurii de primire a 
turiştilor cu funcţiune de cazare. Este folosită scala nominală. 

Întrebarea 2, conţine o scală ordinală pentru a afla numărul de angajaţi ai agentului economic 
respectiv. 

Întrebarea 3, conţine o scală ordinală pentru a afla care sunt în principal clienţii structurilor de 
primire a turiştilor din aria de cercetare. 

Întrebarea 4, conţine o scală ordinală pentru a afla părerea managerilor structurilor de primire 
turistică în ceea ce priveşte concurenţa din domeniului serviciilor de cazare turistică din aria de 
cercetare. 

Întrebarea 5, urmăreşte identificarea unei componente principale privind calitatea totală a unui 
produs sau serviciu turistic şi este folosită scala nominală. 

Întrebarea 6, conţine o scală ordinală diferenţială care permite o ordonare a diferitelor 
,,atribute” ale unei structuri de primire a turiştilor, în funcţie de importanţa pe care le-o acordă clientul. 

                                                 
15 Rotaru, I., Globalizare şi turism cazul României, Editura Continent, Bucureşti, 2004, p.241 
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Întrebarea 7, conţine o scală ordinală diferenţială care permite o ordonare a diferitelor 
,,atribute” ale unei structuri de primire a turiştilor, în funcţie de importanţa pe care le-o acordă clientul 

Întrebarea 8, solicită managerilor structurilor de primire turistică să-şi exprime părerea în 
legătură cu o serie de aspecte legate de unitatea de cazare, pentru a cărei măsurare s-a utilizat o 
variantă a scalei ordinale cu ierarhizarea / ordonarea preferinţelor, subiectul trebuind să acorde fiecărei 
caracteristici scalate, o nota de la 1 la 5, corespunzătoare calificativului, care în opinia lui este cel mai 
reprezentativ. 

Întrebările 9 şi 10, sunt formulate pentru a afla dacă personalul angajat al unităţii de cazare 
influenţează sau nu calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de acestea. 

Întrebarea 11, conţine o scală ordinală care ne permite să aflăm tipul de comportament al 
turiştilor cazaţi în structurile respective. 

Întrebarea 12, conţine o scală ordinală care ne permite să aflăm dacă turiştii cazaţi în 
structurile respective mai revin şi cu alte ocazii. 

Întrebarea 13, este formulată pentru a afla care sunt principalele motive pentru care turiştii 
revin în zonă. S-a folosit o scală nominală. 

Întrebarea 14, este formulată pentru a afla care sunt cele mai utile informaţii referitoare la 
clienţi.   S-a folosit o scală nominală. 

Întrebările 15 şi 16 au fost introduse cu scopul de a afla cum pot factorii de micromediu şi de 
macromediu influenţa creşterea calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de unitatea de cazare 
supusă anchetei. Pentru aceste întrebări s-au folosit scale nominale. 

La întrebarea 17, care urmăreşte aflarea tipului de strategie de comunicare de marketing 
folosită pentru creşterea calităţii produselor şi serviciilor turistice  oferite de unitate, s-a folosit o scală 
ordinală diferenţială. Pentru varianta 3 am introdus şi o întrebare deschisă cu scopul de a identifica 
tipul de strategie aplicat. 

Întrebarea 18, pentru care s-a folosit scala ordinală, a fost introdusă în scopul de a afla dacă 
firma are formulată o strategie managerială pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor turistice 
oferite clienţilor. 

Întrebările 19, 20, 21 şi 22, sunt formulate cu scopul de a identifica tipul de strategii 
manageriale privind calitatea produselor şi serviciilor turistice, utilizate în structurile de primire a 
turiştilor cu funcţiune de cazare situate în aria de cercetare. Pentru aceste patru întrebări s-au folosit 
scale ordinale. 

Aceeaşi scală s-a folosit şi pentru întrebările 23, 24 şi 25, care au avut ca scop identificarea 
intervalului de timp necesar implementării unei strategii manageriale pentru asigurarea calităţii 
produselor şi serviciilor turistice. De asemenea prin răspunsurile obţinute la întrebările 24 şi 25 am 
reuşit să aflăm dacă managerii structurilor de primire a turiştilor din aria cercetată au auzit de Marca Q 
- Model de bune practici pentru implementarea şi certificarea calităţii serviciilor hoteliere din 
România, şi dacă este sau nu necesară implementarea acesteia. 

Întrebarea 26, conţine o scală ordinală, şi a fost formulată pentru a afla dacă această Marcă Q 
a fost sau nu implementată şi dacă se doreşte implementarea ei.  

La întrebarea 27, care are patru variante de răspuns s-au folosit două tipuri de scale: ordinală 
şi scalară şi au fost formulate pentru a afla care sunt rezultatele obţinute de unităţile de cazare turistică 
în urma implementării Mărcii Q. 

Întrebarea 28, formulată pe o scală nominală are ca scop aflarea tipului de salariat care este 
responsabil cu deciziile privind respectarea cerinţelor impuse de strategia managerială pentru 
asigurarea calităţii produselor şi serviciilor turistice implementată în cadrul structurii de primire a 
turiştilor. 

Întrebarea 29,  ultima din acest chestionar, conţine o scală ordinală şi a fost formulată cu 
scopul de a identifica domeniul sau domeniile în care se doreşte elaborarea unei strategii noi. 
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Modelarea statistică pe bază de frecvenţe a calităţii serviciilor de cazare  oferite de 
structurile de primire turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ  

Sistemul folosit în vederea modelării calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de  
structurile de primire turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ cuprinde un factor Aij, în care: 

i – zona (linii):  A1 – zona Vatra Dornei 
                                      A2 – zona Neamţ 
     A3 – staţiunea Brig (Elveţia) 

j – indice calitativ (coloane) - variază în funcţie de numărul variantelor de răspunsuri la 
întrebările din chestionar. Acesta reprezintă factorul B notat cu 1, 2, 3, 4, 5 etc.  

  
Ştiind că principalele componente privind calitatea totală a unui produs sau serviciu turistic 

sunt: 1. imaginea corporală, care se referă la imaginea şi atractivitatea globală a unităţii de cazare; 2. 
calitatea tehnică, adică atributele esenţiale ale serviciilor din domeniul turistic corespunzătoare 
nevoilor satisfăcute; 3. calitatea funcţională, adică modul de oferire a serviciilor turistice, în tabelul nr. 
2 se prezintă media frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea adresată în acest scop managerilor 
structurilor de primire turistică din aria de cercetare.  

 
Tabelul nr. 2  

Media frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea nr.5 
Caracteristici de          

calitate                  
Zona Vatra 

Dornei     
Zona 

Neamţ 
Zona 
Brig  

Media 
Frecventelor 

 % % % % 
1 – imaginea corporală 15.4 14 0 9.8 

2 – calitatea tehnică 28.2 34.8 0 21 
3 – calitatea funcţională 56.4 51.2 100 69.2 

 100 100 100 100 
 
Într-o primă etapă, prin prelucrarea în EXCEL a valorilor din tabelul de mai sus rezultă un 

grafic cu modelarea mediei frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea nr.5 din chestionar. 
Punctele din grafic reprezintă valorile selectate din tabel.  
Pe axa OX din sistemul de coordonate XOY sunt reprezentate variantele de răspuns la 

întrebările din chestionar pentru care am convenit să folosesc notaţia 1, 2, 3, 4, 5, etc. 
Pe axa OY din sistemul de coordonate XOY sunt reprezentate medii de frecvenţă (ponderi), 

pentru fiecare din cele “n” variante de răspuns la întrebările din chestionar. 
În etapa următoare, se apreciază distribuţia punctelor după o funcţie polinomială de grad “n”, 

astfel încât, 2R  (abaterea medie pătratică) să tindă către +1. 
Acest fenomen se numeşte interpolare. 
Cu ajutorul programului EXCEL  putem căuta o curbă care trece prin toate punctele şi care 

poate fi foarte îndepărtată de curba reală care trece prin alte puncte. Pentru aceasta folosim metoda 
celor mai mici pătrate. 

Găsirea unei  curbe care se apropie cel mai mult de curba experimentală poartă denumirea de 
ajustare polinomială. Gradul polinomului care ajustează depinde de numărul punctelor experimentale. 
Dacă n = 5  atunci polinomul este de gradul 4. 

   
 Valorile din tabelul nr.2 sunt prezentate  grafic în figura nr.1. 
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Figura 1 Modelarea mediei frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea nr.5 

 
În tabelul 3 s-a calculat media frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea nr.7 din 

chestionarul aplicat managerilor structurilor de primire turistică din aria de cercetare, pe 4 subnivele de 
calitate: calitatea spaţială, calitatea alegerii, calitatea propriu-zisă şi calitatea relaţională.  

Pentru fiecare subnivel s-a calculat media valorilor de apreciere în ordinea creşterii importanţei 
şi în scopul evaluării corecte a criteriului de bază. 

 
                                                                                                                                     Tabelul nr. 3 

Centralizator cu media frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea nr.7 din chestionar adresată managerilor 
structurilor de primire a turiştilor din zona Vatra Dornei, zona Neamţ şi Brig (Elveţia) 

Criteriul calitatea produselor si serviciilor turistice 
Factor  
Aij 

Calitatea 
spatiala 

Calitatea 
alegerii 

Calitatea 
propriu zisa 

Calitatea 
relationala directă 

Media 
frecvenţelor 

 % % % % % 
A11 14.41 21.8 33.32 27.56 24.27 
A12 34.47 38.5 42.33 40.42 38.93 
A13 43.61 32.0 23.06 27.55 31.57 
A14 7.51 7.7 1.29 4.47 5.23 
A15 0 0 0 0 0 
A21 26.17 31.4 43.72 37.56 34.71 
A22 32.83 41.85 37.23 39.54 37.87 
A23 36.79 25.6 17.43 21.52 25.33 
A24 3.49 1.15 1.62 1.38 1.91 
A25 0.72 0 0 0 0.18 
A31 6.25 50 100 75 57.81 
A32 31.25 0 0 0 7.81 
A33 0 0 0 0 0 
A34 62.5 50 0 25 34.38 
A35 0 0 0 0 0 

Semnificaţii: A11 – zona Vatra Dornei, variantă de răspuns “1”; A21 – zona Neamţ, variantă de răspuns “1”, A31 –  zona Brig, variantă de 
răspuns “1”,  A12 – zona Vatra Dornei, variantă de răspuns “2”, etc. 

 
 Valorile din acest tabel sunt reprezentate grafic în figurile: 2 - modelarea rezultatelor pentru 
criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de  structuri de primire a turiştilor din zona 
Vatra Dornei, 3 - modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice 

Media frecventelor la nivel global al celor trei zone turistice 1-Vatra  
Dornei, 2 - Piatra Neamt, 3 - Brig, Elvetia

y = 18.467x 2 - 44.167x + 
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R2 = 1
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oferite de  structuri de primire a turiştilor din zona Neamţ şi 4 - modelarea rezultatelor pentru criteriul 
calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de  structuri de primire a turiştilor din staţiunea Brig. 

 
Criteriul calitatea produselor si serviciilor in zona 

Vatra Dornei
y = 3.59x3 - 36.508x2 + 

101.69x - 45.027
R2 = 0.9827
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Figura 2 Modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de  structuri de 

primire a turiştilor din zona Vatra Dornei 

Criteriul calitatea produselor si serviciilor in zona 
Neamt

y = 3.1136x3 - 29.498x2 + 
71.831x - 11.131

R2 = 0.9914
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Figura 3 Modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de  structuri de 

primire a turiştilor din zona Neamţ 
 

Criteriul calitatea produselor si serviciilor in zona 
Brig, Elvetia

y = -9.2448x3 + 88.449x2 - 
258.56x + 238.75

R2 = 0.932
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Figura 4 Modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice oferite de structuri de 

primire a turiştilor din staţiunea Brig 
 

 Din reprezentarea grafică a acestor valori rezultă că: 
• pentru zona Vatra Dornei calitatea propriu-zisă referitoare la parametrul material 

(pentru care sunt avute în vedere 5 norme - norme de material, norme de folosire, norme 
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de întreţinere, norme de curăţenie şi norme de securitate) şi la disponibilitatea 
personalului sunt considerate a fi “foarte importante”. Managerii au răspuns într-un 
procent de 42.33% pentru acest tip de calitate în timp ce calitatea spaţială s-a clasat pe 
ultima poziţie cu un procent de 34.46% pentru acest tip de apreciere; 

• pentru zona Neamţ, managerii consideră ca fiind foarte importantă calitatea alegerii 
(41.85%) în timp ce calitatea spaţială ocupă tot ultima poziţie în clasament la fel ca şi în 
zona Vatra Dornei cu un procent de 32.83%. 

• pentru hotelul Europa din staţiunea Brig calitatea propriu-zisă este considerată a fi cea 
mai importantă în timp ce pe ultima poziţie se situează calitatea spaţială, situaţie 
asemănătoare cu cea a zonelor Vatra Dornei şi Neamţ . 

În tabelul 4 s-a calculat media valorilor de apreciere pe 5 subnivele de calitate : calitatea 
recepţiei, calitatea prin comportamentul bagajiştilor, calitatea prin comportamentul cameristelor, 
calitatea barului şi calitatea restaurantului,  pentru nivelul de bază “calitatea produselor şi serviciilor 
turistice pe ansamblu”.  

Rezultatele obţinute au ca scop evaluarea corectă a criteriului de bază mai sus prezentat. 
 

                                                                                                                                  Tabelul nr. 4 
Centralizator cu media frecvenţelor răspunsurilor obţinute la întrebarea nr.8 din chestionar adresate managerilor 

structurilor de primire a turiştilor din zona Vatra Dornei, zona Neamţ şi Brig (Elveţia) 
Calitatea produselor şi serviciilor turistice pe ansamblu 

Factor  
Aij receptie bagajisti cameriste bar restaurant 

Media 
frecvenţelor 

 % % % % % % 
A11 32.32 26.47 15.4 12.8 37.62 24.92 
A12 45.74 35.03 20.5 33.3 37.62 34.45 
A13 13.74 28.2 23.1 10.3 19.16 18.92 
A14 6.16 6.83 0 0 2.15 3.02 
A15 2.04 0.87 0 2.6 2.58 1.62 
A16 0 2.6 41 41 0.87 17.07 
A21 62.32 29.47 34.9 48.8 35.65 42.24 
A22 24.62 41.1 16.3 30.2 42.7 30.98 
A23 8.4 11.6 7 4.7 0.94 6.52 
A24 2.34 1.53 0 0 0.94 0.95 
A25 2.32 0 0 0 3.1 1.08 
A26 0 16.3 41.8 16.3 16.67 18.23 
A31 80 100 100 100 50 86 
A32 20 0 0 0 50 14 
A33 0 0 0 0 0 0 
A34 0 0 0 0 0 0 
A35 0 0 0 0 0 0 

Semnificaţii: A11 – zona Vatra Dornei, variantă de răspuns “1”; A21 – zona Neamţ, variantă de răspuns “1”, 
 A31 – zona Brig, variantă de răspuns “1”,  A12 – zona Vatra Dornei, variantă de răspuns “2”, etc. 

 
 Valorile din tabel sunt prezentate grafic în figurile: 5 - modelarea rezultatelor pentru 

criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice pe ansamblu oferite de  structuri de primire a 
turiştilor din zona Vatra Dornei, 6 - modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi 
serviciilor turistice pe ansamblu oferite de  structuri de primire a turiştilor din zona Neamţ şi 7 - 
modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice pe ansamblu oferite de  
structuri de primire a turiştilor din staţiunea Brig. 
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Calitatea serviciilor pe ansamblu in zona Vatra 
Dornei

y = 2.3546x3 - 23.185x2 + 
59.483x - 12.945

R2 = 0.9778

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6

Apr e c i e r e

Serie1
Polinomială. (Serie1)

 
Figura 5 Modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice pe ansamblu oferite de  

structuri de primire a turiştilor din zona Vatra Dornei 
 

Caltatea serviciilor pe ansamblu in zona Neamt

y = 0.5152x3 - 0.9612x2 - 
20.273x + 62.966

R2 = 0.997
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Figura 6 Modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice pe ansamblu oferite de  

structuri de primire a turiştilor din zona Neamţ 
 

Calitatea serviciilor pe ansamblu in zona Brig, 
Elvetia

y = -5.3889x3 + 60.024x2 - 
214.59x + 245.33

R2 = 0.9952
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Figura 7 Modelarea rezultatelor pentru criteriul calitatea produselor şi serviciilor turistice pe ansamblu oferite de  

structuri de primire a turiştilor din staţiunea Brig 
 

Din reprezentarea grafică a acestor valori rezultă că: 
• pentru zona Vatra Dornei 45.84% dintre managerii structurilor de primire turistică 

consideră că amabilitatea, competenţa, solicitudinea şi promptitudinea manifestate de 
personalul de la recepţie sunt foarte importante în timp ce 12.8 % consideră că 
intimitatea şi desig-nul oferit de spaţiile în care funcţionează barul nu sunt atât de 
importante pentru creşterea nivelului calitativ al serviciilor oferite; 
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• pentru zona Neamţ 62.32% dintre managerii structurilor de primire turistică consideră 
că amabilitatea, competenţa, solicitudinea şi promptitudinea manifestate de personalul 
de la recepţie sunt extrem de  importante; 

• pentru hotelul Europa din staţiunea Brig toate cele 5 subnivele ale calităţii produselor şi 
serviciilor turistice sunt foarte importante,  înregistrându-se o medie a frecvenţelor de 
86%. 

 
Consideraţii de ordin strategic rezultate din percepţia managerilor structurilor de 

primire  turistică din zonele Vatra Dornei, Neamţ şi Brig (Elveţia) cu privire la strategiile de 
calitate ale produselor şi serviciilor turistice 

Din analiza răspunsurilor la cele 29 de întrebări din chestionarele aplicate celor 83 de manageri 
ai structurilor de primire turistică din aria de cercetare, putem identifica cele mai importante orientări 
şi direcţii strategice de acţiune care ar putea fi luate în considerare la elaborarea strategiilor 
manageriale pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor turistice. 

În acest sens, după răspunsurile date de managerii structurilor de primire turistică la întrebările 
din chestionar, se impun următoarele orientări strategice cu privire la creşterea calităţii  serviciilor de 
cazare oferite: 

- în ceea ce priveşte calitatea totală a unui produs sau serviciu turistic se impune 
îmbunătăţirea imagii corporale şi a calităţii tehnice pentru toate structurile de primire 
turistică din aria de cercetare; 

- în ceea ce priveşte calitatea spaţială se impun realizarea unor lucrări de amploare în ceea 
ce priveşte calitatea şoselelor şi claritatea semnalizărilor spre o anumită destinaţie 
turistică; 

- din punct de vedere al facilităţilor de staţionare, trebuie precizat faptul că în prezent 
structurile de primire ale turiştilor dispun de locuri insuficiente de parcare ceea ce duce la 
crearea unui haos în perioadele de sezon turistic; 

- din punct de vedere al posibilităţilor oferite de mediul apropiat unităţii de cazare, trebuie 
precizat faptul că natura joacă un rol semnificativ în ceea ce priveşte atmosfera creată de 
frumuseţea peisajului de la fereastra camerei unităţii de cazare; 

- în ceea ce priveşte calitatea alegerii, prin diversitatea propunerilor şi varietatea produselor 
şi serviciilor turistice, se impune oferirea clienţilor a unor produse şi servicii turistice cât 
mai diverse şi într-un număr cât mai mare de varietăţi; 

- pentru calitatea propriu-zisă, managerii structurilor de primire ale turiştilor trebuie să 
respecte legislaţia în vigoare şi să pună un accent foarte ridicat pe respectarea normelor de 
material, a normelor de folosire, a normelor de întreţinere, a normelor de curăţenie 
respectiv a normelor de securitate, întrucât numai aşa pot spera la o creştere semnificativă 
a calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite; 

- disponibilitatea personalului, calitatea relaţională directă şi cea indirectă, duc de 
asemenea la o creştere semnificativă a calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite, şi 
se impune introducerea unor traininguri de instruire permanentă a personalului angajat în 
aceste structuri de primire ale turiştilor; 

- pentru structurile de primire turistică care dispun de bar şi restaurant, şi în acest sens este 
foarte important să creştem calitatea prin dotările oferite, prin intimitatea şi desig-nul  
acestora, prin diversitatea preparatelor culinare oferite de restaurant şi nu în ultimul 
rând prin calitatea preparatelor culinare oferite respectiv existenţa unui raport calitate 
- preţ corespunzător; 

- pentru a creşte calitatea în structurile de primire ale turiştilor şi nu numai, trebuie să ţinem 
cont şi de avantajele obţinute de personalul angajat în unităţile de cazare turistică. În 
acest sens se impune remunerarea acestora în funcţie de  prestaţia pe care ei o desfăşoară în 
cadrul firmei astfel încât să fie motivat pentru a realiza servicii de calitate superioară. 
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 1.4   MACRO AND MICROECONOMIC INDICATORS OF RURAL TOURISM 
  

INDICATORI MACROECONOMICI ŞI MICROECONOMICI AI TURISMULUI RURAL 
  

 
Marilena DONCEAN 

 
Abstract:The complexity and heterogeneity of the rural tourism product has profound implications on the 

efficiency of this sector in terms of broadening the spectrum of coverage and evaluation, expressing the result of a series of 
specific activities: tourist transport, catering, provision of other basic and complementary services, sales of goods, 
domestic and international tourism etc., the results, by their nature, having both direct and indirect effects.  

The diversity of services, the seasonal nature of rural tourism, the typology of forms of rural tourism, the price and 
tariffs category involves using a system of indicators that can be treat as a cybernetic system. In turn, this system is 
composed of many subsystems. The connections, which are established between them, depend largely on the methodologies 
applied regarding the collection, systematization and presentation of data in form of indicators. 

 
Keywords: indicators, rural tourism, tourism demand, tourism offer, accommodation capacity, economic 

efficiency; 
Cuvinte cheie: indicatori, turism rural, cerere turistică, ofertă turistică, capacitate de cazare, eficienţă economică. 
 
 
Introducere 
Turismul rural este analizat şi urmărit în evoluţia sa printr-un sistem de indicatori specifici, 

bazat pe o metodologie de calcul uniformizată pe plan mondial. Indicatorii turismului rural furnizează 
şi cuantifică informaţiile necesare acţiunilor de politică turistică, permiţând şi măsurarea efectelor 
acestor acţiuni. Pentru a calcula indicatorii turismului rural sunt necesare următoarele surse de 
Informaţii1 : 

- registrele şi statisticile intrărilor turistice la frontieră ; 
- registrele şi statisticile capacităţilor de cazare ; 
- registrele ofertei turistice pe categorii de pensiuni; 
- rezultatele anchetelor efectuate asupra turiştilor străini şi naţionali la locul destinaţiei 

turistice ; 
- rezultatele anchetelor privind cheltuielile turistice ale fiecărei categorii de consumatori ; 
Sistemul de indicatori specifici turismului rural trebuie să furnizeze prompt informaţii cu 

privire la: 
- cererea turistică – prin măsurarea circulaţiei turistice interne şi internaţionale în cadrul 
teritoriului naţional; 
- oferta turistică sau potenţialul economic din punct de vedere al bazei materiale şi al 
personalului; 
- rezultatele valorice ale activităţii turistice, prin cheltuieli, încasări şi eficienţa economică; 
- calitatea activităţii turistice. 
După forma de exprimare, aceşti indicatori pot fi  exprimaţi în: unităţi naturale, natural-

convenţionale şi valorice (lei, euro, dolar) şi se determină sub formă de: indicatori absoluţi 
(globali), medii, de intensitate, de structură  şi de dinamică. 

Pentru a avea aplicabilitate şi eficienţă, sistemul de indicatori ai turismului rural trebuie să aibă 
la bază principiile generale, care stau la baza oricărui sistem de indicatori statistici, respectiv: 

- unicitatea concepţiei cu privire la conţinutul, metodologia de calcul şi mijloacele de agregare 
ale acestora; 
- asigurarea comparabilităţii ; 
- extinderea şi lărgirea sistemului cu noi indicatori. 
Datorită acestui fapt  vom grupa indicatorii turismului rural în: 

                                                 
1PETCU N. - Statistica în turism-teorie şi aplicaţii, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2000 
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 I) indicatori macroeconomici ; 
II) indicatori microeconomici. 
 
I) Indicatori macroeconomici ai turismului rural 
Sursa datelor indicatorilor macroeconomici ai turismului rural o constituie cercetările statistice 

pentru urmărirea rezultatelor din activitatea de turism, organizate de Comisia Naţională pentru 
Statistică şi constau din: 

- rapoartele primite de la agenţii economici, organizaţii obşteşti etc.,  care au în proprietate 
sau administrează unităţi de cazare turistică pentru activitatea de turism intern; 

- surse administrative: Ministerul de Interne pentru turismul internaţional (sosirile şi plecările 
în/din ţară înregistrate la punctele de frontieră). 
 

A) Capacitatea de cazare turistică din mediul rural 
Unitatea de cazare turistică furnizează turiştilor în mod permanent sau ocazional prestaţia de 

cazare. În unităţile de cazare turistică  din mediul rural sunt cuprinse unităţile existente la sfârşitul 
anului respectiv, exclusiv cele care şi-au întrerupt activitatea pentru o perioadă de timp.  

 

 
Figura nr. 1: Indicatorul capacitatea de cazare turistică rurală 

 
Este important de menţionat, că trebuie să se facă distincţie între: 
- capacitatea de cazare existentă – care reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă 

turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare, clasificare a unităţii de cazare şi  
- capacitatea de cazare în funcţiune (disponibilă) - care reprezintă numărul de locuri de cazare 

de care pot beneficia turiştii, ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise unităţile într-o anumită 
perioadă. 

Indicatorii folosiţi pentru măsurarea capacităţii de cazare se prezintă sub formă de: mărimi 
absolute (număr de unităţi, număr de camere, capacitate de cazare în funcţiune locuri-zile, 
capacitate existentă, permanentă şi sezonieră), structurate pe tipuri de unităţi, categorii de confort, 
formă de proprietate precum şi în dinamică.  

 
B) Circulaţia turistică din mediul rural 
Măsurarea statistică a circulaţiei turistice din mediul rural are drept scop de a determina 

dimensiunile acesteia şi de a oferi informaţii utile pentru dezvoltarea în perspectivă a industriei 
serviciilor.  

Indicatorii statistici, care măsoară şi caracterizează fluxurile turistice sunt:  
1. numărul total de turişti,  
2. numărul total de zile-turist, 
3. numărul mediu zilnic de turişti,  
4. durata medie a sejurului,  
5. densitatea circulaţiei turistice,  
6. preferinţa relativă a turiştilor.
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1.Numărul total de turişti (Σt) – este un indicator absolut care reprezintă numărul persoanelor 

(români şi străini) ce călătoresc în afara localităţilor unde îşi au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai 
mică de 12 luni şi stau cel puţin o noapte într-o unitate de cazare turistică în zone vizitate din ţară. 
Motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a desfăşura o activitate remunerată în locurile 
vizitate. 

2.Numărul total de zile-turist - (Σzt) – este tot un indicator absolut, care se obţine ca produs 
între numărul de turişti (t) şi durata activităţii turistice exprimată în zile (z), perioada maximă luată în 
calcul fiind de un an. 

3.Numărul mediu de turişti – (
−

t ) exprimă circulaţia turistică medie într-o anumită perioadă: 

∑
∑ ⋅

=
−

z
tz

t  

în care Σz reprezintă numărul de zile luat în calcul. 
4.Durata medie a sejurului ( z ) oferă informaţii complete în legătură cu amploarea activităţii 

turistice: 

∑
∑ ⋅

=
−

t
tz

z  

Evoluţia în timp a acestui indicator este foarte importantă deoarece scoate în evidenţă 
atitudinea consumatorilor faţă de activitatea turistică, atitudine determinată de o serie de factori cum ar 
fi: veniturile, politica de preţuri, timpul liber. 

5.Densitatea circulaţiei turistice (dt) este un indicator statistic de intensitate, care pune în 
legătură circulaţia turistică cu populaţia autohtonă a ţării receptoare (P): 

⋅
⋅

=

=

∑

∑

P
tz

td

P
t

dt

'

;
 

Circulaţia turistică se poate caracteriza nu numai prin indicatorii absoluţi, medii şi de 
intensitate, ci şi prin indicatorii de structură, în alcătuirea cărora intervin cele două componente ale 
turismului – turism intern şi turism internaţional, cât şi zona sau ţara de origine a turiştilor. 

Analiza poate fi completată cu următoarele situaţii: 
- numărul de zile vacanţă petrecute în ţară şi/sau străinătate, după: tipul de sejur (circuit, 
mare, munte, rural); tipul de cazare; categorii socio-profesionale; categorii de vârstă; gradul 
de aglomerare a rezidenţei principale; 
- sejururi şi zile petrecute în străinătate după ţările de destinaţie; 
- analiza sejururilor petrecute în timpul sezonului cald/rece după: tipul de sejur, modul de 
cazare, modul de transport, lunile corespunzătoare acestui sezon; 
- comparaţii între zone turistice naţionale şi internaţionale. 
Aceste analize se pot realiza pe bază de eşantion, extinderea rezultatelor efectuându-se în 

condiţii de probabilitate dinainte stabilite. 
 
II) Indicatori statistici microeconomici ai turismului rural 
Sistemul de indicatori prezentaţi la nivel macroeconomic se regăsesc şi la nivel 

microeconomic, dar mult mai detaliaţi, permiţând o analiză mult mai amănunţită a modului de 
desfăşurare a activităţii turistice, precum şi a factorilor care o influenţează.  

Aceşti indicatori1 pot fi structuraţi pe: 
1.  indicatori ai cererii turistice; 
2. indicatori ai ofertei turistice; 

                                                 
1 Biji E., Baron T., Tovissi L. - Statistică teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991 
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3. indicatorii relaţiei cerere – ofertă; 
4. indicatorii cheltuielilor turistice; 
5. indicatorii încasărilor din turism; 
6. indicatorii eficienţei economice a turismului; 
7. indicatorii calităţii activităţii turistice. 
 

 
Figura nr 2:  Sistemul de indicatori microeconomici ai activităţii de turism rural 

 
1) Indicatorii cererii turistice 
Între cererea turistică şi consumul turistic există o anumită similitudine: 
- cererea turistică reprezintă ansamblul persoanelor, care îşi manifestă dorinţa de a se deplasa 

în afara reşedinţei proprii, iar consumul turistic este format din  cheltuielile efectuate de cererea 
turistică pentru achiziţionarea unor bunuri şi servicii legate de motivaţia turistică. În calculul 
indicatorilor statistici specifici cererii turistice trebuie să ţină cont de o serie de particularităţi ale 
cererii turistice şi anume2:  

                                                 
2 Cererea poate fi analizată ca: 
- cererea pieţei turistice – reprezentând numărul de vizitatori corespunzători sectorului geografic dat, în cursul 

unei perioade precizate, în condiţiile determinate de mediu şi răspunzând unui program de marketing specific; 
- cererea potenţială – corespunde limitei către care tinde cererea pieţei, dacă eforturile de marketing ale sectorului 

turistic cresc la maximum; astfel, condiţii economice mai bune cresc potenţialul pieţei turistice; 
- previziunea cererii turistice – indică, pentru o perioadă viitoare determinată, care va fi la nivelul cererii în 

funcţie de eforturile de marketing ale întreprinderilor. 
Cererea turistică se naşte dintr-o necesitate specifică şi se transformă într-un consum specific. Pentru ca cererea să 

se transforme într-un act de consum, trebuie îndeplinite trei condiţii: timp liber, venit disponibil, motivaţie.  
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- caracterul dinamic, 
- concentrarea în ţările şi regiunile dezvoltate pe plan economic,  
- diversitate, 
- eterogenitate,  
- sezonalitate. 
Cu ajutorul indicatorilor statistici putem analiza cererea turistică în structura şi dinamica ei. 

Aceştia pot fi grupaţi astfel: 
  - cererea totală (Ct) – mărime absolută, constituită din cererea internă (Ci) şi cererea 
externă (Ce). 

Mărimile de structură reflectă ponderile pe care le deţin cele două tipuri de cereri în cererea 
totală. Evoluţia în timp a celor trei tipuri de cereri poate fi evidenţiată sub formă de indici: 3 
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în care :  
Ct = cererea totală 
Ci = cererea internă 
Ce = cererea externă 
Din punct de vedere a provenienţei cererii se urmăreşte să se pună în evidenţă ţările, care deţin 

cea mai mare pondere în cererea turistică externă: 
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în care :  
Ctară = cererea ţării, 
Ce = cererea externă 
- pentru cererea turistică internă, ponderile zonelor de provenienţă (oraşul sau regiunea) 
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în care :  
Czonă = cererea unei anumite zone, 
Ci = cererea internă 
- structura şi dinamica cererii pe principalele mijloace de cazare: 
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în care : 
                                                 
3Cristureanu C - Economia şi politica turismului internaţional, Editura Abeona Bucureşti, 1992 
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Ct = cererea totală, 
Chotelieră = cererea hotelieră, 
Cvile = cererea vile, 
Ccabane = cererea cabane. 
Din punct de vedere al mijloacelor de transport cererea turistică poate fi structurată pe 

următoarele variante: 
− cererea totală pentru transportul cu avionul; 
− cererea totală pentru transportul cu autocarul; 
− cererea totală pentru transportul feroviar; 
− cererea totală pentru transportul cu autoturismul; 
− cererea totală pentru transportul maritim; 
− cererea totală pentru alte forme de transport (transport pe cablu etc.) 
 
Elasticitatea cererii măsurată cu coeficientul de elasticitate: 
 

,:
0

01

0

01

X
XX

C
CCE −−

=  

în care: 
C – cererea turistică; 
X – factori de influenţă – preţul, venitul, populaţia, cheltuieli publicitare. 
Coeficientul de elasticitate presupune analiza modificării cererii în funcţie de modificarea 

factorilor de influenţă, putând fi utilizat şi pentru analize în structura fenomenelor (împărţirea 
consumatorilor în câteva grupe după venituri). 

Previziunea cererii turistice – permite întreprinderilor turistice să sesizeze noi oportunităţi, 
să se organizeze în funcţie de schimbările defavorabile, să aibă o planificare de marketing mai 
eficientă. 

 
2) Indicatorii ofertei turistice 
Oferta turistică este constituită din potenţialul turistic natural şi antropic, baza tehnico-

materială, forţa de muncă. Producţia turistică reprezintă ansamblul de servicii, care mobilizează 
forţa de muncă, echipamentele şi bunurile materiale, care se materializează într-un consum efectiv. 

Oferta turistică şi producţia turistică prezintă o serie de particularităţi: 
- producţia turistică este mai mică sau cel puţin egală cu cererea; 
- oferta turistică poate exista independent de producţie; 
- oferta există ferm, pe când producţia turistică există atât timp cât există consumul turistic; 
- oferta turistică este diversificată: pentru turism de vacanţă, cultural, îngrijirea sănătăţii , 
turism de afaceri 
- oferta turistică prezintă un grad mare de rigiditate, caracterizată prin imobilitate, 
imposibilitatea de a fi stocată, adaptabilitate scăzută la variaţiile sezoniere. 

 
a.Indicatorii bazei materiale din turism 
Baza materială turistică este constituită din totalitatea mijloacelor de muncă ce participă la 

deservirea clienţilor şi poate fi analizată prin indicatorii: fondurile fixe, capacităţii de cazare, 
transporturilor turistice, mijloacelor de agrement, alimentaţie publică. 
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Figura nr. 3 Indicatorii bazei tehnico- materiale ai turismului rural 

 
Caracterizarea statistică a fondurilor fixe poate fi făcută ca mărime, structură şi dinamică, 

stabilindu-se: volumul fizic, indicatori exprimaţi valoric prin evaluarea fondurilor fixe 4.  
 

 
Figura nr. 4 Indicatorii structurii fondurilor fixe din turismul rural 

 
Analiza în structură presupune gruparea fondurilor fixe pe categorii: 
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Pentru a caracteriza starea fizică a fondurilor fixe se foloseşte indicele stării de 

utilitate (Isu) sau indicatorul uzurii (Iuz) 

                                                 
4 Biji E., Baron T., Tovissi L. - Statistică teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  1991. 
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în care: 
Vr – valoarea rămasă 
Vic – valoarea de inventar completă 
Vuz – valoarea uzurii. 

 
b. Indicatorii ocupării forţei de muncă în turism 
Aceşti indicatori permit evaluarea repartiţiei locurilor de muncă în sectorul turistic pe tipuri de 

unităţi turistice, cunoaşterea evoluţiei în timp a fiecăruia, evaluarea greutăţii specifice a sectorului 
turistic în antrenarea de necesităţi de muncă în raport cu forţa de muncă activă sau angajată în cadrul 
economiei naţionale5.  

Indicatorii repartiţiei, evoluţiei şi dinamicii necesarului de forţă de muncă în turism sunt 
prezentate folosind următoarea relaţie: 
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în care: 
LMH0 - locuri de muncă în unităţi turistice în momentul 0; 
LMR0 – locuri de muncă în restaurante în momentul 0; 
LMX0 – locuri de muncă în alte activităţi turistice în momentul 0 
LM0 – locuri de muncă totale/ forţă de muncă activă/ forţă de muncă angajată 
 

100
0

⋅
LMH
LMHi  - indicele dinamicii necesarului de forţă de muncă în hoteluri în perioada 0-i. 

 
Indicatorul importanţei turismului ca furnizor de locuri de muncă, pentru măsurarea 

contribuţiei turismului la ocuparea forţei de muncă poate fi calculat folosind relaţia: 
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0 ⋅
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Pt  

în care: 
Pt0 – personal care lucrează în turism; 
LM0 – locuri de muncă totale/ forţă de muncă activă/ forţă de muncă angajată. 
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P
P – indicele dinamicii forţei de muncă care lucrează în turism. 

 
3. Indicatorul utilizării temporare a forţei de muncă în turismul rural 
Din cauza sezonalităţii cererii turistice, care impune condiţii speciale ofertanţilor, unităţilor 

turistice din ţările cu sezonalitate accentuată înregistrează numeroase locuri de muncă sezoniere în 
lunile cu afluenţă turistică maximă. Măsurarea acestui fenomen şi evoluţia sa se obţine prin aprecierea 
gradului de sezonalitate al locurilor de muncă, calculat după cum urmează: 

100⋅
t
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LM

 

în care: 
LMp – locuri de muncă provizorii; 

                                                 
5 Snak O., Baron P., Neacşu N. -  Economia turismului, Editura Expert,  2003. 
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Pt – personal care lucrează permanent în turism. 
Evoluţia în timp a acestui indicator se calculează cu formula: 

1
0

≺
p

pi

LM
LM

 

Pentru a se construi corect indicatorii din această categorie, este necesar să se convingă asupra 
unei metodologiei unice şi riguroase de identificare a grupului de activităţi pur turistice, ţinând seama 
de eterogenitatea acestui sector, precum şi de utilizarea unor bunuri şi servicii, atât de către turişti, cât 
şi de către non-turişti.  
 
 

4) Indicatorii relaţiei cerere – ofertă în turism 
Activitatea unităţilor turistice poate fi reflectată prin această categorie de indicatori, deosebit de 

utili în practică, deoarece reflectă gradul de utilizare a fiecărei unităţi turistice, precum şi legăturile 
dintre întreprinderi. 

În calculul acestor indicatori se ia numai acea parte a cererii turistice, care s-a materializat prin 
consum, noţiunea de cerere se referă la cererea propriu-zisă şi nu la cererea potenţială6: 

- coeficientul de utilizare a capacităţilor de cazare: 
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în care: 
Ni – numărul de înnoptări; 
L – numărul de locuri; 
Z – numărul de zile ale ofertei hoteliere; 
Nt – numărul de turişti; 
D - durata medie a sejurului. 
 
- indicele evoluţiei înnoptărilor, indicator ce poate fi calculat pe categorii de unităţi turistice 

sau pe categorii de clientelă turistică: 
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- Indicatori ce reflectă activitatea comercială a agenţiilor de voiaj calculaţi în funcţie de 
cererea efectivă sau utilizarea ofertei: 
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în care: 
Cav – cererea comercializată prin agenţiile de voiaj; 
Ct – cererea totală; 
Lav – locuri în unităţi turistice comercializate prin agenţiile de voiaj; 
Lt – număr total locuri. 
D) Indicatorii cheltuielilor şi încasărilor turismului rural 
Rezultatele activităţii turismului rural dintr-o perioadă de aproximativ 1 an, înregistrate la 
nivelul ţării, zonei sau societăţii, care vizează activitatea de turism rural, sunt exprimate valoric 

                                                 
6 Minciu R, Baron P., Neacşu N. - Economia turismului, Universitatea Independentă Dimitrie Cantemir Bucureşti 1993 
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şi evidenţiate prin determinarea următorilor indicatori ai încasărilor din cadrul acestui tip de 
turism: 
 

 
Figura nr.5  Indicatorii cheltuielilor activităţii turismului rural 

 

 
Figura nr.6  Indicatorii încasărilor din activitatea turismului rural 
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5) Indicatorii eficienţei economice ai turismului rural 
Indicatorii eficienţei economice a turismului rural sunt incluşi într-un sistem bazat pe 

principiile generale de calcul a eficienţei, structurată pe: 
− eforturi: volumul producţiei de mărfuri artizanale, volumul desfacerilor de mărfuri agro-
alimentare şi artizanale, venitul net, beneficiul, etc. 
− efecte: valoarea medie anuală a fondurilor fixe pe societate sau unitate care desfăşoară 
activitate de turism rural, valoarea medie anuală a mijloacelor circulante, totalul cheltuielilor directe şi 
indirecte efectuate pentru prestaţiile turistice rurale, numărul mediu al salariaţilor pe societate sau 
unitate turistică rurală, fondul de salarii pe societate sau unitate, precum şi pe activitate de turism rural, 
etc.  

Analiza eficienţei activităţii turismului rural poate fi şi ea structurată astfel: 

 
Figura nr.7 Indicatorii eficienţei economice a turismului rural 

 
6) Indicatorii calităţii activităţii turistice 
Aceşti indicatori pot fi consideraţi ca un ansamblu de componente specifice care, alături de 

indicatorii prezentaţi contribuie la caracterizarea completă a activităţii turistice. Ei exprimă laturile 
calitative ale ofertei, efectele sociale, cultural-educative şi politice ale industriei turistice. Dificultăţile 
care se întâlnesc în comensurarea laturilor calitative ale turismului îşi pun amprenta şi asupra modului 
de determinare a indicatorilor specifici. 

Din această cauză, efectele laturilor calitative ale activităţii turistice se evaluează indirect. 
Indicatorii calităţii ofertei pot fi evaluaţi prin creşterea/scăderea cererii ca urmare a 
îmbunătăţirii/înrăutăţirii şi diversificării/nediversificării serviciilor turistice. 

Pentru aceasta se iau în calcul: nivelul calităţii prestaţiilor şi diversificării serviciilor, gradul 
de confort şi de dotare al unităţilor turistice, indicatorii de competitivitate, indicatorii păstrării 
echilibrului ecologic al mediului înconjurător. 

Din această categorie de indicatori fac parte: 
- numărul de monumente istorice, muzee, case memoriale ce revin la 1000 de locuitori şi 

densitatea lor pe zone turistice; 
- numărul de vizitatori ai acestor obiective culturale pe sezoane; 
- obiective turistice cu cel mai mare număr de vizitatori într-un sezon. 
Ca indicator al calităţii activităţii turistice poate fi utilizat şi numărul de turişti 

care vizitează zona: 
- turişti care vizitează zona pentru prima dată; 
- turişti care repetă vizita (de 2-3 ori, de 4-5 ori etc). 
Ca o concluzie se poate spune ca toţi aceşti indicatori au drept scop informarea factorului 

decident asupra stării sistemului la un moment dat, sau a evoluţiei lui în timp şi pe baza lor se pot lua 
decizii privind atenuarea sezonalităţii prin: 

- folosirea cât mai bună a bazei tehnico-materiale; 
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- utilizarea raţională a forţei de muncă; 
- modificarea fluxurilor turistice în favoarea celor internaţionale; 
- obţinerea unui volum mai mare de încasări; 
- beneficii şi rentabilitate superioară pe baza aceloraşi resurse materiale şi umane; 
- diversificarea gamei de servicii; 
- optimizarea structurii ofertei; 
- reducerea cheltuielilor; 
- creşterea productivităţii muncii. 
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 1.5   THE EVOLUTION OF THE MAIN TOURISM INDEXES  IN HARGHITA AND 
COVASNA COUNTIES 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI TURISMULUI ÎN JUDEŢELE HARGHITA ŞI 
COVASNA 

 
 

E. MERCE, I. BAN, Elena MERCE 
 

Abstract: This paper presents the main trends of the tourism in Harghita and Covasna Counties during the period 
of the years 1994-2006. The analysis relieves the fact during the analyzed period exist high fluctuations due mainly to the 
change of the ownership. In Covasna County it was observed a decrease of the total number of the touristy accommodation 
units from 1997 until 2003. During the next years it was observed an increase of this index. The number of the boarding 
houses increased during the whole analyzed period, fact that proves the development of the entrepreneurial spirit after the 
year 1994. 

In Harghita County it was observed a decreased trend rising of the total number of the touristy accommodation 
unit, as result of the specific changes of the ownership. The development of the entrepreneurial spirit is obviously 
confirmed in the Harghita County, too, the total number of the boarding houses increasing trend, being extremely clear. 

 
Keywords: entrepreneurial initiatives, trend of the touristy accommodation units, evolution of the number of 

boarding houses  
Cuvinte cheie: iniţiativă antreprenorială, tendinţe ale unităţilor de cazare, evoluţia numărului de pensiuni. 

 
Introducere 
Diversitatea şi valoarea potenţialului turistic, precum şi dezvoltarea continuă a structurilor 

specifice au impus judeţul Covasna şi Harghita ca o destinaţie turistică importantă din România [1].  
Potenţialul turistic reprezintă o caracteristică foarte nuanţată, cererea turistică nefiind 

determinată numai de forţele pieţei, ci şi de fluctuaţiile conjuncturii, de oferta şi distribuţia produselor 
turistice. Astfel, circulaţia turistică depinde de numeroşi factori exogeni, fără legături directe cu 
turismul, dar care influenţează nivelul cererii, cum ar fi: schimbările demografice şi sociale, situaţia 
economică şi financiară, fluctuaţiile cursului de schimb valutar, evoluţiile politico-legislative, 
progresele tehnologice, siguranţa transporturilor şi a turiştilor, protecţia mediului ambiant şi sănătatea 
publică.  

 
Material şi metodă 
Desfăşurarea activităţii turistice presupune existenţa, alături de elemente de atracţie, a unor 

resurse materiale adecvate, capabile să asigure satisfacerea cerinţelor turiştilor pe durata şi cu ocazia 
realizării voiajelor. 

În ceea ce priveşte baza de cercetare a turismului rural, aceasta este formată din totalitatea 
gospodăriilor ţărăneşti amenajate pentru primirea turiştilor, atestate în acest sens şi racordate la o 
formă de organizare. În cadrul unui sat turistic celula aşezării umane o reprezintă gospodăria 
ţărănească. O gospodărie ţărănească atestată este acea gospodărie particulară care îndeplineşte 
condiţiile necesare pentru practicarea turismului rural şi este încadrată într-o clasă de confort, conform 
unor criterii prestabilite. Funcţional ea se compune dintr-o micro-platformă agro-economică, alcătuită 
din locuinţa propriu-zisă, spaţii auxiliare şi din anexele gospodăreşti.  

Gospodăria atrasă în circuitul turistic rural trebuie să răspundă unor cerinţe legate de activitatea 
de turism, să fie capabilă să primească turişti, să asigure atât condiţii optime de cazare, cât şi condiţii 
de asigurare a hranei cu produse naturale, la alegere pentru turişti, oferind totodată şi o sumă de 
servicii ca: parcare în gospodărie, loc de joacă pentru copii, spaţii de recreere şi odihnă, călăuză 
turistică, asistenţă la activităţile de producţie şi meşteşugăreşti, participare la manifestări culturale 
tradiţionale [2]. Totodată ea trebuie să ofere turiştilor o amplasare favorabilă, o încadrare optimă în 
peisajul geografic al localităţii, să aibă aspect plăcut de ordine şi curăţenie, cu construcţii bine 
întreţinute, încadrate în spaţii verzi.  
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În ceea ce priveşte analiza arealului de cercetare a turismului rural, aceasta presupune 
identificarea numărului de pensiuni turistice rurale, a capacităţii lor de cazare, a distribuţiei lor pe 
forme de proprietate şi pe categorii de confort, a distribuţiei lor în teritoriu. 

Rezultate şi discuţii 
Numărul unităţilor turistice au înregistrat în perioada 1994-2006 mari variaţii  în judeţul 

Covasna şi Harghita. Judeţul Covasna - după o tendinţă în general de scădere în perioada 1994 – 1998, 
urmează o creştere în perioada 1999-2006. În perioada analizată numărul cel mai mare a fost de 64 de 
unităţi în 2005 şi 2006, iar numărul cel mai mic în anul 1997 şi 1998, 30 de unităţi.  În judeţul 
Harghita - după o tendinţă în general de scădere în perioada 1994 – 1998, urmează o creştere în 
perioada 1999-2001, iar în 2002-2006 din nou o scădere uşoară[3]. În perioada analizată numărul cel 
mai mare a fost de 266 de unităţi de primire în 2001, iar numărul cel mai mic în anul 2003,  cu 146 de 
unităţi de primire (fig. 1). 

 
Tabelul nr. 1 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în judeţul Covasna  
Anul 2006 în 
comparaţie cu 

anul 1994 Anul 1994 1997 2002 2003 2004 2005 2006 

+ - 
Total 50 30 36 37 60 64 64 14  
Hoteluri şi moteluri 16 19 18 18 20 20 21 5  
Hanuri turistice 4 - 1 1 - - -  4 
Cabane turistice 2 1 1 1 1 1 1  1 
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 3 1 1 1 1 1 1  2 
Vile turistice şi bungalouri 20 3 4 4 3 4 3  17 
Tabere de elevi şi preşcolari 5 5 5 5 5 5 5 0  
Pensiuni turistice urbane 0 1 6 7 8 11 9 9  
Pensiuni turistice rurale 0 0 0 0 22 22 24 24  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 1995-2007 
 

Tabelul nr. 2 
Evoluţia pe total structuri de primire în judeţul Covasna 

Anul 1994 1997 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 50 30 36 37 60 64 64 

 

y = 1,5952x2 - 7,9762x + 48,714
R2 = 0,6865

y = -1,2222x3 + 16,262x2 - 58,087x + 92,714
R2 = 0,9456
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Fig. 1. - Evoluţia pe total a structurilor de primire în judeţul Covasna 

 
 



The evolution of the main tourism indexes in Harghita and Covasna counties 
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Tabelul nr. 3 

Evoluţia numărului de pensiuni turistice în judeţul Covasna  
Anul 1994 1997 2002 2003 2004 2005 2006 

Pensiuni turistice total 0 1 6 7 30 33 33 

 
 

y = 0,3452x2 + 3,9167x - 6,8571
R2 = 0,877

y = -0,6389x3 + 8,0119x2 - 22,278x + 16,143
R2 = 0,9384
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Fig. 2. - Evoluţia numărului de pensiuni în judeţul Covasna 

 
Tabelul nr.  4 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în judeţul Harghita  
Anul 2006 în 
comparaţie cu 

anul 1994  1994 1997 2002 2003 2004 2005 2006 
+ - 

Total  203 175 171 146 159 169 180  23 
Hoteluri şi moteluri  17 21 20 18 18 15 17 0  
Hanuri turistice  6 - - - - - -  6 
Cabane turistice  12 12 12 10 9 9 9  3 
Campinguri şi unităţi tip căsuţă  8 7 6 4 4 5 5  3 
Vile turistice şi bungalouri  157 132 84 45 39 22 19  138 
Tabere de elevi şi preşcolari  3 3 3 3 3 3 3 0  
Pensiuni turistice urbane 0 0 18 29 33 40 31 31  
Pensiuni turistice rurale  0 0 28 37 53 74 94 94  
Popasuri turistice  - - - - - 1 2 2  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 1995-2007 
 

Tabelul nr. 5 
Evoluţia pe total a structurilor de primire în judeţul Harghita 

Anul 1994 1997 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 203 175 171 146 159 169 180 
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y = 4,0595x2 - 35,798x + 233,86
R2 = 0,8964
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Fig. 3. - Evoluţia pe total a structurilor de primire în judeţul Harghita 

 
 

Tabelul nr. 6 
 

Evoluţia numărului total de pensiuni turistice în judeţul Harghita  
Anul 1994 1997 2002 2003 2004 2005 2006 

Pensiuni turistice total 0 0 46 66 86 114 125 
 

y = -0,4167x2 + 26,298x - 34,429
R2 = 0,9719
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Fig. 4. - Evoluţia numărului total de pensiuni turistice în judeţul Harghita 

 
Concluzii 
Evoluţia principalilor indicatori ai potenţialului turistic în judeţele Covasna şi Harghita 

evidenţiază faptul ca în perioada de tranziţie s-au produs anumite stări de instabilitate a potenţialului 
turistic datorat schimbărilor care au intervenit în structurile de proprietate. 

Se conturează, însă, în mod evident concluzia că în această perioadă, atât în judeţul Covasna cât 
şi în judeţul Harghita s-a produs o semnificativă mutaţie pozitivă în ceea ce priveşte iniţiativa privată 
de dezvoltare a turismului. 
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 1.6   USING LINEAR POTENTIAL REGRESSION AS PREDICTOR FOR TOURISTIC 
DATA SERIES 

  

FOLOSIREA REGRESIEI LINIARE POTENTIALE CA PREDICTOR PENTRU SERII DE DATE 
TURISTICE 

  
 

Tiberiu Socaciu, Cornel Iosif 
 
 

Abstract:  We defined a new type of data regresion based on equilibrum of a mechanical system with elastic 
forces (equilibrum of forces and minimum potential). We computed formulaes for this type of regression and we use this to 
show that prediction based on potential liniar regression is better than classical liniar regression on some touristical data 
series from Suceava county. 

Keywords: linear potential regression, prediction, touristic data series. 
Cuvinte cheie: regresia liniara potentiala, serii de date turistice. 

 
 
Regresia liniară potenţială 
 

Ca o alternativă la regresia liniară în sens clasic, care minimizează abaterile de forma 
∑ −−

i
ii baxy ])[( 2 , am definit regresia potenţială a unui nor de puncte (xi, yi)i=1,n din plan, dreapta care 

echilibrează forţele elastice şi minimizează energiile potenţiale (vezi figura 1) 
 

 
Figura 1. Sistem mecanic bazat pe forte elastice ce poate induce o dreapta de regresie 

 
Prin urmare, putem spune ca avem următoarea problema de programare cu constrângeri: 
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unde Fei sunt forţele elastice care sunt perpendiculare pe direcţia dreptei, si în valoare egală cu 

elongaţia ajustată multiplicativ cu un coeficient elastic, iar Epi sunt energiile potenţiale acumulate de 
forţele elastice egale cu pătratul elongaţiei ajustata multiplicativ cu jumătatea coeficientului elastic: 
 
 Fei = k Ei 
 
şi: 
 
 Epi = k Ei

2 / 2 
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Iar valoarea elongaţiei este distanţa de la punctul Ai până la dreaptă. 
 
Avem următoarele rezultate teoretice (vezi [1]): 
 
Teoremă: Dreapta de regresie potenţială are următoarele proprietăţi : 
 

a) Dreapta de regresie potenţială există; 
b) Trece prin baricentrul (centrul de greutate) norului de puncte; 
c) Panta dreptei de regresie potenţială (a) este soluţia ecuaţiei: 
 

(1) (M(xy) - M(x) M(y))(a2 + 1) + (M(x2) - M(x)2 - M(y2) + M(y)2) a = 0 
 

d) Dreapta de regresie potenţială este invarianta la translaţii; 
e) Dreapta de regresie potenţială este invarianta la rotaţii; 
f) Dreapta de regresie potenţială este independentă de ordinea de asociere abscisă-ordonată 

unde am notat cu: 
M(f(x)) = (f(x1) + ... + f(xn)) / n. 
 
Utilizarea regresiei potenţiale în predicţii pe date din turism 
Vom aplica regresia potenţială şi regresia liniară pe date din turism culese din Anuarul statistic 

al judeţului Suceava. Astfel, avem următoarele date legate de înnoptări: 
 

Situaţia înnoptărilor în judeţul Suceava                             Tabelul nr. 1 
 

An 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Număr 
înnoptări 

163398 149395 153416 153515 151370 162423 162473 187412 192120 211003 226277

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Suceava 
 

Folosind succesiv datele din intervalele 1997-2004, 1997-2005, 1997-2006, 1997-2007 vom 
construi în paralel dreptele de regresie liniară clasică, respectiv regresie potenţială şi le vom folosi ca 
predictori pentru anii începând cu 2005, respectiv 2006, 2007 şi 2008. În primele 3 cazuri, având date 
de verificare, vom verifica care din predictorii liniari sunt mai buni prin evaluarea abaterii absolute 
cumulate, ca fiind suma abaterilor absolute anuale: 

 
 Δ = Σi Δi 
 
Şi vom decide care predictor este  mai bun. Realizând calculele dreptelor de regresie liniară 

clasică şi regresie potenţială pe cele 4 intervale, obţinem pantele dreptelor sintetizate în tabelul 
următor: 
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Sinteza pantelor dreptelor de regresie liniară clasică şi regresie potenţială Tabelul nr. 2 

 
Interval 
pentru 

regresie 

Ecuaţia Soluţia 
a1 a 

ecuaţiei 

Soluţia 
a2 a 

ecuaţiei 

Soluţia luată 
în 

considerare 
pentru 

predicţie 

Panta dreptei 
în cazul 
regresiei 

liniare clasice 

1997-
2004 

16147.7500(a2+1)- 
130731409a=0 

0.00012 8096 8096 
3075.762 

1997-
2005 

28440.1111(a2+1) 
-215421218a=0 

0.00013 7575 7575 4266.017 

1997-
2006 

46771.3500(a2+1) 
-393164078a=0 

0.00012 8406 8406 5669.255 

1997-
2007 

68712.3636(a2+1) 
-631850233=0 

0.00011 9196 9196 6871.236 

 
Vom trece la estimarea abaterilor absolute anuale si cumulate in primele 3 cazuri. Astfel pentru 

1997-2004 avem: 
            Tabelul nr. 3 

Calculul abaterilor absolute anuale si cumulate pentru regresia liniara potenţială calculata in 
intervalul 1997-2004 

    predictie cu date pana in 2004 

an innoptari 
regr 
pot 

delta regr 
pot regr lin 

delta regr 
lin 

1997 163398 132089   149660   
1998 149395 140185   152736   
1999 153416 148281   155812   
2000 153515 156377   158887   
2001 151370 164473   161963   
2002 162423 172569   165039   
2003 162473 180665   168115   
2004 187412 188761   171190   
2005 192120 196857 4737.033383 174266 17853.8214 
2006 211003 204953 6050.014754 177342 33661.0595 
2007 226277 213049 13228.06289 180418 45859.2976 
2008   221145   183493   
2009   229241   186569   
2010   237337   189645   
2011   245433   192721   
      24015.11103   97374.1786 

 
După cum se poate observa in cei trei ani de predicţie, abaterea absoluta anuala a fost mai mica 

in cazul regresiei potenţiale decât în cazul regresiei liniare. 
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Figura 2. Regresie liniara si regresie potenţială calculată pe intervalul 1997-2004 

 
Pentru intervalul 1997-2005 avem: 

            Tabelul nr. 4 
Calculul abaterilor absolute anuale si cumulate pentru regresia liniara potenţială calculată în 

intervalul 1997-2005 
    predicţie cu date pana in 2005 
an înnoptări regr pot delta regr pot regr lin delta regr lin 
1997 163398 133649   146883   
1998 149395 141223   151149   
1999 153416 148798   155415   
2000 153515 156372   159681   
2001 151370 163947   163947   
2002 162423 171521   168213   
2003 162473 179096   172479   
2004 187412 186671   176745   
2005 192120 194245   181011   
2006 211003 201820 9183.3311 185277 25726.02778 
2007 226277 209394 16882.775 189543 36734.01111 
2008   216969   193809   
2009   224543   198075   
2010   232118   202341   
2011   239692   206607   
      26066.106   62460.03889 

 
După cum se poate observa in cei doi ani de predicţie, abaterea absoluta anuala a fost mai mică 

in cazul regresiei potenţiale decât in cazul regresiei liniare. 
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Figura 3. Regresie liniara si regresie potenţială calculată pe intervalul 1997-2005 

 
Pentru intervalul 1997-2006 avem: 

           Tabelul nr. 5 
Calculul abaterilor absolute anuale şi cumulate pentru regresia liniara potenţială calculată in 

intervalul 1997-2007 
    predictie cu date pana in 2006 

an Innoptari regr pot delta regr pot regr lin 
delta regr 
lin 

1997 163398 130825   143141   
1998 149395 139231   148810   
1999 153416 147637   154479   
2000 153515 156043   160149   
2001 151370 164449   165818   
2002 162423 172856   171487   
2003 162473 181262   177156   
2004 187412 189668   182826   
2005 192120 198074   188495   
2006 211003 206480   194164   
2007 226277 214886 11391.0174 199833 26444 
2008   223292   205503   
2009   231698   211172   
2010   240104   216841   
2011   248510   222510   
      11391.0174   26444 

 
După cum se poate observă în anul de predicţie, abaterea absolută anuală a fost mai mică în 

cazul regresiei potenţiale decât în cazul regresiei liniare. 
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Figura 4. Regresie liniara si regresie potentiala calculata pe intervalul 1997-2006 

 
Date fiind rezultatele încurajatoare folosind regresia potenţiala ca predictor, vom da predicţiile 

pentru intervalul 2008-2011. 
            Tabelul nr. 6 
Predicţia înnoptărilor pentru 2008-2009 folosind regresia liniară clasică şi regresia liniară potenţială 

calculaăa în intervalul 1997-2004 

    
predicţie cu date 
până în 2007 

an innoptari regr pot regr lin
1997 163398 127913 139535
1998 149395 137109 146406
1999 153416 146304 153277
2000 153515 155500 160149
2001 151370 164696 167020
2002 162423 173891 173891
2003 162473 183087 180762
2004 187412 192282 187634
2005 192120 201478 194505
2006 211003 210673 201376
2007 226277 219869 208247
2008   229065 215119
2009   238260 221990
2010   247456 228861
2011   256651 235732

O sintetizare grafica a rezultatului poate fi identificata in figura de mai jos: 
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Figura 5. Regresie liniara şi regresie potenţiala calculata pe intervalul 1997-2007 

 
Rămâne de verificat la apariţia anuarului statistic pentru 2008 daca numărul de înnoptări N2008 

verifica relaţia 
 
(2) | N2008 – 229065 | ≤ | N2008 – 215119 | 
 
Daca aceasta inegalitate se verifica, putem considera ca si in acest caz avem o confirmare a 

faptului ca regresia potenţială este un predictor mai bun ca predicţia liniară. 
 
Concluzii şi direcţii viitoare 
 
Concluzii: 
regresia liniara potenţială este simetrica in raport cu cele doua dimensiuni a datelor, rezolvând 

astfel una din neajunsurile regresiei liniare clasice; 
regresia liniara potenţiala este invarianta la schimbarea coordonatelor; acest lucru este evident 

din motive legate de condiţiile de echilibru alese, care nu sunt legate de nici-un sistem de referinţă; 
regresia liniara potenţiala poate fi utilizata ca predictor in mod asemănător predicţiei liniare 

clasice; 
regresia liniara potenţială are abateri absolute anuale si abateri absolute cumulate mai mici ca 

regresia liniara clasica în predicţia înnoptărilor. 
 

Pe viitor ne propunem: 
- verificarea regresia potenţială ca predictor si pe alte date din turism pentru care exista serii 

de date in anuarele statistice (i.e. evoluţia capacitaţilor de cazare), dar si pentru alte tipuri 
de indicatori economici; 

- realizarea unui mic instrument software pentru determinarea dreptelor de regresie 
potenţială in timp real şi a reprezentărilor grafice (simultan a seriei de date, a regresiei 
liniare clasice si a regresiei liniare potenţiale); 

- verificarea analitica a tipului de punct staţionar (minim, maxim etc) pentru soluţiile 
ecuaţiei pantei; 

- extinderea metodei la date spaţiale; 
- folosirea unui criteriului termodinamic legat de entropie. 
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CAPITOLUL II  

INTERFERENŢE ALE TURISMULUI RURAL 
 

 2.1   NEW ALTERNATIVES OF TOURISM FOR ALLEVIATING ECONOMIC AND 
SOCIAL DISCREPANCIES IN THE RURAL SPACE 

  

NOI ALTERNATIVE DE TURISM PENTRU ATENUAREA INEGALITĂŢILOR 
ECONOMICO-SOCIALE DIN MEDIUL RURAL 

 
Krisztina Melinda DOBAY, Lucian TANASĂ, Ioan Sebastian BRUMĂ 

 
 
Abstract: Recent studies show that for the lagging regions of the EU an important pathway for their 

development is the production of quality food products. The main focus of this article is on showing how regional 
development can be obtained by integrating tourism and local food systems and promoting gastronomic tourism. With 
this regard we are presenting the impact of local food systems on the community development, some basic aspects about 
food tourism, the profile of gastronomic tourist and the main conclusions for Romania.  

Keywords: rural space, regional growth, local food system, gastronomic tourism  
Cuvinte cheie: spaţiu rural, creştere regională, sistem agroalimentar local, turism gastronomic  
 

Delimitări conceptuale 
Definirea spaţiului rural 
Deşi spaţiul rural a fost analizat în multe ţări în decursul multor ani, nu există o definiţie 

unică acceptată pe plan internaţional deoarece1: 
• există opinii diferite privind ceea ce este (sau nu este) ruralul, respectiv elementele 

caracteristice ruralităţii; 
• există o necesitate evidentă de a ajusta definiţiile în funcţie de politica în domeniu; 
• este dificil de colectat date relevante la nivelul unităţilor geografice de bază (unităţi 

administrative, tarla, parcelă etc.). 
În statistica Uniunii Europene, se foloseşte metodologia OCDE (Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică) pentru definirea zonelor rurale, care se bazează pe 
„Nomenclatorul unităţilor teritoriale pentru statistică” (NUTS), şi cuprinde următoarele unităţi 
teritoriale: 

NUTS 0 – defineşte nivelul statal; 
NUTS 1 – defineşte macroregiunile; 
NUTS 2 – defineşte regiunile statistice; 
NUTS 3 – defineşte nivelul departamentelor, al judeţelor; 
NUTS 4 – defineşte nivelul microregiunilor; 
NUTS 5 – defineşte nivelul local – al aşezărilor urbane şi rurale. 
Conform metodologiei OCDE, se parcurg două etape: 

• unităţile locale sunt considerate a fi rurale dacă densitatea populaţiei este mai mică 
de 150 locuitori pe km2; 

• microregiunile sau unităţile locale (NUTS 3 sau NUTS 2) sunt clasificate în una din 
cele 3 categorii astfel: 

o dacă într-o zonă, peste 50% din populaţie locuieşte în comune sau sate este 
vorba de o regiune predominant rurală; 

o dacă 15-50% din populaţie locuieşte în comune sau sate se consideră că este 
o regiune semnificativ rurală; 

o acolo unde mai puţin de 15% din populaţie trăieşte în comunităţi rurale este o 
regiune predominant urbană. 

                                                 
1 xxx – EC, Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2006, p. 2. 
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În concluzie, o regiune este considerată rurală, dacă ponderea populaţiei care trăieşte în 
aşezări rurale depăşeşte 15%. 

Regiunile rurale ale Europei acoperă 85% din suprafaţa totală a continentului şi sunt locuite 
de mai mult de jumătate din populaţia acestuia. 

În România, spaţiul rural se compune din suprafaţa administrativă a comunelor. Comuna 
este definită ca unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin 
comunitate de interese şi tradiţii, fiind alcătuită din unul sau mai multe sate (din care unul este 
reşedinţă de comună)2. 

Tipologia regiunilor  
În literatura de specialitate, în general, grupările tipologice de regiuni, utilizează 

caracteristici fundamentale de dezvoltare economico-socială pentru a reduce la câteva categorii 
reprezentative marea varietate de regiuni din cadrul teritoriului unei ţări. 

Categoriile cu cea mai mare frecvenţă în cadrul grupărilor tipologice sunt3: 
1. Regiuni agricole în dificultate – cu următoarele caracteristici: 
- poziţie periferică din punct de vedere economic în raport cu o regiune centrală; 
- suprafeţe relativ întinse, cu populaţie mai puţin numeroasă sau dispersată; 
- infrastructură necorespunzătoare; 
- lipsa de resurse, condiţii mai puţin favorabile dezvoltării în raport cu alte regiuni; 
- nivelul scăzut al venitului pe locuitor, gradul de sub-ocupare şi rata şomajului ridicate, 

productivitatea muncii scăzută; 
- surse sărace de venituri fiscale; 
- emigraţie importantă; 
- ajustare structurală dependentă de sectorul primar, care reduce supleţea în adaptare etc. 
2. Regiuni industriale în declin sau abandonate - caracteristici: 
- scăderea ratei de activitate; 
- creşterea lentă a venitului pe locuitor; 
- emigraţie ridicată; 
- populaţie activă îmbătrânită; 
- utilaje, infrastructuri învechite; 
- grad ridicat de poluare; 
- climat social nesatisfăcător; 
- specializarea întreprinderilor din regiune, ramuri „în pierdere de viteză“ în raport cu 

rezultatele pe plan naţional sau internaţional. 
3. Regiuni care suportă presiunea unei creşteri rapide - caracteristici: 
- exploatarea intensă a resurselor, a infrastructurilor; 
- cerere excesivă de forţă de muncă; 
- congestie demografică, disfuncţionalităţi sociale; 
- poluare puternică; 
- creştere economică ce antrenează randamente descrescătoare, în final costurile 

marginale devenind superioare avantajelor marginale. 
Metoda clasică de clasificare a regiunilor distinge trei tipuri principale: 

1. regiuni omogene – în care diferenţierile interne şi interacţiunile interregionale nu sunt 
considerate importante; 

2. regiuni nodale (polarizate) – în care coeziunea reprezintă rezultatul fluxurilor interne, al 
relaţiilor, interdependenţelor polarizate către un centru dominant; 

3. regiuni pentru planificare (programare) în care unitatea derivă dintr-un cadru instituţional-
administrativ şi din aplicarea unor politici şi programe de dezvoltare regională. 

În România, din anul 1998, s-a trecut la nivelul NUTS 2 prin organizarea teritoriului ţării în 
8 regiuni de dezvoltare. Regiunile de dezvoltare sunt definite, potrivit Legii nr. 151/1998, drept 

                                                 
2 INS – Repere economice şi sociale regionale. Statistică teritorială, 2008, p. 10. 
3 Constantin, Daniela Luminiţa – Economie regională, Editura OSCAR PRINT, Bucureşti, 1998, p. 15-16. 
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„zone ce corespund unor grupări de judeţe, constituite prin asocierea voluntară a acestora pe bază de 
convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi, respectiv, ai Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti” şi constituie „cadrul de concepere, implementare şi evaluare a politicilor de 
dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu 
reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială, 
NUTS 2, existent în Uniunea Europeană”4. 

În 1999, Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională a adoptat conceptul dezvoltării 
regionale, care stă la baza strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a strategiilor regiunilor. 
Prin acest concept sunt promovate următoarele obiective5: 

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate, 
revitalizarea zonelor defavorizate; 

- preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 
- corelarea politicilor de dezvoltare regională cu politicile sectoriale guvernamentale de 

dezvoltare; 
- stimularea cooperării interregionale interne şi internaţionale care contribuie la 

dezvoltarea economică. 
Disparităţi regionale 
În general, disparităţile sunt abordate diferit datorită modalităţilor diferite în care este 

definită creşterea regională. De regulă, această creştere este sinonimă cu creşterea output-ului total 
al unei regiuni, creşterea output-ului pe o persoană ocupată, creşterea output-ului pe locuitor. 
Indicatorii prin care se măsoară output-ul sunt: producţia totală (brută) a unei regiuni, produsul 
intern brut al unei regiuni, produsul intern net al regiunii etc. 

Iată câteva cifre semnificative privind decalajele regionale existente în România aşa cum 
sunt ele prezentate în Programul Operaţional Regional “Dezvoltare regională” 2007-2013 : 

 
Tabelul nr. 1 

Indicatori ai dezvoltării regionale în România 
- media naţională = 100 

%      
Regiunea PIB/locuitor* Rata 

şomajului 
(ANOFM) 

ISD/locuitor*
* 

IMM/1000 
locuitori 

Populaţie 
rurală 

 1998 2002 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 
Nord-Est 79,8 71,5 133,6 121,6 15,3 23,7 71,3 65,9 123,9 127,0 
Sud-Est 100,1 85,9 112,5 109,5 42,7 87,2 101,4 94,2 94,7 96,1 
Sud 85,8 80,0 97,1 112,2 65,5 66,6 77,0 70,5 129,0 127,3 
Sud-Vest 90,0 79,9 104,8 123,0 11,9 28,4 85,9 73,8 120,8 117,4 
Vest 100,9 108,3 101,9 94,6 99,1 59,2 91,2 101,9 83,8 82,2 
Nord-Vest 95,5 94,1 84,6 73,0 41,9 53,3 106,5 111,0 104,9 104,7 
Centru 105,9 108,0 98,1 112,2 87,7 50,7 101,1 104,6 87,1 87,6 
Bucureşti-
Ilfov 

162,2 208,2 47,1 37,8 598,3 430,8 194,1 217,0 24,8 24,0 

Sursa: MIE – Programul Operaţional Regional “Dezvoltare regională” 2007-2013, martie 2006, p. 16. 
* Produsul Intern Brut pe locuitor  
** Investiţii Străine Directe pe locuitor 
Notă: Indicatorii sunt calculaţi ca şi ponderi, media naţională fiind considerată 100% 
Se poate constata că la majoritatea indicatorilor cel mai departe de media naţională, în sensul 

de „codaşe” sunt regiunile Nord-Est, Sud şi Sud-Est.  

                                                 
4 xxx – Legea dezvoltării regionale nr. 151/1998. 
5 Contantin, Daniela Luminiţa – Strategia şi politica regională în România, în „Administraţie şi management public”, 
nr. 2, 2004, p. 30-31. 
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În cifre absolute, PIB-ul regional a avut următoarea evoluţie:  
 

Tabelul nr. 2 
Produsul Intern Brut pe regiuni de dezvoltare 

- milioane lei (RON) preţuri curente - 
Regiunea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
România  80377,3 116768,7 151475,1 197564,8 246468,8 288176,1 
Nord-Est 9634,8 14339,7 18607,4 24619,1 29476,2 34037,4 
Sud-Est 9286,8 13165,2 17112,3 22263,8 29425,1 33096,7 
Sud 9807,1 14312,3 18773,6 24776,0 31772,1 36332,1 
Sud-Vest 7488,9 10485,1 13000,1 17931,4 22003,2 24126,3 
Vest 7526,8 11223,6 14714,0 19982,7 25301,1 28880,5 
Nord-Vest 9501,0 13667,3 18018,7 24110,8 30310,3 34620,4 
Centru 10177,5 14421,2 19113,5 24810,8 30110,2 34286,1 
Bucureşti-
Ilfov 

16879,2 25071,9 31976,9 38920,0 47845,8 62553,6 

Sursa: INS – Repere economice şi sociale regionale. Statistică teritorială, 2008, p. 397. 
 
Contribuţia fiecărei regiuni la formarea PIB este în general constantă. Astfel, regiunea Nord 

- Est contribuie în medie anual cu 12% la PIB-ul naţional, regiunea Sud - Est cu 12%, regiunea Sud 
cu 13%, regiunea Sud - Vest cu 8%, regiunea Vest cu 10%, regiunea Nord - Vest cu 12%, regiunea 
Centru cu 12%, iar regiunea Bucureşti-Ilfov cu ponderi cuprinse între 20 şi 21%. 

Specialiştii opinează că în viitorul apropiat nu vor avea loc modificări semnificative a 
ponderii regiunilor în produsul intern brut. Se va modifica uşor modul de constituire a PIB-ului pe 
categorii de resurse. 

 
Tabelul nr. 3 

Structura PIB pe categorii de resurse, pe regiuni 
- % din PIB - 

   
Nord 
- Est  

Sud - 
Est  Sud  Sud - 

Vest  Vest  Nord - 
Vest  Centru Bucureşti 

- Ilfov  
Total 
ţară  

2005                    
Industrie  22,6  23,8  30,4  28,8  26,2  24,6  30,2  17,5  24,6  
Agricultură  12,9  11,1  11,2  11,1  9,2  10,1  8,7  0,6  8,4  
Construcţii  5,3  6,9  5,2  6,8  5,6  5,3  5,0  9,0  6,4  
Servicii  47,5  46,3  41,9  42,5  47,4  48,3  44,4  60,8  48,8  
Total taxe  11,7  11,8  11,4  10,8  11,6  11,7  11,7  12,2  11,7  
 2006                    
Industrie  21,7  23,4  30,4  28,7  25,9  23,7  30,8  16,8  24,3  
Agricultură  11,9  10,4  10,5  10,3  8,5  9,3  8,0  0,6  7,8  
Construcţii  6,3  7,5  5,7  8,2  7,0  6,5  5,7  10,3  7,4  
Servicii  48,1  46,5  41,9  41,8  46,8  48,5  43,5  60,8  48,8  
Total taxe  12,0  12,1  11,6  11,0  11,8  11,9  11,9  11,5  11,7  
2007                     
Industrie  20,4  22,4  29,9  28,8  25,2  23,1  30,8  15,4  23,5  
Agricultură  10,7  8,5  8,6  8,6  7,5  8,1  7,0  0,5  6,6  
Construcţii  8,0  9,3  7,5  9,7  8,0  8,1  6,8  12,5  9,1  
Servicii  49,7  48,1  42,9  42,4  48,0  49,6  44,1  60,6  49,6  
Total taxe  11,2  11,5  11,1  10,5  11,3  11,2  11,4  11,0  11,1  
 2008                    
Industrie  20,3  22,8  31,3  28,5  25,3  23,1  32,2  15,4  23,8  
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Agricultură  10,5  8,4  8,4  8,4  7,4  7,9  6,8  0,5  6,5  
Construcţii  9,4  10,3  8,0  11,1  8,9  9,1  7,3  13,5  10,0  
Servicii  49,1  47,5  42,2  42,0  47,7  49,2  43,3  59,6  49,0  
Total taxe  10,7  11,1  10,2  9,9  10,8  10,7  10,4  11,0  10,7  
 2009                    
Industrie  20,3  22,9  31,5  28,9  25,5  23,2  32,4  15,3  23,9  
Agricultura  10,2  8,1  8,2  8,2  7,2  7,7  6,6  0,5  6,3  
Construcţii  10,1  10,9  8,6  11,3  9,3  9,4  7,7  14,2  10,6  
Servicii  49,1  47,4  42,1  42,1  47,7  49,3  43,5  59,3  48,9  
Total taxe  10,3  10,6  9,6  9,5  10,3  10,3  9,8  10,7  10,2  
 2010                    
Industrie  20,3  22,9  31,6  29,0  25,6  23,3  32,5  15,3  24,0  
Agricultura  9,8  7,8  7,9  7,9  6,9  7,4  6,3  0,4  6,1  
Construcţii  10,5  11,3  8,8  11,6  9,6  9,7  8,0  14,6  10,9  
Servicii  49,5  47,8  42,6  42,4  48,1  49,7  43,9  59,4  49,3  
Total taxe  10,0  10,2  9,2  9,1  9,9  9,9  9,3  10,2  9,8  
 2011                    
Industrie  20,3  23,0  31,6  29,2  25,7  23,4  32,5  15,3  24,0  
Agricultura  9,3  7,4  7,5  7,5  6,5  7,0  6,0  0,4  5,7  
Construcţii  10,5  11,3  8,9  11,5  9,6  9,8  8,0  14,6  10,9  
Servicii  50,3  48,5  43,4  43,0  48,8  50,4  44,8  60,0  50,0  
Total taxe  9,6  9,8  8,7  8,8  9,4  9,4  8,8  9,7  9,3  

Sursa: CNP “Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2011”, 10 iunie 2008. 
 
Conform acestei proiecţii a indicatorilor în profil teritorial, realizată de către Comisia 

Naţională de Prognoză, în anul 2011, PIB-ul naţional se va realiza în proporţie de 50,0% în 
domeniul serviciilor, 24,0% în industrie, 10,9% în construcţii, respectiv 5,7% în agricultură.  

 
Turismul în economia României 
Turismul a contribuit cu 3,5% la PIB-ul naţional, în România,  în anul 20066. Cheltuielile 

totale efectuate de către turiştii străini şi interni au fost de 2955 milioane Euro. 1,6% din forţa de 
muncă este angajată în sectorul hoteluri şi restaurante. Turismul generează un număr semnificativ 
de locuri de muncă în alte sectoare precum transporturi, divertisment şi servicii. 

Turismul reprezintă una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale, iar 
România are un potenţial turistic deosebit de variat, diversificat şi concentrat. Studiile de 
specialitate au evidenţiat existenţa a două categorii de zone cu potenţial turistic deosebit7: 

 zone cu potenţial turistic complex şi de mare valoare (24% din suprafaţa ţării) care 
cuprind Parcuri naţionale, Rezervaţii ale Biosferei şi unele rezervaţii şi monumente 
ale naturii de interes naţional, valori de patrimoniu cultural de interes naţional, 
resurse balneare, muzee şi case memoriale; 

 zone cu potenţial turistic ridicat (34% din suprafaţa ţării) care conţin cel puţin una 
din următoarele categorii: rezervaţii şi monumente ale naturii de interes naţional, 
valori de patrimoniu cultural de interes naţional, resurse balneare, muzee şi case 
memoriale. 

În ceea ce priveşte aportul turismului la formarea PIB-ului regional, putem afirma că pe 
primul loc se situează Regiunea Sud - Est datorită litoralului Mării Negre şi a rezervaţiei Delta 
Dunării. 

                                                 
6 xxx – Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026. 
7 xxx – Elaborarea studiului de analiză strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional 
secţiunea a VI-a Zone turistice. 
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Structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, la nivelul anului 2006, aveau 
următoarea distribuţie teritorială8: 

total 4710 unităţi pe ţară, din care: 
- în Regiunea Nord-Est      435 
- în Regiunea Sud-Est   1278 
- în Regiunea Sud-Muntenia    433 
- în Regiunea Sud-Vest Oltenia   250 
- în Regiunea Vest     409 
- în Regiunea Nord-Vest    543 
- în Regiunea Centru    1223 
- în Regiunea Bucureşti-Ilfov    139 
În ceea ce priveşte utilizarea capacităţilor de cazare turistică, gradul de ocupare a fost în 

medie de 33,6%.  
Referitor la investiţiile nete din domeniul hotelier şi al restaurantelor, observăm o creştere 

semnificativă de la 274,6 milioane lei în 2001, până la 1.249,2 milioane lei în 2006, adică de 
aproximativ 4,55 ori. Comparând cu investiţiile nete pe totalul activităţilor economiei naţionale, 
observăm că această creştere este mai mică, de la 20.419,5 milioane lei la 72.891 milioane lei (de 
aproximativ 3,57 ori), faţă de investiţiile nete strict din sfera hoteluri şi restaurante.  

Dacă la nivelul anului 2001, în domeniul hotelier şi al restaurantelor erau înregistrate 10.464 
întreprinderi active, din totalul 311.260, în anul 2006, în acelaşi domeniu erau înregistrate 20.579 
întreprinderi active, din totalul 461.812. Remarcăm, astfel, o creştere semnificativă de 1,97 ori în 
acest domeniu, faţă de 1,48 ori din totalul întreprinderilor active în economia naţională.  

Analizând numărul întreprinzătorilor privaţi din domeniul hotelier şi al restaurantelor, 
observăm că la nivelul anului 2004 existau 11.022, din care 9.580 erau reprezentate de asociaţiile 
familiale, iar 1.442 reprezentau persoane independente. La nivelul anului 2006, în acelaşi domeniu 
existau 8.468 întreprinzători privaţi, din care 6.791 erau reprezentate de asociaţii familiale, iar 1.677 
erau persoane independente. 

Dacă analizăm situaţia la nivelul regiunilor, vom constata că situaţia este foarte diferită de la 
un judeţ la altul. De exemplu, în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est a României, din totalul de 435 
structuri de primire turistică (9,2% din total România), majoritatea se găsesc în judeţele Suceava şi 
Neamţ (50,6%, respectiv 23,7%). Există judeţe în care, la nivelul anului 2006, exista un număr 
foarte redus de pensiuni turistice rurale, cum ar fi judeţul Iaşi cu 8 unităţi, judeţul Vaslui cu 2 unităţi 
şi judeţul Botoşani cu 0 unităţi (a se vedea Anexa 1).   

„Este ştiut faptul că existenţa unei capacităţi de cazare ridicate nu atrage în mod automat şi o 
activitate turistică, iar diferenţele mari din acest punct de vedere între regiuni, pot fi determinate atât 
de preferinţele consumatorilor, cât şi de facilităţile infrastructurale, existente, diferenţiat distribuite. 
Se poate aprecia, însă, că regiunile au capacitatea unei dezvoltări turistice sensibil mai echilibrate 
decât cea existentă, cu toate că este de aşteptat ca şi în perioada următoare să continue a se dezvolta 
turistic zona litorală a Mării Negre şi Delta Dunării, precum şi arealele carpatice şi subcarpatice”9.  

Contribuţia domeniului hotelier şi restaurantelor la PIB în 2005, pe total ţară a fost de 
6028,4 milioane lei preţuri curente10. În ceea ce priveşte situaţia pe regiuni de dezvoltare, pe locul 
întâi s-a situat regiunea Bucureşti-Ilfov cu 25,6% contribuţie la PIB din domeniul hotelier şi al 
restaurantelor, urmată de regiunea Centru – 16,8%, regiunea Sud-Est cu 16,4%, regiunea Nord-Vest 
– 10,1%, regiunea Nord-Est cu 8,4%, regiunea Vest – 8,1%, regiunea Sud – 7,4% şi regiunea Sud-
Vest cu 7,3%. 

O privire mai atentă asupra hărţii privind zonele cu potenţial turistic deosebit (a se vedea 
Anexa 2) ne poate releva faptul că există multe localităţi, respectiv zone, care în conformitate cu 
această zonare, nu au potenţial real pentru dezvoltarea activităţilor turistice. În acelaşi studiu 

                                                 
8 INS – Anuarul statistic al României, 2007, p. 756. 
9 MIE – Programul Operaţional Regional “Dezvoltare regională” 2007-2013, martie 2006, p. 45. 
10 INS – Repere economice şi sociale regionale. Statistică teritorială, 2008, p. 398. 



New alternatives of tourism for alleviating economic and social discrepances in the rural space 
 

 

69

 

elaborat de către specialiştii de la URBANPROIECT Bucureşti11, au fost identificate şi zonele cu 
probleme economico-sociale dar şi cu potenţial turistic deosebit (a se vedea Anexa 3). Ne punem 
întrebarea firească dacă în zonele fără potenţial turistic deosebit, dar care sunt mai puţin 
dezvoltate din punct de vedere economic şi social, putem să considerăm turismul ca o 
alternativă viabilă pentru dezvoltarea locală, motiv pentru care o să analizăm în cele ce urmează 
care ar putea fi modalităţile prin care ar putea fi dezvoltate aceste zone prin turism.  

 
Produse locale şi sisteme agroalimentare locale (Local Food Systems) 
Anumite teorii ale creşterii regionale se bazează pe rolul sectorului de export (în sensul de 

export în afara regiunii). Rolul sectorului de export în creşterea regională s-a manifestat odată cu 
dezvoltarea economică a unor regiuni bazată în principal pe resursele naturale. Explicaţiile acestui 
model de dezvoltare sunt legate de teoriile avantajului comparativ. Potrivit teoriei lui Heckscher 
şi Ohlin12, regiunile se vor specializa în producţia şi exportul mărfurilor primare care utilizează în 
mod intensiv factorii relativ abundenţi în regiune.  

Care este resursa primară (activitatea primară) de bază în zonele mai puţin dezvoltate din 
punct de vedere economic şi social în România? Agricultura, cu o pondere în PIB de 11,9% în 2006 
în Regiunea Nord - Est şi 10,5% în Regiunea Sud, 10,4% în Regiunea Sud - Est, respectiv 10,3% în 
Regiunea Sud - Vest, va continua să aibă un aport semnificativ în PIB şi în 2011 (9,3% în Regiunea 
Nord - Est)13. 

Pe plan mondial se pune din ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea comunităţilor locale 
prin creşterea importanţei acordate sistemelor agro-alimentare locale. 

Sistemele agroalimentare locale (Local Food Systems) sunt alcătuite din toţi „actorii”, 
procesele/activităţile care ţin de obţinerea produselor agroalimentare într-o zonă/regiune, de la 
cultivare până la forma finală de consum14. Aici intră toate activităţile începând cu semănat/ 
cultivare, recoltare, depozitare, transport, procesare, ambalare, marketing, până la vânzarea finală a 
produselor obţinute, iar „actorii” sunt producătorii agricoli, furnizorii, cumpărătorii etc. Aceste 
sisteme sunt considerate a fi o bogăţie incomensurabilă pentru dezvoltarea unor comunităţi cu 
oameni sănătoşi deoarece constituie sursa principală de produse agroalimentare proaspete pentru 
magazinele locale, pieţele ţărăneşti şi restaurante.  Impactul acestor sisteme asupra comunităţilor 
este important din mai multe puncte de vedere: 

 există acces la produse agroalimentare cât se poate de proaspete; 
 dacă produsele sunt promovate şi prin activităţi de instruire/informare privind modul 

de producere, procesare, valorificare, istoric (pentru produsele tradiţionale), mod de 
preparare/gătire etc., creşte nivelul de educare al oamenilor privind importanţa 
alimentaţiei sănătoase; 

 sunt create premise pentru ca grija faţă de mediul înconjurător să crească la nivelul 
comunităţii. 

Chintesenţa acestor sisteme constă în înţelegerea corectă a ceea ce desemnează conceptul de 
produs/aliment local (local food).  Definirea termenului „local” sau „regional” este diferită în 
funcţie de aria la care ne referim şi de punctele de referinţă. Prin definiţie aliment local înseamnă că 
este obţinut local. De regulă se face referire la produsele obţinute de mici producători agricoli 
locali. În general, mişcarea ecologistă către agricultura practicată prin metode ecologice/organice a 
orientat atenţia către pieţele locale şi regionale. Pentru mulţi oameni, produs local înseamnă un 
aliment cât se poate de puţin procesat.  

Consumatorii de produse agroalimentare locale sunt denumiţi „locavore”. Este vorba de cei 
care consumă produse obţinute local sau pe o anumită rază (50,100 sau 150 mile15)16. Se consideră 
                                                 
11 xxx – Elaborarea studiului de analiză strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional 
secţiunea a VI-a Zone turistice. 
12 Constantin, Daniela Luminiţa – Economie regională, Editura OSCAR PRINT, Bucureşti, 1998, p. 173. 
13 CNP - Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2011, 10 iunie 2008. 
14 NACO – Counties and Local Food Systems. Ensuring Healthy Foods, Nurturing Healthy Children. www.naco.org    
15 1 milă terestră este echivalentă cu 1609,344 metri 
16 www.wikipedia.org  
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că produsele obţinute local sunt mai prietenoase faţă de mediu, au calităţi nutritive superioare şi 
gust mai bun.   

Dintre avantajele promovării produselor locale menţionăm următoarele: 
- se întăresc relaţiile dintre producători şi comunitate; 
- se pot utiliza tehnici de marketing direct; 
- producătorii sunt stimulaţi să adauge valoare produselor lor (prin conferirea unor 

atribute adiţionale mărfurilor sau prin furnizarea unor servicii); 
- creşte modul de implicare al comunităţii; 
- prin eliminarea intermediarilor la vânzare, creşte partea care revine din preţul final 

producătorilor; 
- se dezvoltă economia rurală; 
- se formează caracteristicile de distincţie ale localităţii (imaginea, nume de marcă etc.). 
- valoarea nutritivă a acestor produse este mult mai mare deoarece produsele sunt 

valorificate la câteva ore de la recoltare, în timpul cel mai scurt17.   
Pentru a se promova produsele locale este necesar ca: 

 să se creeze filierele locale pentru valorificarea produselor agroalimentare; 
 să se încurajeze asocierea producătorilor pentru a se putea asigura continuitatea 

furnizării produselor; 
 să se dezvolte mărcile locale; 
 magazinele locale să fie stimulate să vândă produsele locale; 
 să fie preferaţi furnizorii locali de produse agroalimentare de către consumatorii 

colectivi locali (şcoli, grădiniţe, cantine etc.). 
Conform teoriei avantajului comparativ, resursa locală trebuie „exportată” în afara regiunii. 

Respectiv, în cazul produselor agroalimentare trebuie să vedem cum poate fi valorificată cel mai 
bine această resursă, mai ales în zonele în care este aproape singura resursă.   

 
Turism pentru „mâncare şi vin” (food and wine tourism) – turism gastronomic 
Cu mii de ani în urmă, comercianţii călătoreau peste mări şi ţări căutând alimente şi 

condimente cu care să facă comerţ. Condimentele, vinul, fructele şi uleiul de măsline au constituit 
moneda de schimb multă vreme. În zilele noastre, călătorii moderni preferă să exploreze 
restaurante, crame, pieţe în căutarea mâncărurilor şi vinurilor deosebite. 

În sens larg, turismul pentru mâncare şi vin este definit drept vizitarea producătorilor 
primari sau secundari de alimente, a festivalurilor şi târgurilor agroalimentare, a restaurantelor şi a 
locaţiilor specifice în care gustarea alimentelor constituie motivul principal al deplasării18. Turismul 
oenologic (pentru vin) este o subramură a turismului „pentru mâncare” şi este definit ca activitatea 
de vizitare a unei podgorii, crame, a festivalului vinului şi a expoziţiilor de vinuri, în cadrul căreia 
degustarea vinului obţinut din struguri constituie motivul principal al deplasării. 

Cele mai cunoscute forme ale turismului ”pentru mâncare” sunt turismul culinar, turismul 
gastronomic, turismul „gourmet” şi turismul „de bucătărie” („cuisine”). Adeseori aceste noţiuni 
sunt utilizate arbitrar, deşi există distincţii clare între aceşti termeni. Astfel, Hall şi Mitchell19 
folosesc următoarea clasificare: 

- prin turism „gourmet” se înţeleg deplasările efectuate la cele mai scumpe restaurante, 
crame şi festivaluri în scopul degustării unor produse exclusiviste/deosebite, unice; 

- turismul gastronomic sau culinar sugerează existenţa unui interes larg pentru alimente şi 
vin, care pot fi chiar şi produse scumpe, dar acest interes nu exclude aspectele mai largi 
ce ţin de peisaj şi cultură; 

                                                 
17 Buck, K. ş.a. – Investigating Opportunities to Strengthen the Local Food System in Southeastern Michigan. 
University of Michigan, aprilie 2007, p.2-3. 
18 Hall, M., Mitchell, R. – Gastronomic tourism. Comparing food and wine tourism experiences, în Novelli, Marina 
„Niche Tourism. Contemporary issues, trends and cases”, Elsevier, 2005, p. 74. 
19 Hall, M., Mitchell, R. - idem, p. 73-74 
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- turismul „de bucătărie” este similar ca şi scop dar interesul major este către o anumită 
bucătărie tradiţională (naţională sau regională ) – în sensul de reţete tradiţionale. 

Schematic, legătura dintre aceste forme de turism poate fi prezentată sintetic precum în 
Figura nr. 1. 

Gastronomia este definită ca fiind arta selecţiei, preparării, servirii şi delectării cu mâncăruri 
fine. În ultimii ani, se observă o tendinţă a gastronomiei, incluzând mâncarea şi băutura, de a 
penetra în sfera experienţelor şi atracţiilor turistice. În multe cazuri a mânca pe timpul unei vacanţe, 
incluzând aici „consumul” produsului turistic local în toată complexitatea sa, poate fi comparat cu 
vizitarea unor situri istorice. Analizând turismul şi gastronomia laolaltă, trebuie acordată o atenţie 
sporită relaţiei dintre forţele globalizării, localizării şi gastronomiei ca surse ale identităţii naţionale 
şi regionale, precum şi ca sursă a dezvoltării economice locale. 

 
Fig. nr. 1: Clasificarea formelor de turism în funcţie de interesul acordat mâncării 
 

 
Sursa: prelucrare după Hall, M., Mitchell, R. – „Gastronomic tourism. Comparing food and wine tourism 

experiences”, în Novelli, Marina – „Niche Tourism. Comtemporary issues, trends and cases”, ELSEVIER, Oxford, 
2005, p. 74. 

 
În cadrul competiţiei acerbe la nivelul destinaţiilor turistice, cultura locală a devenit o sursă 

valoroasă de produse turistice noi şi activităţi care să atragă şi să amuze turiştii. Gastronomia, mai 
ales cea tradiţională,  joacă un rol aparte în cadrul acestei competiţii, nu doar datorită faptului că 
mâncarea şi băutura sunt vitale în cadrul experienţei turistice, dar şi datorită faptului că gastronomia 
a devenit o sursă primordială a identităţii unei anumite regiuni. Mâncarea a devenit un factor 
important în căutarea identităţii. În zilele noastre se utilizează din ce în ce mai mult expresia 
„suntem ceea ce mâncăm” (we are what we eat), nu doar în sens fizic, ci prin simplul fapt că ceea ce 
mâncăm reprezintă aspecte de bază ale culturii noastre.   

În completarea strânsei relaţii dintre alimentaţie şi identitate, nu este surprinzător faptul că 
mâncarea şi băutura au devenit importante piese în promovarea turismului. Diversitatea geografică 
alimentează bucătării tradiţionale specifice şi evoluţia unei moşteniri culturale personalizate. 

Legătura dintre o anumită locaţie şi un anumit tip de gastronomie a fost utilizată în diferite 
moduri în sfera turismului, incluzând eforturile promoţionale bazate pe mâncăruri tradiţionale 
regionale sau naţionale. De altfel, gastronomia are rolul de a ghida turiştii în descoperirea de noi 
ţinuturi. În clasificarea atracţiilor culturale, în literatura de specialitate pot fi identificate rute 
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gastronomice regionale ca produse culturale specifice (drumul vinului, drumul merelor, drumul 
brânzei, drumul midiei, etc.). Cele mai multe dintre aceste produse turistice sunt sezoniere, 
reflectând totodată legătura strânsă dintre ciclurile agricole şi producţia locală. Astfel, anumite 
produse tradiţionale sezoniere  pot fi legate de anumite locaţii turistice. 

Una dintre sarcinile esenţiale în dezvoltarea şi marketingul turismului gastronomic o 
reprezintă găsirea unei căi de adăugare a plus valorii experienţei gastronomice pentru a o face să 
devină memorabilă pentru călător.  

Dacă gastronomia ar putea fi asociată cu anumite ţări sau regiuni, atunci acest domeniu ar 
putea deveni un puternic  instrument de marketing turistic. Autenticitatea a fost văzută dintotdeauna 
ca fiind un element important în cadrul consumului turistic, iar autenticitatea mâncării locale şi 
regionale poate deveni motiv principal în vizitarea unei anumite destinaţii turistice. Numeroase ţări 
şi regiuni din întreaga lume au început să conştientizeze acest lucru, folosind turismul gastronomic 
ca turism de nişă.  

Întrucât mâncarea tradiţională depinde în mare măsură de agricultură, vânătoare şi pescuit, 
dezvoltarea  specifică a legăturilor cu turismul poate conduce la stimularea activităţilor 
antreprenorilor locali, totodată putând impulsiona dezvoltarea comunităţilor. Turismul nu are doar 
rolul de a proteja piaţa produselor agricole, ci şi acela de a oferi venituri suplimentare pe termen 
lung generate prin dezvoltarea agroturismului. În multe cazuri, preferinţa turiştilor pentru 
preparatele de casă poate genera venituri suplimentare. Acolo unde producţia agricolă este bine 
conturată, turismul poate deveni o piaţă importantă.  

Nu doar consumul de mâncare şi băutură la destinaţie a luat amploare în ultimii ani, ci şi 
produsele alimentare care pot fi luate acasă ca suveniruri şi care să amintească turistului de 
experienţa trăită într-o anumită destinaţie turistică. Există un potenţial deosebit la nivelul 
destinaţiilor turistice de a dezvolta această piaţă de suveniruri gastronomice, în special în acele 
locuri în care mâncarea şi băutura se deosebesc faţă de alte regiuni/locuri. Produsele alimentare par 
a fi mai importante ca suveniruri, întrucât ele sunt relativ ieftine şi uşor de transportat. Totodată, nu 
este surprinzător faptul că acest tip de suveniruri tind să aibă o valoare mare de utilizare, un studiu 
elocvent în domeniu subliniind faptul că 45% din cumpărători le consideră a fi folositoare20.  

Potenţialul de dezvoltare al turismului gastronomic 
Gastronomia reprezintă unul din elementele încorporate în cadrul „moştenirii culturale”, 

respectiv a noului concept de turism cultural, iar tendinţa de creştere a făcut-o să devină un stil de 
viaţă sănătos, autentic, prietenos faţă de mediul înconjurător, reprezentând totodată o experienţă 
unică şi de înaltă calitate. Gastronomia, privită ca o resursă turistică, este apreciată nu doar pentru 
sănătatea ei, cât mai ales pentru abilitatea ei de a genera dezvoltare rurală. Turismul gastronomic 
are rolul de a ajuta creşterea vânzărilor de produse tradiţionale şi de a angaja forţă de muncă, în 
special de sex feminin. Totodată, mâncarea îşi are locul în terminologia  “gândeşte global, 
acţionează local” (“think globally, act locally”). Unii consumatori de turism sunt nerăbdători să 
sprijine afaceri locale sau să protejeze mediul înconjurător evitând transportul alimentelor pe 
distanţe mari. 

Argumentele care vin în favoarea considerării turismului gastronomic ca formă a turismului 
cultural cu potenţial de dezvoltare ridicat sunt21: 

- aproape 100% din turişti servesc masa la restaurante/localuri etc. atunci când călătoresc 
(„dine out”); 

- servitul mesei constituie una din primele trei activităţi preferate ale turiştilor; 
- există o corelaţie strânsă între turiştii interesaţi de vin şi mâncare, respectiv cei interesaţi 

de muzee, spectacole, „shopping”, festivaluri de muzică şi film; 
- interesul pentru gastronomie se regăseşte la turişti de toate grupele de vârstă; 
- turismul gastronomic este singura formă de artă care se adresează tuturor celor cinci 

simţuri ale omului; 

                                                 
20 Hjalager, Anne-Mette, Richards, G. – Tourism and Gastronomy. Routledge, 2002. 
21 Wolf, E. – Culinary Tourism. Agri-Tourism Workbook, Agri-Business Council of Oregon. www.culinarytourism.org  
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- turiştii gastronomici sunt exploratori; 
- atracţiile culinare pot fi găsite pe întreaga durată a anului calendaristic; 
- bucătăria tradiţională locală constituie un motiv important al alegerii destinaţiilor 

turistice. 
La nivel mondial se observă tendinţa de creştere a numărului turiştilor care resping 

vehement mâncărurile de tip fast - food, cu preţuri relativ mici. Aceşti turişti sunt în căutare de 
produse şi preparate culinare tradiţionale,  proaspete, de înaltă calitate, care reflectă autenticitatea 
destinaţiei turistice. 

Emergenţa programelor din domeniul industriei gastronomice, a canalelor TV şi revistelor 
de specialitate au rolul de a încuraja domeniul turismului gastronomic. 

Trebuie să fim conştienţi de faptul că oricât de excepţională ar fi mâncarea şi de rar vinul 
consumat, nu sunt elemente suficiente pentru a constitui în sine o atracţie pentru turişti dacă nu aduc 
experienţe memorabile consumatorului. Experienţele pot fi împărtăşite, povestite altora şi astfel se 
poate dezvolta aşa numitul „capital cultural”22.  

Turismul gastronomic poate fi legat de alte experienţe compatibile precum plimbările, 
concediile făcute pe bicicletă, vizitarea unor grădini, vizitarea unor monumente arhitecturale 
importante.  

Turismul nu numai că poate constitui o piaţă de desfacere pentru produsele agroalimentare 
sub forma lor finală, ci poate oferi şi o sursă de venituri viitoare prin dezvoltarea experienţei oferite 
de turismul gastronomic în agroturism. 

Multe regiuni din lume au început să dezvolte strategii de dezvoltare bazate pe turismul 
gastronomic. Importanţa sistemelor locale faţă de globalizare este dovedită de extinderea reţelelor 
bazate pe produse agroalimentare locale/bucătărie locală, dezvoltarea rutelor gastronomice, 
respectiv revitalizarea pieţelor ţărăneşti.  

Culegându-se sistematic informaţii despre cerinţele, preferinţele şi satisfacţiile 
consumatorilor, se poate ajunge la dezvoltarea unor produse calitative de turism gastronomic.  Dar 
să vedem cine sunt consumatorii de turism gastronomic. 

Profilul consumatorului de turism gastronomic 
În conformitate cu primul raport privind turismul gastronomic în Europa, întocmit în 2004 

de către Mintel, organizaţie din Marea Britanie care se ocupă cu studiul pieţelor, turismul 
gastronomic este o formă a turismului cultural şi, ca atare consumatorul de turism gastronomic are 
acelaşi profil ca şi consumatorul de turism cultural, respectiv23 este vorba de cupluri care au venituri 
peste medie şi au vârsta cuprinsă între 30 şi 50 de ani. 

În literatura de specialitate24, la nivel internaţional sunt recunoscute următoarele categorii de 
consumatori de turism gastronomic: 

Dinks: cuplu fără copii; 
Sinks: persoană singură fără copii (ambele grupuri, DINKS şi SINKS sunt formate din tineri  

între 25 şi 35 ani, fără copii); 
Empty Nesters:  părinţi ai căror copii au părăsit familia, cu vârste cuprinse între 45 şi 55 

ani, cu studii superioare şi disponibilităţi salariale peste medie; 
Boomers: populaţie aparţinând generaţiei din perioada exploziei demografice din anii ’50; 
Divorţaţii: în căutare de noi parteneri, care cinează des în oraş şi care vizitează noi destinaţii 

în weekend. 
Specialiştii menţionează faptul că a avut loc, în ultimii ani, o schimbare la nivelul 

consumatorilor de turism în general, orientarea către cultură („cultural turn”). Turiştii sunt interesaţi 
de autenticitate, nou, spontaneitate, aventură şi sunt dornici să înveţe despre mediul înconjurător şi 
noi culturi/civilizaţii.   

                                                 
22 Santich, Barbara – Attracting the Gastronomic Tourist. University of Adelaide. 
www.worldfoodexchange.com/asset/Barbara_Santich_29kb.pdf   
23 Santich, Barbara - idem 
24 xxx – Food or Gastronomic Tourism and Rural Development. Barcelona Field Studies Centre S.L. 
www.geographyfieldwork.com/FoodTourism.htm   
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Diferenţele dintre cele două tipuri de consumatori de turism constau în următoarele 
caracteristici25: 

 
Turistul de tip vechi Turistul de tip nou 
  
- în căutarea soarelui - dornic să experimenteze ceva diferit 
- se lasă călăuzit de spiritul de turmă  - vrea să fie cel care ia decizii 
- azi aici, mâine a dispărut - admiră, se bucură, dar nu distruge 
- mânat de dorinţa „de a avea” - mânat de dorinţa „de a fi” 
- superioritate - înţelegere 
- îi plac atracţiile - îi plac sporturile 
- precaut - aventuros 
- serveşte masa la restaurantul hotelului 

unde se cazează 
- încearcă localurile din zonă 

Consumatorul de turism cultural, respectiv de turism gastronomic, este dispus să plătească 
mai mult pentru a-şi satisface exigenţele.  Pentru ca o destinaţie turistică să atragă acest tip de turist 
este nevoie să aibă o reputaţie considerabilă. De exemplu, dacă o destinaţie este promovată ca 
având fructe de mare fantastice, atunci aceste fructe de mare trebuie să fie disponibile pentru turişti 
în restaurantele şi localurile din zonă. Este important să existe şi ghizi care să poată să recomande 
produsele locale şi să dea referiri privind ce este disponibil, unde şi la ce preţuri26. Succesul se 
obţine atunci când experienţa devine memorabilă şi turistul gastronomic o va împărtăşi prietenilor, 
cunoştinţelor, rudelor. Să nu uităm faptul că cea mai importantă reclamă este cea care este 
promovată pe cale orală atunci când vorbim de reputaţie. Şi, ca de altfel în cazul oricărui act de 
vânzare-cumpărare, succesul va fi deplin atunci când vânzarea se va repeta, respectiv turistul 
gastronomic se va întoarce pentru a repeta experienţa memorabilă. 

 
În loc de concluzii 
În prezent, când economiile ţărilor sunt angrenate una după alta, din ce în ce mai mult, în 

criza economică mondială, este nevoie, mai mult ca oricând, să gândim global şi să acţionăm 
local. Se vorbeşte de conceptul de „food patriotism” adică, în calitate de consumatori, trebuie să 
încercăm să dăm dovadă de patriotism consumând produse obţinute pe plan local/regional/naţional 
pentru a sprijini economia locală/naţională. Oare este chiar aşa de greu în condiţiile în care multe 
din produsele noastre, în special legumele şi fructele în stare proaspătă, sunt net superioare din 
punct de vedere al gustului faţă de cele din import?  

În cele ce urmează o să trecem în revistă, succint, factorii care, după opinia noastră, ne fac să 
fim încrezători în potenţialul de dezvoltare al turismului gastronomic în România. Argumentele ar fi 
următoarele: 

- agricultura a fost, este şi va fi o sursă importantă de produse agroalimentare pentru piaţa 
internă; 

- bucătăria tradiţională românească este renumită; 
- pieţele ţărăneşti au un rol important în aprovizionarea cu hrană a locuitorilor din mediul 

urban; 
- au fost făcuţi paşi importanţi în domeniul înregistrării produselor tradiţionale; 
- agricultura ecologică se dezvoltă; 
- avem destinaţii turistice culturale şi gastronomice cu reputaţie mondială; 
- infrastructura turistică se dezvoltă. 

                                                 
25 Hughes, G. – Tourism, Sustainability and Social Theory, în Lew, A. A., Hall, C. M., Williams, A.M. – A Companion 
to Tourism”, Blackwell Publishing, Oxford, 2004, p. 500.  
26 Santich, Barbara – op. cit. 
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Un studiu relativ recent efectuat în România27 a relevat faptul că în alegerea unei destinaţii 
turistice motivele principale sunt: 29% peisajul şi frumuseţile naturale, odihna şi recrearea (27%) şi 
cadrul natural nepoluat (23%). La alegerea unei pensiuni agro-turistice pentru petrecerea unei 
vacanţe primează aerul curat (44%) şi mâncarea tradiţională (24%).  Se poate constata că şi pentru 
turiştii români bucătăria tradiţională constituie un factor destul de important în alegerea pensiunilor 
turistice. Din păcate eşantionul a fost relativ mic (100 de persoane) şi nu putem generaliza această 
concluzie pentru toată România. 

Să vedem care este situaţia pe plan mondial. Asociaţia Internaţională de Turism Culinar28 a 
constatat că turiştii care călătoresc pentru „mâncare şi vin” cheltuiesc în medie 1.200 $ într-o 
singură deplasare, iar din această sumă mai mult de o treime (36%) este cheltuită pe mâncare, 
respectiv pe activităţi legate de cumpărarea de produse agroalimentare. Turiştii care călătoresc 
deliberat pentru a savura diferite mâncăruri sau a degusta vinuri (a se vedea graficul nr. 1 privind 
definirea turismului culinar şi a turismului gastronomic), cheltuiesc sume mai mari pentru a 
beneficia de aceste experienţe (circa 50% din bugetul unei deplasări).  

Principalele pieţe resursă pentru turismul gastronomic tind să fie cele din Europa şi America 
de Nord, respectiv: Germania, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Franţa, Suedia, 
Norvegia, Danemarca şi SUA.   

Cea mai acerbă concurenţă între ţări în ceea ce priveşte atragerea turiştilor prin gastronomie 
există între Spania, Franţa şi Italia, în Europa, iar, mai nou, între Japonia, India şi Thailanda, în 
Asia. Cu toate acestea s-a constatat că turismul gastronomic internaţional este mult mai puţin 
important faţă de turismul gastronomic intern. Se consideră că doar festivalurile culinare sunt 
singurul caz în care deplasarea se bazează exclusiv pe dorinţa de a savura produse gastronomice. 

Se consideră că atunci când vorbim de produse agroalimentare/gastronomice, în general, se 
urmăresc patru indicatori de calitate29:  

1. Gradul de atractivitate - atracţia – în sensul de percepţia consumatorului privind 
caracteristicile şi calităţile fizice ale produsului, prospeţimea, preţul, gradul în care 
corespunde necesităţilor consumatorului; 

2. Specificaţia – asigurări asupra autenticităţii produsului prin indicaţii privind materiile 
prime folosite, metodele de producţie etc.; 

3. Certificarea – obţinerea certificării de la o organizaţie profesionistă – ex: pentru nume 
de marcă, denumire de origine protejată, indicaţia geografică protejată, atestare etc. – 
în special în cazul produselor tradiţionale, ecologice etc.; 

4. Asocierea – stabilirea de asocieri în sensul de corelaţii cu anumite zone geografice, cu 
locuri istorice, cu o anumită cultură, tradiţie etc. – folosirea unor metode tradiţionale de 
preparare etc.  

Pe termen lung, avantajul competitiv poate fi obţinut (şi păstrat) dacă se reuşeşte 
diferenţierea produsului pe baza unicităţii legate de locul de provenienţă, modul de obţinere etc.. 
Promovarea integrată a produselor agroalimentare şi a turismului trebuie să se bazeze pe 
marketingul locului de provenienţă  şi pe dezvoltarea unor mix-uri de marketing specifice. 

Studiile recente arată că există şanse reale pentru atenuarea inegalităţilor economico-sociale 
dintre regiuni prin promovarea produselor agroalimentare locale de calitate utilizând strategiile 
bazate pe imaginea regiunii30. Este vorba în special de produsele tradiţionale înregistrate pentru că 
în cazul acestora consumatorii dispun de informaţii clare şi succinte privind originea lor, 
caracteristicile specifice ale acestora, provenienţa şi metodele tradiţionale de producţie, istoricul 

                                                 
27 Badiu, Simona Margareta, Mureşan, Claudia – Mediul rural ca destinaţie turistică, publicat în „Agricultura – ştiinţă 
şi practică”, nr. 1-2 (61-62), 2007. 
28 http://www.culinarytourism.org/  
29 Hall, C.M., Mitchell, R., Sharples, Liz – Consuming places: the role of  food, wine and tourism in regional 
development, în  Hall, C.M. ş.a. – Food Tourism Around the World. Development, Management and Markets. 
Butterworth/Heinemman, ELSEVIER, Oxford, 2003, p. 57-58. 
30 McIntyre, Bridin, Henchion, Maeve, Pitts, E. – Regional Images and the Promotion of Quality Food Products, 
TEAGASC, Dublin, 2001, p. 2.  
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acestora. Promovarea acestor produse locale poate aduce beneficii importante comunităţilor rurale 
prin completarea veniturilor şi menţinerea populaţiei în mediul rural. 

În ceea ce priveşte strategiile adecvate de turism în mediul rural, acestea sunt specifice în 
funcţie de experienţa regiunii în activităţile turistice. Din acest punct de vedere se diferenţiază trei 
tipuri de regiuni31:  

- regiuni cu tradiţie în turism, care au experienţa, structurile organizatorice şi know-how-
ul necesar; 

- regiuni cu puţină experienţă în turism dar cu potenţial considerabil de dezvoltare 
(cultură, climat, peisaj, tradiţii etc.); 

- regiuni care nu au experienţă în turism şi cu potenţial neglijabil pentru activităţi 
turistice. 

Există trei tipuri de strategii majore: 
- strategia endogenă bazată pe mobilizarea şi dezvoltarea resurselor locale (naturale, 

fizice, financiare, umane) şi pe potenţial; 
- strategia exogenă se bazează pe atragerea de investiţii pentru promovarea activităţilor 

turistice în vederea depăşirii problemelor locale (lipsa de capital, de know-how). În 
acest caz, criteriile cele mai importante urmărite de investitori/finanţatori  vor fi 
încrederea (în ideile de proiect şi echipa de management) şi profitul. 

- strategia combinată – se bazează pe utilizarea ambelor strategii endogenă şi exogenă – 
leagă eforturile locale de dezvoltare de atragerea investitorilor. 

În mod concret, strategia recomandată în cazul fiecărui tip de regiune, este următoarea32: 
 
Tipul de regiune 

 
Strategia endogenă Strategia exogenă Strategia combinată 

- cu tradiţie în turism ++ + ++ 
- mai puţină tradiţie + + ++ 

- fără tradiţie în turism -- ++ - 
 
Legendă: + potrivită, ++ foarte potrivită, + -  medie, - mai puţin adecvată, - - nepotrivită 

 
Se poate constata că specialiştii recomandă în cazul regiunilor fără tradiţie în turism strategia 

exogenă bazată pe atragerea investitorilor. Strategia combinată pot să o adopte celelalte două tipuri 
de regiuni. Strategia endogenă este recomandată doar în cazul regiunilor care au deja tradiţie şi 
experienţă în turism. Principala diferenţă constă, până la urmă, în timpul în care este obţinut 
succesul. În cazul Austriei, regiunile cu tradiţie în turism şi care au folosit strategia endogenă s-au 
dezvoltat în 35 ani, în timp ce regiunile cu mai puţină experienţă în 71 de ani folosind aceeaşi 
strategie. În cazul în care au fost atraşi investitori, regiunile cu tradiţie s-au dezvoltat în 23 ani, iar 
cele cu mai puţină experienţă în 57 de ani. 

Ce am putea face noi în România? Recomandările noastre ar fi următoarele: 
- să gândim strategic la nivelul fiecărei localităţi; 
- să dezvoltăm sistemele agroalimentare locale; 
- să dezvoltăm pieţele ţărăneşti facilitând accesul producătorilor cu o gamă cât mai largă 

de produse tradiţionale şi ecologice; 
- să promovăm în rândul consumatorilor avantajele achiziţionării de produse tradiţionale, 

locale, ecologice şi să fidelizăm consumatorii faţă de aceste produse arătând şi 
beneficiile aduse economiilor locale; 

                                                 
31 Hummelbrunner, R., Miglbauer, E. – Tourism Promotion and Potential in Peripheral Areas: The Austrian Case, în 
Bramwell, B., Lane, B. Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Proceedings of the Second International 
School on Rural Development, July 1993, University College Galway, Ireland, Channel View Publications, Adelaide, 
1994.  
32 Hummelbrunner, R., Miglbauer, E. – idem 
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- să promovăm înregistrarea ca produse tradiţionale a produselor din bucătăria 
tradiţională românească, cu un grad mai ridicat de prelucrare, respectiv cu o valoare 
adăugată mai mare; 

- să sprijinim proprietarii de pensiuni turistice din mediul rural să adopte strategii de 
marketing adecvate şi să încerce să diferenţieze oferta turistică prin gastronomie şi prin 
promovarea produselor locale; 

- să încercăm să atragem turiştii interesaţi de gastronomie prin organizarea cât mai multor 
evenimente culinare: concursuri şi festivaluri gastronomice, degustări, târguri, expoziţii 
etc. 

Sloganul utilizat în pliantele de promovare ale pieţelor ţărăneşti din România, „Gustul 
autentic al produselor româneşti” ar trebui să fie promovat în mod concertat la toate nivelele şi 
utilizat în toate activităţile promoţionale. Poate atunci vom şti cu toţii că a sosit momentul să 
„gândim global şi să acţionăm local”.  
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 2.2   THE GASTRONOMY – TOURISTIC ATTRACTION IN RURAL ENVIRONMENT 
AND STIMULATIVE FACTOR OF COMMERCIAL ACTIVITY 

   

GASTRONOMIA – ATRACŢIE TURISTICĂ ÎN MEDIUL RURAL ŞI STIMULENT AL 
ACTIVITĂŢII COMERCIALE 

  
 

Alina-Petronela HALLER 
 

Abstract: If at international level we can talk about european or asian gastronomy in order to make distinction 
between the two continents gastronomy, at regional level we can make the same distinction for each country gastronomic 
stiles. In Europe are famous franch and italian gastronomy, for instance. 

If we advert to Roumanian gastronomy not only that we do distinction of other countries gastronomy but we advert 
at different gastronomic stiles for each Roumanian region: Moldova, Bucovina, Maramureş, Ardeal, Banat, Muntenia, 
Oltenia, Dobrogea, different country regions inclusively from gastronomic viewpoint in spite of communes roots. Each 
roumanian region has its own identity. 

 

Keywords: rural tourism, gastronomy, trade. 
Cuvinte cheie: turism rural, gastronomie, comerţ. 

 
Introducere 
Dacă la nivel internaţional putem vorbi despre ,,bucătăria europeană” sau despre ,,bucătăria 

asiatică” pentru a face distincţie clară între gastronomia celor două continente, la nivel regional 
delimităm gastronomia fiecărei ţări în parte, în Europa fiind renumite cea a Franţei şi Italiei, de 
exemplu.  

Dacă ne referim la gastronomia (bucătăria) românească, nu numai că facem distincţie de cele 
ale altor ţări, dar ne referim la specificul culinar al fiecărei zone în parte. Moldova, Bucovina, 
Maramureş, Ardeal, Banat, Muntenia, Oltenia, Dobrogea sunt zone specifice care se încadrează în mod 
armonios într-un tot unitar ce creează un specific naţional inclusiv din punct de vedere gastronomic. În 
funcţie de condiţiile sociale şi economice în care a evoluat viaţa pe parcursul istoriei, în diferite 
localităţi a apărut, pe lângă specificul naţional, şi un specific local. Tocmai din acest motiv turismul 
rural românesc trebuie să valorifice acest specific. 

 
Ce este gastronomia? 
Potrivit Encyclopaedia Britanica (2000), gastronomia este definită ca fiind ,,arta selecţiei, 

preparării, servirii şi degustării mâncării”, iar conform DEX este ,,arta de a prepara mâncăruri alese 
sau însuşirea de a le aprecia calitatea şi gustul”, însă acestor două definiţii ale conceptului, specific 
engleză şi românească, mai putem adăuga faptul că, aceasta reprezintă bucătăria specifică unei zone, 
ţări sau regiuni, adică reprezintă o ,,cultură gastronomică”. 

 
Gastronomia – simbol al identităţii locale sau/şi simbol al globalizării? 
În ţara noastră, şi nu numai, concurenţa între destinaţiile turistice este din ce în ce mai mare, 

inclusiv în mediul rural. În asemenea situaţie, specificul local este un factor principal de atracţie 
turistică deoarece permite familiarizarea cu noi produse şi activităţi în măsură să satisfacă dorinţele 
celor în căutare de relaxare şi divertisment. 

Când spunem specific local în alimentaţie spunem şi gastronomie, o adevărată ,,experienţă” 
pentru turişti, simbol al identităţii unei zone, ţări sau regiuni. Nu de puţine ori utilizăm sintagma 
,,suntem ce mâncăm”, în sens fizic dar, de cele mai multe ori, pentru a identifica modalităţile specifice 
în care se realizează bucătăria locului. Dacă la nivel internaţional putem vorbi despre ,,bucătăria 
europeană” sau despre ,,bucătăria asiatică” pentru a face distincţie clară între gastronomia celor două 
continente, la nivel regional delimităm gastronomia fiecărei ţări în parte.  
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Este adevărat, în prezent, lumea se globalizează, acest proces complex afectând, în măsură mai 
mare sau mai mică, toate laturile vieţii economice şi sociale, turismul fiind un factor ce contribuie din 
plin la acest proces. Turiştii sunt din ce în ce mai mobili graţie infrastructurii de transport şi 
comunicaţii care reduce substanţial distanţele. Odată cu creşterea mobilităţii turistice s-a produs şi o 
creştere a mobilităţii gastronomice. Asocierea unor obiceiuri gastronomice cu un continent, regiune, 
ţară sau zonă nu mai este în totalitate valabilă. Regionalizarea, globalizarea, dinamica şi mobilitatea 
turistică şi comercială au creat cadrul propice pentru preluarea şi practicarea stilurilor gastronomice 
specifice altor ţări, vinovaţi fiind, înainte de toate, turiştii prin cererea pe care o exercită în ţările lor 
pentru produse specifice locurilor vizitate, dar şi prin cea creată în ţările unde îşi petrec vacanţele 
pentru produsele specifice ţării de origine, atunci când nu pot renunţa la bucătăria deja familială şi nici 
nu doresc să experimenteze noi stiluri gastronomice. Acest lucru stimulează, fără îndoială, schimburile 
comerciale pentru produse specifice anumitor ţări sau regiuni climaterice. 

Oferta şi consumul de produse alimentare a devenit o industrie globală în care turismul 
constituie o componentă importantă.  

Modul în care sunt create experienţele gastronomice, în care sunt dezvoltate şi oferite, are 
impact direct asupra turiştilor. 

Asocierea gastronomiei cu identitatea locală, naţională şi regională este doar aparent 
ameninţată de globalizare.  

Atâta timp cât ,,toast”-ul francez este cunoscut peste tot în lume, iar produsele sezoniere sunt 
vândute pe tot parcursul anului, există o aparentă disociere între un anumit tip de gastronomie şi o 
anumită regiune.  

Nu putem să negăm faptul că procesele de regionalizare şi globalizare nu exercită anumite 
presiuni asupra obiceiurilor gastronomice a fiecărei persoane în parte. Creşterea ponderii fast-food-ului 
caracterizează atât economia cât şi cultura globală sub forma bine cunoscutei sintagme ,,cultura 
globală Mc’Donalds – Mc’Donaldization”1.  

Conform lui George Ritzer, McDonaldizarea este procesul prin care principiile restaurantelor 
de tip fast-food domină din ce în ce mai mult atât societatea americană cât şi restul lumii datorită, 
printre altele, eficienţei, accesibilităţii, controlului facil, înlocuirii forţei de muncă cu tehnologia. Noi 
stiluri gastronomice evoluează continuu şi pot fi întâlnite în restaurante peste tot în lume.  

În timp ce unii turişti sunt încântaţi de omogenitatea peisajului gastronomic a cărei principală 
consecinţă este ieftinirea produselor alimentare, alţii sunt împotriva standardizării şi omogenităţii 
gastronomice, considerând fast-food-ul nesănătos, nenatural şi lipsit de identitatea unui loc. 

Nu negăm faptul că procesele de regionalizare şi globalizare, inclusiv gastronomică, au şi 
avantaje, cum ar fi: 

- turiştii regăsesc, în călătoriile lor, confortul de acasă; 
- industria turistică beneficiază de câştiguri substanţiale prin oferirea unor pachete turistice 

ce includ un anumit stil gastronomic agreat de către turişti. 
Turismul, la rândul său, este un motor al globalizării prin faptul că permite creşterea 

economiilor de scară, creşterea producţiei şi distribuţiei pe scară largă a produselor alimentare, 
rezultatul fiind o creştere a gradului de standardizare în industria alimentară, în crearea unor spaţii 
turistice omogene peste tot în lume. 

Tradiţiile regionale şi naţionale, practicile religioase reprezintă bariere care limitează puternic 
globalizarea gastronomiei. 

Cu toate efectele pe care le resimţim în urma proceselor de regionalizare şi globalizare 
produsele alimentare reprezintă un factor în căutarea identităţii unei persoane, ţări sau regiuni având în 
vedere că satisfac una din nevoile de bază ale populaţiei. Suntem ceea ce mâncăm nu numai din punct 
de vedere fizic, aşa cum am mai precizat deja, ci şi psihologic şi sociologic. Orice încercare de a 
modifica obiceiurile gastronomice reprezintă un atac la identitatea naţională, regională şi chiar 
personală. 

                                                 
1 Ritzer George, McDonaldizarea societăţii, Editura Comunicarea.ro, Bucureşti, 2003, p. 24 
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Gastronomia este un factor de atractivitate pentru turişti, uneori decisiv în decizia de 
achiziţionare a unui produs turistic, dar şi un mijloc prin care se modifică şi se susţine identitatea 
locală atât de diferită de la cultură la cultură. În general, comportamentele gastronomice sunt însuşite 
încă din copilărie de către fiecare persoană în parte de cele mai multe ori fiind corelate şi cu cele 
religioase (de exemplu, în religia ortodoxă (marea majoritate a populaţiei României este de religie 
ortodoxă) miercurea şi vinerea şi în posturile Paştelui şi Crăciunului nu se mănâncă carne, lactate şi 
ouă, în ţările asiatice meniul conţine mult peşte, în ţările unde predomină musulmanii şi evreii nu se 
mănâncă carne de porc, hinduşii nu mănâncă carne de vită, arabii consumă carne şi lapte de cămilă, 
grecii consumă în special lapte de capră etc. Aceste informaţii sunt importante pentru ofertanţii de 
servicii turistice pentru a-şi putea adapta propria gastronomie în funcţie de provenienţa şi obişnuinţele 
turiştilor.  

O parte considerabilă a vizitatorilor acceptă să ,,experimenteze” gastronomia specifică locului 
pe care îl aleg în scop turistic, însă există cazuri în care turiştii cer adaptarea ei în funcţie de limitele 
religioase sau preferă gastronomia cu care sunt obişnuiţi. Aceste diferenţe reprezintă sursa unei 
diversităţi pe care turismul o dezvoltă. 

Gastronomia şi răspândirea ei este, uneori corelată şi cu puterea unui stat. De exemplu, cea 
franceză este foarte renumită în rândul elitelor (înaltei societăţi) din Europa şi SUA, fiind considerată 
extrem de rafinată, în timp ce bucătăria italiană a ajuns să fie apreciată peste tot în lume în rândul 
populaţiei din toate mediile sociale şi din ce în ce mai renumită este cea asiatică. Practic, gastronomia 
este componentă a imaginii pe care o are o ţară, regiune sau zonă, atât sub aspect pozitiv cât şi negativ. 

Fără îndoială, în ciuda efectelor pe care regionalizarea, globalizarea şi răspândirea unor stiluri 
gastronomice le au, există anumite particularităţi specifice fiecărei zone, ţări şi regiuni, care îi dau 
identitate şi reprezintă un factor important de promovare turistică. Practic, diversitatea geografică 
conduce la diversitate gastronomică, la tradiţii variate din punct de vedere culinar şi la evoluţia lor, 
aspect important şi des utilizat în promovarea turistică, reprezentând unul din motivatorii alegerii unei 
destinaţii turistice în ideea că anumite produse pot fi consumate doar în anumite zone sau într-un 
anumit sezon al anului. 

 
Gastronomia şi turismul 
Multe din experienţele turiştilor sunt legate de gastronomie, de ceea ce mănâncă şi beau pe 

parcursul vacanţelor. De multe ori gastronomia este considerată o necesitate şi nu o activitate 
relaxantă. Un element important pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în general şi a celui rural 
în special este de a găsi noi modalităţi pentru a adăuga valoare experienţei gastronomice în scopul de a 
o face memorabilă. Experienţele gastronomice ale turiştilor sunt rezultatul unor aspecte ce ţin de 
perspectiva gastronomică unică pe care o oferă anumite destinaţii. 

Atâta timp cât putem corela gastronomia la anumite destinaţii aceasta reprezintă un important 
instrument de promovare turistică, în special în mediul rural, deoarece este simbol al autencitităţii, iar 
oferirea unor produse locale autentice poate fi un factor principal în decizia de alegere a unei destinaţii 
turistice. 

Pe plan naţional, în cadrul aceleiaşi ţări, dar şi pe plan internaţional, în promovarea turistică se 
folosesc sloganuri ce fac trimiteri la gastronomie. Sunt cunoscute sloganurile: ,,A Taste of Scotland” 
sau ,,A Taste of Wales”. 

La nivelul ţării noastre se fac eforturi, în cadrul strategiei de marketing turistic, de a promova şi 
dezvolta conceptul de gastronomie rurală cu scopul de a spori autenticitatea bucătăriei locale cu accent 
pe calităţile acesteia, simplitate şi sănătate oferite de către mediul rural, conservate prin tradiţiile şi 
obiceiurile unei comunităţi bazate pe agricultură. 

Dezvoltarea turismului gastronomic (unul din principalii factori de promovare fiind 
gastronomia) poate fi discutată sub forma unui model ierarhic ce pune în evidenţă complexitatea 
rolului pe care gastronomia îl are în promovarea şi dezvoltarea turismului2. 

 

                                                 
2 Hjalager Anne-Mette, Richards Greg (coord.), Tourism and Gastronomy, London, 2001, p. 15 
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Promovarea şi dezvoltarea internă 
Această fază presupune apariţia turismului gastronomic fără a exista structuri economice, reţele 

colaborative sau cunoştinţe de specialitate adecvate. Dezvoltarea turistică este la nivel minimal, iar 
activităţile economice se bazează pe resurse materiale şi imateriale existente în cadrul comunităţii. 
Turiştii ce preferă zonele cu un astfel de nivel de dezvoltare vor trebui să înţeleagă că oferta 
gastronomică se limitează la resursele existente pe plan local şi să-i accepte particularităţile.  

Un inconvenient al dezvoltării de tip închis este lipsa de comunicare între clienţii şi ofertanţii 
de produse. Existenţa sau, mai bine spus, inexistenţa unei infrastructuri formate din restaurante este un 
inconvenient de ordin secundar. Progresul se realizează într-un ritm nu foarte alert, fără a fi modificate 
mentalităţile de bază şi fără a afecta modul în care se desfăşoară activităţile turistice. 

Între modalităţile de depăşire a acestei faze menţionăm: 
- includerea aspectelor gastronomice în materialele promoţionale ale zonei, ţării sau regiunii. 

Materialele promoţionale pot să conţină fotografii care să redea o atmosferă plăcută şi să 
convingă turiştii de practicarea unei gastronomii deosebite, sănătoase şi proaspete. În 
ultimul timp, raportat la România, se constată utilizarea aspectului gastronomic în 
materialele de promovare turistică în mediul rural. Regiunile care se înscriu în categoria 
celor cu dezvoltare închisă pot fi promovate în toate sursele media capabile să atragă 
turiştii în locuri unde progresul, în special în forma lui tehnologică, să nu fi pătruns 
îndeajuns de puternic. 

- campanii pentru anumite produse având legătură cu anumite regiuni, sărbători de genul 
celor câmpeneşti, bâlciuri sau sărbători religioase şi cu anotimpurile.  

- includerea comerţului cu produse alimentare în cadrul trăsăturilor dominante ale unei 
regiuni. Acest lucru presupune imprimarea imaginii unei regiuni asupra unor produse 
autentice, mărind gradul de vizibilitate al produsului şi posibilitatea achiziţionării lui de 
către turişti. 

- promovarea târgurilor organizate în anumite zone. Acest gen de evenimente au frecvenţă 
anuală, atrăgând fluxuri importante de turişti, inclusiv pe plan internaţional, fiind bine 
cunoscute, de exemplu, târgurile de alimente organizate în Germania sau Franţa care dau 
posibilitatea specializării continue a producţiei şi facilitează schimburile comerciale cu 
produse alimentare specifice diferitelor ţări şi regiuni. Spre deosebire de evenimentele 
organizate la nivel internaţional, cele care se desfăşoară în mediul rural românesc 
reprezintă oportunităţi pentru micii producători de a-şi face cunoscute şi comercializa 
produsele obţinute în gospodărie din propriile activităţi. Dacă iniţial aceste târguri au avut 
doar caracter comercial, în ultimul timp au început să deservească şi alte sectoare, cum ar fi 
cel turistic. Fluxurile din ce în ce mai mari de turişti atraşi de aceste târguri contribuie la 
reuşita lor dar există riscul ca producătorii să modifice modul de realizare a produselor, 
transformându-le în unele mult mai comerciale, denaturându-le forma şi calitatea originală. 

Promovarea şi dezvoltarea orizontală 
Această fază presupune existenţa unui proces de producţie incipient ce implică colaborarea cu 

agenţi economici din amonte şi aval, adică o reţea de furnizori, distribuitori şi clienţi, dar numai pe 
componenta fizică a lanţului productiv.  

Comparativ cu prima fază, se constată o îmbunătăţire a calităţii produselor oferite spre consum, 
nu datorită faptului că turiştii fac parte dintr-o categorie mai sofisticată ci datorită faptului că produsele 
gastronomice de calitate ridicată aduc venituri mai mari. Orice efort de îmbunătăţire a calităţii 
produselor presupune eforturi traduse prin costuri, deci preţuri mai mari ceea ce presupune realizarea 
de către producători sau alţi agenţi economici a unor activităţi de marketing şi promovare, de control 
atent al calităţii produselor şi alte servicii adiacente. Cu toate că progresul este vizibil faţă de prima 
fază şi activitatea este în creştere, modelul gastronomic rămâne cel tradiţional bazat, în cea mai mare 
parte, pe resursele locale. 

În general, în această etapă: 
- se respectă standarde de calitate. Există zone cu o gastronomie extrem de interesantă însă 

producătorii se simt neputincioşi în a o expune într-o lumină favorabilă datorită faptului că, 
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făcând parte din dieta zilnică a localnicilor, meniurile tind să pară banale. Este necesar ca 
asemenea produse să fie integrate într-un cadru favorabil al culturii locale. 

- se regăsesc şi adaptează tradiţiile gastronomice istorice – un mod simplu de a interpreta 
fapte istorice, mituri şi tradiţii din trecut, gastronomia devenind o ,,maşină a timpului” şi 
un refugiu în faţa celei globale, de tip fast-food. 

Promovarea şi dezvoltarea verticală 
Această fază presupune atât dezvoltarea cât şi folosirea unor servicii suplimentare în procesul 

aprovizionării cu produse alimentare, crearea de noi legături şi colaborări ce conduc la integrarea 
gastronomiei în alte activităţi (de exemplu, un training organizat într-un cadru turistic presupune pauze 
frecvente pentru mese şi cafea). Deja putem vorbi despre derularea unor fluxuri comerciale între 
agenţii economici din comunitate şi cei din afara ei, fiind un pas înainte prin integrarea unor activităţi 
periferice în cadrul ofertei gastronomice şi aceasta datorită faptului ca aceasta ,,iese” din restaurante, 
pieţe şi magazine specifice pentru a deveni componentă a altor activităţi care ocupă timpul şi atenţia 
turiştilor. 

Promovarea şi dezvoltarea diagonală 
Această ultimă fază presupune îmbunătăţirea cunoştinţelor existente, a experienţei 

gastronomice  şi crearea unor structuri ,,inteligente” la nivel economic ceea ce implică derularea unor 
fluxuri comerciale dinamice, îmbunătăţirea spectrului informaţional despre gastronomie şi turism prin 
acces la noi resurse şi capacităţi inovative, lucru care implică interacţiunea şi transferul de cunoştinţe 
între sectorul industriei alimentare, comercial, gastronomic şi turism, compensând deficienţele 
existente în fiecare sector în parte. Personalul implicat la acest nivel este format din profesionişti, iar 
produsele oferite turiştilor ies din sfera banalului reprezentând, în realitate, concepte bine gândite şi 
atent realizate în funcţie de preferinţele, simple sau sofisticate, a fiecărei categorii de turişti în parte. 

Cu toate că aceste faze reprezintă o evoluţie firească nu toate regiunile cu potenţial turistic sunt 
sofisticate din punct de vedere economic pentru a se putea situa în ultima fază, cea diagonală. Tocmai 
această lipsă de uniformitate şi omogenitate determină oamenii să experimenteze, alegând în scop 
turistic locuri cu tradiţii, inclusiv gastronomice, variate. 

Multe destinaţii folosesc gastronomia ca o formă de promovare turistică, iar altele se folosesc 
de turism pentru a promova gastronomia. Se poate întâmpla ca oamenii de marketing să nu înţeleagă 
gastronomia, iar gastronomii să nu înţeleagă marketingul. 

Cu toate că fiecare turist are propriile motivaţii pentru care călătoreşte le putem sintetiza în 
patru mari categorii, cărora li se poate asocia gastronomia: 

- fizice; 
- culturale; 
- sociale; 
- de statut. 
Motivaţia fizică 
Turiştii pot fi motivaţi de experienţele pe care se aşteaptă să le trăiască în călătoriile lor, una din 

acestea fiind cea gastronomică. În mod normal, motivaţia fizică presupune schimbarea cadrului 
cotidian de desfăşurare a activităţilor unor persoane care presupun relaxare totală, schimbarea 
peisajului, noi oameni, noi obiceiuri, noi mâncăruri specifice locului vizitat. Deseori, o modificare în 
dietă şi familiarizarea cu alte stiluri gastronomice reprezintă o motivaţie suficientă în alegerea unei 
destinaţii de vacanţă. 

Motivaţia culturală 
Alimentaţia a fost întotdeauna un element cheie al sistemului cultural şi social, iar în prezent, 

mai mult ca niciodată, interesul pentru ceea ce mâncăm este considerabil astfel încât motivaţiile 
culturale stimulează dezvoltarea gastronomiei şi turismului. Turiştii care vin în contact cu un stil 
gastronomic diferit de cel cu care sunt familiarizaţi de fapt vin în contact cu o nouă cultură. Tocmai 
descoperirea autenticităţii reprezintă motivaţia principală a oricărui turist, iar gastronomia oferă 
oportunitatea de a veni în contact cu diferite culturi. 
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Motivaţia socială 
Cu toate că numeroase persoane călătoresc pe cont propriu, turismul presupune, în general, a 

călători în grup, a socializa, a împărtăşi experienţe noi împreună cu alte persoane, accentuând ideea de 
apartenenţă la o comunitate, de familie, de a fi ,,acasă” şi, cu toate acestea, într-un loc diferit şi la o 
distanţă, de multe ori, apreciabilă, dar unde pot fi legate relaţii sociale cu persoane noi înpreună cu care 
poate fi creat sentimentul de apartenenţă la o comunitate formată din oameni cu preferinţe comune. 

Motivaţia corelată cu statutul (prestigiul) 
Pentru numeroase persoane a lua masa într-un anumit loc, a fi văzut în compania unor persoane 

ce fac parte din pătura socială superioară presupune dobândirea unui anumit statut şi identitate socială. 
În ultimul timp, destinaţiile sunt alese în funcţie de statutul social al turistului. 

 
Gastronomia - turismul rural şi comerţul 
Între turism, producţia şi comerţul cu bunuri alimente există o relaţie directă. Turiştii, ca şi 

populaţia locală, au nevoie de produse pe care nu le pot realiza în cadrul comunităţii. Acolo unde 
cererile turiştilor ca şi nevoile localnicilor pot fi satisfăcute din producţia proprie, economia locală este 
susţinută în mare măsură.  

În cazul în care, datorită cererii turistice, se impune importul de produse alimentare, economia 
locală va fi afectată, în special agricultura, reducându-se beneficiile economice generate de către 
activitatea turistică. Acest lucru nu reprezintă un impediment în condiţiile în care sunt valorificate 
produsele locale, autentice, prin export.  

Stimularea comerţului în mediul rural este posibilă deoarece produsele oferite, în afară de 
faptul că sunt autentice, sunt naturale, având un risc redus la consum. Actualele metode de procesare a 
alimentelor au făcut ca riscul asociat cu consumul lor să fie în creştere, iar cererea pentru produse 
,,sigure” cum ar fi cele biologice sau neprocesate să crească proporţional. Tendinţa actuală este de 
creştere a pieţei produselor naturale şi organice nu numai la nivelul ţării noastre ci şi la nivel mondial. 
Acest aspect a determinat creşterea fluxurilor comerciale cu asemenea produse şi a cererii turistice 
pentru destinaţii unde se pot consuma produse sănătoase, obţinute prin metode tradiţionale, constituind 
un avantaj de care locuitorii din mediul rural (zone în care nu există modernizarea şi mecanizarea 
producţiei agricole), activităţile specifice ramurii derulându-se în forma lor tradiţională. 

Turiştii achiziţionează, de regulă, produse şi băuturi tradiţionale sub formă de suveniruri. 
Potrivit EUROTEX Crafts Tourism Project Research, 84% din turiştii care vizitează zonele rurale 
cumpără, printre suveniruri, produse alimentare şi băuturi cu specific local, mai ieftine şi uşor de 
transportat dar şi de calitate superioară substituienţilor ce se găsesc pe piaţă. În acelaşi studiu se 
menţionează că aceste categorii de produse sunt achiziţionate mai ales de către persoane cu vârsta între 
30-60 de ani, cu studii superioare şi venituri peste medie, iar autenticitatea joacă un rol important în 
decizia de achiziţie a produselor alimentare tradiţionale. 

Specializarea pe anumite produse poate face ca, agenţii economici care desfăşoară activităţi în 
domeniul gastronomic sau colaterale să achiziţioneze produsele de care au nevoie direct de la 
producătorii din mediul rural. 

Relaţia turism-gastronomie presupune existenţa unei strategii de dezvoltare economică locală 
cu scopul de a eficientiza raporturile dintre producători şi sectorul turistic cu rezultate de tipul: 

- reducerii pierderilor de natură economică prin folosirea raţională a resurselor regenerabile 
locale şi mai puţin resurse achiziţionate din alte surse naţionale sau importate; 

- achiziţionării de bunuri şi servicii locale; 
- creşterii valorii produselor locale înainte de comercializare prin etichetarea sau conferirea 

unei imaginispecifice regiunii; 
- consolidării relaţiilor economice între agenţii economici locali; 
- utilizării identităţii şi autenticităţii locale în promovarea şi comercializarea produselor 

locale; 
- comercializării produselor locale la târguri şi magazine proprii de pe teritoriul şi din afara 

regiunii; 
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Gastronomia în mediul rural românesc 
România are o gastronomie diversă, complexă, bogată în savori şi culori, cu rădăcini în timp, 

cu ingrediente accesibile şi gusturi ale aceluiaşi preparat diferite de la o zonă a ţării la alta. 
În timp, gastronomia românească a fost influenţată în special de cea balcanică, germană, 

sărbească şi maghiară. De exemplu, tocmai de la romani a rămas plăcinta, de la turci a venit ciorba şi 
baclavaua, de la greci musacaua, de la bulgari zacusca, de la austrieci şniţelul etc. 

În gastronomia românească unele mâncăruri sunt preparate în directă legătură cu anotimpurile 
sau sărbătorile religioase. De Paşte, românii gătesc în special miel şi pentru desert pască. Atât mielul 
cât şi pasca au conotaţii religioase, peste an în casele românilor se consumă ocazional preparatele din 
miel, iar pasca se consumă numai în zilele sărbătorii pascale. De Crăciun, în schimb, se consumă 
preparate din carne de porc, iar la desert cozonac. 

Băutura tradiţională a românilor este vinul, cu o tradiţie de peste 2 milenii, România fiind al 
nouălea mare producător mondial de vin. Vinul şi gastronomia românească fac parte din potenţialul 
turistic al României ceea ce justifică includerea în materialele de promovare turistică, în special în 
străinătate. Vizitatorii străini aşteaptă ca, atunci când vin în România, să mănânce bucate tradiţionale 
româneşti ,,udate” cu băuturi autohtone. Pe lângă vin, se mai consumă ţuică (palincă sau horincă, în 
funcţie de zonă), băutură spirtoasă din prune, şi bere, băutură venită sub influenţă germană. 

Ilustrăm rolul gastronomiei în tradiţia românească cu un citat din ,,Buna Menajeră sau Cartea 
de bucate” scrisă de Ecaterina Comşa3: ,,Buna gospodină este una din condiţiunile esenţiale pentru 
bunăstarea şi fericirea familiei. Bărbatul adună cele necesare traiului, iar buna lor întrebuinţare şi 
întreaga economie interioară a casei este de competenţa şi atribuţiunea femeii ... Şi prima datorie a 
unei bune gospodine este ştiinţa şi îndemânarea de a pregăti hrana trebuitoare, fie să o poată pregăti 
ea singură la nevoie, fie să poată dicta şi exercita un control sever ... Că de felul alimentelor şi de 
modul de a se hrăni atârnă, în prima linie, sănătatea membrilor familiei şi în special buna educaţiune 
fizică a copilului, care este temelia educaţiunii morale şi intelectuale ...”4.  

În cele ce urmează vom trasa, pe scurt, principalele caracteristici ale gastronomiei româneşti pe 
zone: 

- gastronomia din Moldova este una rafinată fiindu-i specifice, printre altele, ciorbele şi 
borşurile, sarmalele în frunze de viţă de vie şi ,,poalele în brâu” având, printre altele, 
puternice influenţe turceşti; 

- gastronomia Munteniei are influenţe franţuzeşti. Pe lângă mâncărurile cu specific 
românesc în zonă se mai găteşte friptura de pui cu caise, prune uscate sau gutui, piftie de 
cocoş, plăcintă cu dovleac (mai ales în sezonul rece); 

- în Oltenia majoritatea mâncărurilor au la bază prazul şi sunt asezonate cu ardei iute, fiind 
în general mai condimentate decât în celelalte regiuni ale ţării; 

- gastronomia din Banat, picantă dar rafinată, are şi influenţe sârbeşti şi ungureşti, 
importante fiind aperitivele; 

- în Ardeal şi Maramureş se consumă în special preparate din carne de porc afumate, 
slănină cu ceapă şi pâine coaptă în vatră, împreună cu un pahar de ţuică (horincă în 
Maramureş) cu rol digestiv. Ardelenii nu agrează borşurile dar mănâncă supe, sosuri dulci, 
sarmale numai în frunze de varză, iar uleiul este înlocuit cu untura. Un bun renume are 
varza à la Cluj şi un desert specific unguresc, haioş, pe bază de untură, a cărui proces de 
preparare este greoi, un deliciu gastronomic care presupune talent şi experienţă şi de care 
ardelenii se bucură în special cu ocazia marilor sărbători religioase; 

                                                 
3 Dr. Ecaterina Comşa , absolventă a Institutului Daman Stift din Viena, a scris şi publicat, la Craiova în anul 1902, ,,Buna 
menajeră sau cartea de bucate” cu subtitlul: cea mai practică şi mai bogată dintre toate cărţile de bucate scrise până 
astăzi în limba română. Pe spatele paginii de gardă era scris: ,,toate drepturile rezervate, manualele cari nu vor purta 
semnătura originală a autoarei se vor urmări conform legii’’ urmând semnătura autoarei în original ceea ce certifică 
existenţa, încă de acum un secol, a legii drepturilor de autor. Cartea conţine 1111 reţete care au rămas mărturie a modului în 
care găteu ,,matroanele” romance în urmă cu peste 100 de ani. 
4 http://www.dorderomania.ro/08/gastronomie.php 
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- gastronomia din Dobrogea şi Delta Dunării este influenţată de cea greacă, turcă, tătară şi 
bulgară. Se consumă mai ales preparate din peşte, ciorbă de burtă, baclava şi saraili. 

Gastronomia românească este din ce în ce mai mult promovată la târguri şi festivaluri interne şi 
internaţionale cum ar fi, de exemplu, Bucharest Food Festival, Primăvară în gastronomia românească 
(Constanţa), Săptămâna verde (Expoziţie Internaţională pentru Industria Alimentară, Agricultără şi 
Horticultură organizată anual in luna ianuarie la Berlin), Salon du Végétal (organizat anual în luna 
februarie la Angers – Franţa) Târgul Internaţional Biofach (organizat anual în luna februarie la 
Nűrnberg – Germania), Monte Carlo Wine Festival (organizat anual în luna martie la Monaco) etc.  

 
Concluzii: 
Gastronomia este un domeniu cu potenţial în promovarea şi chiar dezvoltarea turismului în 

mediul rural inclusiv prin prisma fluxurilor comerciale pe care le generează. 
În timp ce turiştii se arată dornici de a trăi noi experienţe gastronomice, între producţie şi 

consum se menţine o oarecare tensiune datorată proceselor de regionalizare şi globalizare care 
facilitează accesul la o gastronomie omogenă, accesibilă din punct de vedere al preţului (relativ ieftină) 
dar în acelaşi timp nesănătoasă, cunoscută sub numele de ,,fast-food” (mâncare rapidă) termen din ce 
în ce mai des asociat cu cel de ,,junk food” (mâncare deşeu).  

Regionalizarea şi globalizarea schimbă reguli în lupta pentru obţinerea avantajului comparativ 
şi competitiv între firme, destinaţii şi regiuni, fiind procese în continuă evoluţie datorită progresului 
tehnologic, economic, politic şi socio-cultural care are loc la diferite nivele însă unul din aspectele 
evidente ale globalizării constă în accentuarea interconectării, complexităţii şi hibridizării vieţii sociale 
la nivel spaţial şi organizaţional determinând modificări în viaţa de zi cu zi şi invadând inclusiv 
contextul local fără însă a-l distruge, din potrivă, noi forme ale identităţii culturale şi a auto-exprimării 
sunt rezultatele acestui proces5.  

Atât turismul cât şi gastronomia au avantaje şi dezavantaje de pe urma globalizării.  
Ca instrument al globalizării turismul a determinat creşterea tensiunilor dintre dimensiunea 

locală şi globală permiţând realizarea unor produse globale, în unele cazuri consolidând tradiţiile, 
inclusiv cele gastronomice. 

Turismul reprezintă o activitate care permite promovarea unor regiuni sau ţări, stimulează 
producţia industrială şi conservarea tradiţiilor şi identităţii ce, împreună, conferă autenticitatea locală. 
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 2.3   FEATURES OF THE SPORT TOURISM - A PHENOMENON WHICH 
GENERATES A HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: Tourism is nowadays an important task exactly like other key sectors of the global economy. It is 

extremely difficult to delimit the tourism phenomenon because, like any other human activity, it is subjected to 
interdisciplinary study and trains economists, psychologists, sociologists and sportsmen. The sport tourism knows currently 
a large nationally and internationally expanse. The motivations are the different sport competitions, national and 
international sporting events (Olympic Games, World Championships, European Championships, etc.).  

The promotion and development of sport tourism may bring a lot of benefits. 
 

Keywords: tourism, sport, nature, competition, discipline 
Cuvinte cheie: turism, sport, natură, competiţie, disciplină.  

 
Sportul şi turismul, două forţe vitale în slujba înţelegerii reciproce, a culturii şi dezvoltării 

ţărilor, contribuie la sporirea relaţiilor dintre persoane şi dintre popoare, relaţii care atunci când sunt 
cordiale, respectuoase şi solidare, reprezintă o poartă deschisă spre pace şi convieţuire armonioasă.  

De fapt, multe dintre situaţiile de violenţă pe care le trăieşte omenirea în vremurile noastre, 
provin din neînţelegerea şi chiar din refuzarea valorilor şi a identităţii culturale a celuilalt.  

Sportul şi turismul sunt strâns unite în marile evenimente sportive la care participă ţările dintr-o 
regiune sau din lumea întreagă aşa cum se întâmplă cu ocazia Jocurilor Olimpice, care nu trebuie să 
renunţe la nobila vocaţie de a reaprinde idealurile de convieţuire, de înţelegere, de prietenie întrucât 
este vorba de o activitate umană care implică multe persoane, nu trebuie să ne mire faptul că, în ciuda 
nobleţei scopurilor proclamate, se insinuează în multe cazuri abuzuri şi devieri.  

De-a lungul timpului au existat diferite concepte care au definit activitatea sportivă şi turistică. 
Acum, la început de mileniu răspândirea pe întreg mapamondul a diferitelor activităţi sportive şi 
turistice, au făcut ca aceşti termeni să fie utilizaţi prin sinonimul: mişcare.  

Baronul Pierre de Coubertin, întemeietorul Jocurilor Olimpice Moderne convins de profunda 
injustiţie şi răul pe care îl reprezintă sportul şi turismul practicat doar de o elită, a creat sloganul: 
„sportul pentru toţi”, folosit încă din anul 1900.  

Pierre de Coubertin1, defineşte diferenţele fundamentale între diverse forme de activitatea 
fizică, spunând: „sportul nu este un mod de a petrece timpul de lux, o activitate pentru cei privilegiaţi 
şi nici o formă de compensaţie musculară pentru activitatea creierului. Pentru fiecare bărbat, femeie, 
copil, oferă posibilitatea de a se autoperfecţiona, indiferent de profesie sau de poziţia ocupată în viaţă. 
Este acompaniamentul natural al tuturor în mod egal, în acea măsură încât nimic nu-l poate înlocui”.  

Turismul sportiv este un mijloc ideal atât preventiv cât şi curativ de păstrare ca sănătăţii şi 
constituie o adevărată şcoală, uneori aspră, care impune: disciplină, curaj, abnegaţie şi spirit de echipă. 
Respectă egalitatea, dreptul la participare şi liberă exprimare, susţinând mentalitatea de învingător, 
spiritul de echipă, consideraţia şi prietenia pentru ceilalţi, valorificând fenomenul educaţional, prin 
diversitate şi competitivitate.  

Scopul participării organizate la programe cultural sportive şi la acţiuni cu caracter educativ, 
stimulează interesul pentru practicarea turismului într-o formă organizată, promovează spiritul de 
competiţie şi fair-play, a creativităţii şi a plusvalorii, facilitează comunicarea şi colaborarea între 
entităţi. Dorinţa şi necesităţile omului de a se relaxa, de a-şi dezvolta sau menţine calităţile motrice şi 

                                                 
1 Pierre de Coubertin – (1863-1937), pedagog şi istoric de origine franceză, fondator al Jocurilor Olimpice moderne.  
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funcţionale, de a cunoaşte şi vizita spaţii geografice inedite şi locuri încărcate de istorie, reprezintă 
activităţi vechi de când lumea. Acestora, omul le-a dat curs folosind diverse mijloace de deplasare, 
străbătând spaţii terestre, nautice şi aeriene.  

Denumirea generică de turism provenită din limbile franceză (tourisme) şi italiană (turismo) a 
dat identitate acestor genuri de activităţi menite să-i întărească omului sau să-i refacă homeostazia, mai 
cu seamă în epoca modernă şi contemporană, o dată cu revoluţia industrială care a modificat raportul 
dintre dinamica şi statica sa. De aceea, acţiunile turistice şi sportive apar mai ales în ţările civilizate ale 
Europei. Experienţa acestora  va fi preluată de ţările din sud – estul continentului, inclusiv de 
România. Nu întâmplător în 1880, la Sibiu, se înfiinţează o Asociaţie turistică evident sub influenţa 
populaţiei săseşti, care organiza aşa numitele ieşiri duminicale „la iarbă verde”, ieşiri care îmbinau 
drumeţia cu jocurile în aer liber (fotbal, volei etc.).  

Din studiile realizate s-a putu observa cu tristeţe, că în ultimii 20 de ani, marcaţi de viaţa 
democratică şi de tranziţia la economia de piaţă, că anumite domenii au suferit datorită incertitudinii, 
indiferenţei sau incapacităţii de a fi promovate,  de valorificarea adevăratului potenţial, fiind sortite uni 
stagnări sau involuţii care au adus prejudicii importante dezvoltării economiei ţării. În această situaţie 
se găsesc sportul şi turismul, ca ramuri de interferenţă şi sinteză a căror amploare şi complexitate le 
leagă de celelalte ramuri ale economie. Aceste aspecte fac ca în tot mai multe ţări ele să reprezinte 
ramuri importante în economie.  

Atât sportul cât şi turismul, luate împreună cât şi separat (prin conceptul de sport – turism sau 
turism sportiv, ori loisir), au un rol important în procesul de dezvoltare şi de modernizare al economiei 
şi societăţii prin influenţele pozitive pe care le exercită asupra individului din punct de vedere biologic 
(formativ recreativ), cultural (cult pentru natură, ecologie, tradiţie şi obiceiuri) şi economic (prin 
produsele pe care le oferă şi care contribuie la asigurarea consumului populaţiei).  

Din păcate, în România, ţară cu teritoriu  vast şi variat ca forme de relief, cu locuri naturale 
deosebit de frumoase şi atrăgătoare, nu s-a promovat o politică coerentă de promovare a frumuseţilor şi 
bogăţiilor pe care natura extrem de generos ni le oferă, şi acest lucru s-a făcut observat în cererea 
scăzută de bunuri şi servicii specifice şi în producţie.  

Turismul în România a cu cca. 2,1 % (1998) la realizarea PIB, iar serviciile sportiv-recreative 
au fost  insignifiante datorită unei serii de factori externi şi interni pe care cu titlu generic îi putem 
enumera: dimensiunea mică a veniturilor reale ale populaţiei, posibilităţile reduse de acces datorită 
costurilor foarte mari.  

Deşi timpul liber convenţional a crescut după anul 1990, acest lucru nu a determinat prea mulţi 
oameni să-l valorifice în interesul sănătăţii, făcând turism sportiv pentru că: oferta de astfel de servicii 
a fost la cote minime, infrastructura uzată moral şi fizic, servicii de calitate slabă şi tot mai costisitoare. 
Această precaritate a stării economice generale poate fin combătută în primul rând prin 
responsabilitatea care revine fiecărui factor de a produce o schimbare semnificativă, benefică în folosul 
individului şi societăţii în ansamblul său, care în principiu să vizeze educaţia, voinţa şi mentalitate 
oamenilor, un mediu politic favorizant care să implementeze politici clare şi eficiente de promovare şi 
dezvoltare a turismului sportiv. Deci, această responsabilitate revine întregului mediu instituţional din 
ţara noastră, care trebuie să conlucreze fructuos în promovarea loisir-ului.   

Statul trebuie să  creeze un cadru instituţional adecvat, specializat în urmărirea şi promovarea 
activităţilor recreativ sportive şi în turism, care să fie capabil să elaboreze o strategie naţională de 
dezvoltare a losir-ului în România.  

Promovarea şi dezvoltarea sport-turismului în opinia noastră în România, va avea o serie de 
efecte benefice. În plan biologic, este un stimulent puternic în procesul de creştere, prin asigurarea unei 
funcţionări superioare a tuturor organelor interne, asigură un echilibru nervos şi fizic ce îmbunătăţeşte  
starea de sănătate a organismului, contribuind semnificativ la creşterea longevităţii. Totodată, asigură 
recuperarea rapidă şi eficientă a organismului, combătând stresul cotidian şi starea de oboseală, 
dezvoltă activismul fizic, singurul mijloc de combatere a sedentarismului şi a efectelor sale nocive. În 
plan economic, contribuie la obţinerea de rezultate mai bune în muncă, la dezvoltarea şi diversificarea 
activităţilor de sport-turism, conduce la crearea de noi locuri de muncă şi la diversificarea profesiilor, 
dar are şi o contribuţie la atenuarea şomajului. Asigură o valorificarea superioară a tuturor categoriilor 
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de resurse, în special a celor naturale care poate conduce la antrenarea dezechilibrelor inter-regionale 
şi prosperitatea zonelor defavorizate, stimulează consumul de produse şi servicii, ceea ce are ca efect 
antrenarea producţiei acestora prin stimularea cererii de servicii şi produse specifice. Se impune o 
adaptare a ofertei care are efect şi în privinţa dezvoltării bazei tehnic-materiale a bazelor de agrement 
sau turism, care asigură suport de organizare, antrenează dezvoltarea altor sectoare sau domenii 
economice, activitatea hotelieră, serviciile culturale, de transporturi şi comunicaţii, stimulează 
comerţul cu amănuntul, contribuie la o diversificare a structurii economiei.  

În plan socio-cultural dezvoltă preocupări sănătoase şi educative pentru populaţie, combătându-
se astfel consumul de droguri, alcool şi tutun, este un mijloc de educaţie prin mişcare şi pentru 
mişcare, stimulând prin întrecerea sportivă promovarea socială, facilitează schimbul de experienţă şi 
de idei, de informaţii, stimulând astfel lărgirea orizontului cultural atât al turiştilor sportivi, cât şi al 
celor locali.  

Prin activităţile de sport-turism se realizează o apropiere interumană şi un schimb de valori 
etice şi morale care asigură un climat civilizator.  

Considerăm că acest set de argumente pe care-l aducem, este edificator asupra semnificaţiei 
acordate sport-turismului, ca factor stimulator al sistemului economic global şi ameliorator social.  

Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în 
alte sectoare – cheie din economia mondială (industrie, agricultură, comerţ). Fenomenul turistic este 
extrem de greu de delimitat, deoarece ca orice activitate umană cade sub incidenţa studiului 
interdisciplinar, antrenând deopotrivă economişti, psihologi, sociologi şi sportivi.  

Turismul sportiv în momentul de faţă cunoaşte o mare extindere pe plan naţional şi 
internaţional având ca motivaţie diferite competiţii sportive, interne şi internaţionale până la 
manifestări sportive de amploare (olimpiade, campionate mondiale, campionate europene, balcaniade 
etc.).  
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 2.4   ENERGY CONSERVATION - QUALITY COMPARING INDICATOR IN 
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Abstract: The paper presents the influence which the using of unconventional energy sources will have on the 
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calculus of the needed thermal energy is made and the advantages, disadvantages and risks of regenerative systems using 
are exposed. The authors propose a multivalent system with thermal energy accumulator which can be used at tourist role 
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Introducere 
Decizia fiecărui om, atunci când hotărăşte alegerea unui sistem pentru producerea energiei 

termice necesare activităţilor economice sau pentru propria locuinţă, va avea un impact pozitiv sau 
negativ privind costurile de implementare şi implicit asupra mediului. Modul în care hotărâm alegerea 
sau modernizarea unui sistem pentru încălzire sau apă caldă s-a schimbat fundamental. Creşterea 
continuă a consumului de energie şi obligaţiile de protejare a mediului, conduc inevitabil către 
implementarea tehnologiilor  de producere şi conversie a energiilor regenerabile în paralel cu sistemele 
energetice convenţionale. La nivel mondial, cererea de energie este în continuă creştere şi conduce la 
majorarea preţurilor combustibililor convenţionali şi implicit a costului energiei electrice. Avantajul 
sistemelor de energie regenerabilă constă în conversia energiei mediului şi efectul redus asupra 
costurilor de operare şi exploatare, datorat consumului mic şi foarte mic de combustibil sau energie 
electrică din exterior pentru funcţionarea lor. Amortizarea acestor sisteme energetice se reduce la 
jumătate din timpul de amortizare a sistemelor clasice de producere a energiei. 

 Reducerea costurilor de amortizare, operare şi exploatare derivă din diferenţa de costuri 
rezultate din economia de combustibil convenţional care ar fi trebuit să fie achiziţionat pentru 
producerea de energie în sistem clasic în raport cu energia obţinută cu sistemul de energie regenerabilă 
la aceiaşi putere instalată la care se adaugă şi avantajele datorate reducerilor tehnologice de protecţie.  

 
 Criterii pentru alegerea sistemului de încălzire 
Mărimea investiţiei şi alegerea unui sistem de conversie energetică este favorizată de următorii 

factori: 
- natura reliefului; 
- orientarea amplasamentului construcţiei; 
- sursa de energie regenerabilă preponderentă şi mărimea ei: eoliană, solară, geotermică, 

biocombustibil; 
- tipul sistemului de conversie energetică: hibrid monovalent, bivalent, multivalent; 
- cu acumulator de energie termică sau fără acumulator de energie; 
- volumul spaţiilor încălzite; 
- cantitatea de apă încălzită, temperatura şi durata de consum zilnică; 
- cantitatea de apă răcită pentru consum uman; 
- climatizarea spaţiilor; 
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- volumul apei din piscine. 
Din punct de vedere al impactului asupra mediului datorat implementări tehnologiei şi implicit 

al eficienţei energetice, sistemele de energie regenerabilă se pot clasifica în următoarea ordine: 
- energia eoliană; 
- energia solară termică cu concentrator parabolic; 
- energia geotermală; 
- energia termică solară cu tuburi vidate sau tub termic; 
- energia fotovoltaică cu concentrator; 
- energia fotovoltaică cu panouri; 
- energia valurilor; 
- energia hidropotenţială. 

Dacă comparăm efectul negativ al biocarburanţilor pentru producerea de energie în raport cu 
efectul negativ al energiei produse eolian, raportul impactului asupra mediului  este de 30 de ori în 
favoarea conversiei eoliene. De asemenea dacă  comparăm acelaşi raport între energia nucleară şi 
energia eoliană, raportul este de 25 de ori în favoarea energiei eoliene. 

Comparaţiile enunţate mai sus demonstrează importanţa alegerii sistemului de conversie 
energetică şi mărimea efectului asupra mediului. 

Consumul casnic de energie este unul din criteriile de alegere a sistemului de conversie 
energetică, iar structura necesarului pentru consumul anual are următoarea formă: 

- încălzire = 70 – 77,8 %; 
- apă caldă menajeră  = 10 - 15 %; 
- bucătărie = 3 - 5 %; 
- iluminat = 1.5 – 2,5 %; 
- aparate electrocasnice = 6,5 - 10 %. 
Pentru creşterea eficienţei energetice şi solicitărilor de energie pe care un sistem energetic 

trebuie să le satisfacă în timpul exploatări, se recomandă sistemul energetic cu acumulator de energie. 
Aceste sisteme conduc de asemenea la reducerea  costurilor investiţiei prin dimensionarea sistemului 
de conversie la capacitatea de 50% din necesarul de energie maxim solicitat şi determinat prin 
proiectare. Aceasta este posibil din cauză că necesarul de energie pentru funcţionarea  sistemului în 
sarcina de vârf, sunt asigurate de către acumulatorul de energie. Totodată acumulatorul de energie, 
permite optimizarea funcţionări sistemului de conversie în funcţie de intensitatea energiei din mediu şi 
conservarea ei, prin acumulare continuă . 
 

Conservarea energiei 
Prin conservarea energiei se înţelege obţinerea aceluiaşi efect util cu consumuri reduse de 

energie. Conservarea energiei nu conduce către austeritate energetică şi nu înseamnă un sacrificiu 
impus consumatorilor prin limitarea sau întreruperea energiei în timpul exploatării. 

Conservarea energiei permite protecţia mediului înconjurător prin optimizarea consumului de 
energie şi reducerea noxelor asociate acestui proces. 

Managementul energetic este un ansamblu de măsuri instituţionale ,tehnologii şi modalităţi 
funcţionale, acceptate şi aplicate de fiecare în parte, pentru garantarea aplicării politicilor energetice la 
nivel micro-economic, privind aprovizionarea cu energie, stocarea –conservarea, transformarea, 
distribuţia şi utilizarea ei, inclusiv tratarea deşeurilor rezultate în condiţii precise.   

În acest context, conceptul de conservare a energiei capătă noi valenţe, iar politica energetică 
are în vedere următoarele aspecte privind cererea de energie: 

 economisirea energiei: 
1) reducerea risipei de energie 
2) evitarea supraîncălzirii spaţiilor 
3) optimizarea exploatării sistemelor energetice 
4) managementul energetic în condiţiile restrictive impuse de protejarea mediului 
5) iluminat economic prin eliminarea becurilor cu incandescenţă. 

 substituirea tehnologiilor energetice actuale: 
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1) substituirea combustibililor convenţionali cu biocombustibili  
2) substituirea energetici convenţionale cu energetica hidrogenică (combustibil din 

hidrogen obţinut cu ajutorul energiilor regenerabile) 
3) înlocuirea tehnologiilor  de producere  a  energiei convenţionale cu alte tehnologii 

datorate noilor politici energetice şi care sunt în afara motivaţiilor economice, 
contribuind la îmbunătăţirea conversiei energetice: de exemplu: energia obţinută prin 
cogenerare; 

4) sisteme complementare de conversie energetică neconvenţională ataşate la sistemele 
energetice convenţionale 

5) orientarea managementului energetic către folosirea indicatorilor calitativi  şi de 
exprimare a eficienţei energetice: 

- consum specific de energie pe unitate fizică de produs; 
- consum final energetic; 
- consum de energie pe consumator. 
 
Intensitatea energetică 
Intensitatea energetică este un raport între consumul energetic intern brut şi produsul intern 

brut. Intensitatea energetică este un indicator de evaluare social – economic, dar nu determină nivelul 
de dezvoltare al unei ţări. Consumul energetic pe cap de locuitor, dovedeşte calitatea diferită a 
consumului de energie între ţări. Pentru înţelegere putem să dăm un exemplu: Japonia are un nivel 
înalt de dezvoltare tehnologică şi industrială şi respectiv o valoare ridicată  a produsului intern brut 
(PIB) la un consum energetic redus. În comparaţie cu România, unde intensitatea energetică este de 2,5 
– 3 ori mai mare decât a ţărilor din Uniunea Europeană. Aceasta reflectă nivelul tehnologic scăzut în 
raport cu ţările dezvoltate tehnologic şi industrializate. Creşterea surselor de energie, a calităţii vieţii şi 
dezvoltarea durabilă va fi influenţată pozitiv de introducerea tehnologiilor de conversie a energiei 
regenerabile şi reducerea dependenţei energetice a fiecărui om în parte de sursele de energie 
convenţională. 

 
Pompa de căldură 
Pompa de căldură asigură independenţa energetică în raport cu sistemul convenţional de 

producere a energiei, care este dependent de folosirea combustibililor convenţionali: gaz, petrol, 
cărbune, lemn, combustibil nuclear. Pompa de căldură este eficientă şi asigură  încălzirea, apa caldă, 
climatizarea şi apa rece dacă este cazul. 

Acumulatorul natural de energie pentru pompa de căldură este energia solară acumulată în 
mediul înconjurător – aer, apă, sol din jurul locuinţei sau a clădirii care trebuie încălzită. Această 
energie prelucrată de pompa de căldură este în cantităţi nelimitate şi permite furnizarea a cel puţin 65 
% din necesarul solicitat pentru încălzire şi apă caldă. 

Sistemele de încălzire cu pompe de căldură au costurile iniţiale mai mari decât in cazul 
sistemelor clasice, din cauza cheltuielilor adiţionale pentru instalare, întreţinere şi exploatare. 
Beneficiul şi amortizarea sistemului de încălzire cu pompe de căldură rezultă din exploatarea lor, din 
cauză că 65 – 75 % din energia produsă este gratuită, conducând la reducerea timpului de amortizare şi 
reducerea costurilor de exploatare. 

 
Principiul de funcţionare 
Pompa de căldură are o funcţionare similară cu cea a unui frigider, iar aplicabilitatea constă în 

inversarea fenomenului de extragere a căldurii. La un frigider, căldura este extrasă din alimente, iar 
pompa de căldură o extrage din mediul înconjurător. Pompa de căldură poate prelucra energia solară 
stocată din cele trei surse de mediu: sol, apă şi aer. Căldura extrasă din una din surse este transferată 
sistemului de încălzire printr-un schimbător de căldură, adică căldura preluată de la sursa rece din 
mediu este cedată unui circuit de încălzire cu apă. Astfel apare clasificarea pompelor de căldură după 
cum urmează: sol – apă, apă – apă, aer – apă. 
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În principiu, un corp cu temperatura mai scăzută, cedează căldură unui corp cu temperatura mai 
ridicată printr-un lucru mecanic primit din exterior. Când un gaz este comprimat, cedează căldură şi 
invers, prin destindere absoarbe căldură. 

Elementul esenţial în procesul de absorbţie şi cedare a energiei din mediul natural este agentul 
frigorific din circuitul interior al pompei. Fluidul frigorific, are proprietatea de a trece din starea lichidă 
în stare de vapori reci la temperatură scăzută. Agentul frigorific lichid intră în vaporizator (sursa rece) 
unde se produce transferul de căldură de la sursa de energie la agentul frigorific. La ieşirea din 
vaporizator, agentul frigorific este în stare de vapori reci. Vaporii reci sunt admişi în compresor, unde 
cu ajutorul energiei electrice, se produce creşterea de presiune şi temperatură. Vaporii fierbinţi de 
agent frigorific, intră în condensator unde se produce transferul de căldură (cedarea) de la agentul 
frigorific vaporizat către agentul termic din sistemul de încălzire prin intermediul condensatorului. La 
ieşirea din condensator, după cedarea căldurii, agentul frigorific este în stare lichidă. Agentul frigorific 
lichid este trecut prin ventilul de expansiune unde este scăzută temperatura şi presiunea agentului 
frigorific şi transformarea lui în vapori la presiune mică şi temperatură scăzută. Din acest moment, 
ciclul este reluat de la capăt. 

Debitul volumului necesar de apă pentru o pompă de căldură este dat de relaţia: 

( )ei

pompa
v

w w w w

Q
D =

ρ c t -t⋅
       unde: 

- wρ - densitatea apei în funcţie de temperatură; 
- wc - căldura specifică a apei; 
- 

iwt - temperatura apei la intrare în pompă; 

- 
ewt - temperatura la ieşirea din pompă. 

 
Dimensionarea pompelor de căldură 
Qnec. pentru clădire 
Pentru stabilirea ofertei de cerere pentru pompe este de ajuns: înmulţirea suprafeţei cu 

necesarul de căldură specifică. 
Pentru funcţionarea monovalentă, determinarea puterii termice se ia în considerare şi cantitatea 

de energie pentru eventualele perioade de întrerupere cu energie electrică a unităţii de bază. 
Necesarul pentru maximul de energie (căldură) în timpul zilei este de 18 h/zi adică sunt 

permise 3 întreruperi de câte 2 ore. Datorită inerţiei termice a clădirii nu se va ţine seama  de 2 ore – 
astfel că – puterea termică necesară a pompei de căldură în KW va fi următoarea: 

 
nec

c
24×QQ =

18+2
 

 
Pentru pregătirea apei calde se adaugă înca 20 % din puterea necesară pentru încălzire. 
Tuburile de polietilenă se aşează în sol la 1,5 m adâncime şi la distanţa de 0,5 – 0,7 m încât pe 

fiecare metru pătrat să fie 1,43 – 2 m de tub.  Lungimea lor nu trebuie să depăşească 100 m. Căldura ce 
se transferă din adâncimea solului către suprafaţă este de 0,063 – 0,1 W/m2. 

Conductivitatea termică a solului creşte dacă are un conţinut mai mare de apă. Suprafaţa de sol 
se determină în funcţie de puterea de răcire a pompei – Q0. Puterea de răcire se calculează ca diferenţa 
dintre puterea termică a pompei Qc şi puterea electrică absorbită de pompa Pt: 

c t0Q =Q -P  
La o putere specifică de extracţie qE rezultă suprafaţa necesară de sol din relaţia:  

0
E

t

QS =
q
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Cum suprafaţa pentru montarea serpentinei este mare, pentru zonele aglomerate se recomandă 
forajul la o adâncime cuprinsă între 50 – 100 m. De regulă se montează 4 tuburi în formă de “ U” – 
două pentru circulaţia către adâncime a apei sărate şi două de întoarcere către colectorul pompei. 
Distanţa dintre două foraje este de 5 – 6 m. 

Volumul nominal al vasului de expansiune cu membrană în litri pentru curentul de apă sărată 
este: 

( )z v
n e

e st
pV +VV = +1

P -P
 

 
unde: z aV =β×V ;  v aV =0,005×V ; siep =p -0,5  unde: 

Va – volumul total al instalaţiei ( schimbător de căldură, conductă alimentare, pompă căldură) 
în litri: 

- coeficient de siguranţă – min. 3 litri; 
- coeficient de dilatare β=0,01. 
psi – presiunea purjară a supapei de siguranţă, egală cu 3 bari; 
pst – presiunea preliminară a azotului (0,5 bari). 

Cantitatea de energie internă exploatabilă (A) până la adâncimea 4 este: 

 
( )4

A 0 0kE =S ×S ×ρc T-T dz×dA  

 
Căldura specifică este de 920 J/Kg K. 
 
Calculul teoretic al necesarului de energie termică 

 
Estimativ: 

- casă cu consum redus – 40 W/m2; 
- conductă nouă izolată – 50 W/m2; 
- casă izolată termic normal – 80 W/m2; 
- clădire veche fără termoizolaţie – 120 W/m2; 

Exemplu: pentru o clădire nouă de 180 m2 avem: 180 × 50 = 9000 W = 9 KW. 
Conform DIN 4701: - întreruperile de 3×2 ore= 6 ore în 24 de ore; 2 ore se câştigă datorită 

inerţiei termice a clădirii. 
În 24 de ore : 24h ×  9KW = 216 KWh 

216 KWh/(18+2)h=216: 20 = 10,8 KW. 
Se măreşte puterea pompei cu 16 % pe zi pentru pierderi şi întreruperi a energiei electrice. 

Pentru apă caldă se adaugă 20 %. 
- 10,8 × 16% = 1,728 KW; 
- 10,8 + 1,728 = 12,528 KW. 

Se adaugă 20 % din 12, 528 KW pentru apă caldă: 

12,528 × 20% = 2,5056 KW. 
Puterea totală este de : 12, 528 + 2,5056 = 15, 0336 KW. 
Alegem pompa cu o putere nominală de Pn = 15 kW. 

 
Căldura specifică în funcţie de natura solului qs  este: 

Tipul solului Căldura specifică qs [W/m] 
Sol nisipos uscat 20 
Sol nisipos umed 40 
Sol argilos (stâncos) umed 60 
Sol cu apă freatică 80-100 
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Calculul lungimii necesare a conductei pentru extragerea energiei din sol (foraj) 
Lcond = Pn / qs = 15000W : 60 W/m = 250 m. 
Având in vedere că forajele sunt economice până la adâncimi de 100 m, calculăm numărul de 

foraje necesare: nf = 250m : 100m = 2,5. Deci sunt necesare 3 foraje cu diametrul de ø100 m. 
Calculul volumului de apă orar recirculat prin puţuri pentru extragerea energiei de 15KWh: 

Q = 3600 × 15 =6,450m3/h 

Unde: 
cw=4,186 KJ/KgK – căldura specifică a apei 
∆t=2K – diferenţa de temperatură între turul şi returul circuitului de foraj. 

 
Avantaje, dezavantaje şi riscuri 
Avantaje: 
- permite folosirea surselor gratuite de căldură existente în :  

 aerul exterior; 
 aerul viciat evacuat din clădiri prin ventilaţie; 
 apa caldă uzată evacuată către canalizare; 
 apele geotermale; 
 apele de suprafaţă; 
 solul. 

- posibilitatea exploatării pompei de căldură în funcţie de răcire sau încălzire, anotimp sau 
scop; 

- superioritatea sistemelor de încălzire care utilizează pompele de căldură faţă de cele în sistem 
clasic: 

 avantaj economic prin reducerea costurilor; 
 de protecţia mediului prin reducerea semnificativă a emisiilor de CO2; 
 circuitul geotermal este la adăpost faţă de condiţiile climatice şi vandalism; 

- înlăturarea inconvenientelor provocate de utilizarea combustibililor clasici ( transport, stocare, 
poluare); 

- zgomot mic datorat echipamentelor silenţioase; 
- sistemele de încălzire cu pompe de căldură se adaptează practic oricarui tip de clădire; 
- nu este pericol de explozie – nu avem flacără deschisă; 

- nu este necesară utilizarea coşurilor de fum. 

 
Dezavantaje, riscuri:  
- necesitatea unui debit relativ mare de apă; 
- capacitatea limitată de funcţionare pe timp de îngheţ – sistemul de încălzire este suplimentat 
cu un sistem de încălzire electrică sau alt sistem complementar; 
- calitatea apei freatice ( sedimentele şi sărurile dizolvate în apă sunt peste limitele admise de 
producătorul pompelor de căldură); 
- debitele mari antrenează şi cantităţi de sedimente care pot colmata puţul de injecţie; 
- consumul de energie pentru pompele de recirculare a apei şi acţionarea pompei de căldură. 

 
Principii de funcţionare 
Pompele de căldură sunt mai eficiente energetic decât alte sisteme de încălzire datorită faptului 

că în loc sa consume combustibil, ele transferă căldura înmagazinată în sol, apă sau aer în sistemul de 
încălzire. 

Pompele de căldură au o eficienţă de 2 – 5 ori mai mare decât sistemele clasice de încălzire. 
Ideea este relativ simplă: căldura este preluată din mediu printr-un sistem închis format din colectoare 
cu ţevi umplute cu antigel şi transformată în energie termică cu ajutorul unui compresor acţionat 
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electric. Energia termică rezultată este transportată printr-un schimbător de căldură apă – apă rece, apă 
– aer către sistemul de încălzire. 

Pompele de căldură folosesc energia mediului şi sunt considerate surse de energie regenerabilă. 
De la caz la caz în funcţie de soluţia adoptată prin proiectare, pompele de căldură sunt un compliment 
la sistemul de încălzire clasic sau sistemul de încălzire cu pompă de căldură,  au compliment 
suplimentar o sursă de energie clasică pentru perioada de vârf. 

Utilizarea pompelor de căldură pentru un sistem de încălzire ecologică şi economică, trebuie 
respectate următoarele criterii: 

- disponibilitatea suficientă de energie din mediu; 
- capacitatea mare de acumulare; 
- nivel ridicat de temperatură; 
- regenerarea suficientă a sursei de energie din mediu; 
- captarea economică a energiei; 
- timp redus de aşteptare pentru încălzire. 

Captarea se realizează în sistem: 
- Circuit spiralat orizontal; 
- Circuit spiralat vertical; 
- Circuit spiralat în bazine deschise; 
- Buclă toroidală îngropată în sol, lacuri sau bazine cu apă; 
- Foraje sau puţuri cu adâncimea cuprinsă între 50 – 200m; 
- Bazine de apă sau piscine izolate termic şi încălzite cu panouri solare termice. 
Realizarea autonomiei totale pentru energie termică necesară încălzirii şi producerii apei calde 

menajere se poate realiza cu ajutorul pompelor de căldură apă-apă. 
Pompa de căldură asigură energie pe tot cuprinsul anului prin preluarea ei din mediu şi 

transportul în acumulatorul de energie termică. 
Pentru înţelegerea fenomenelor legate de implementarea şi realizarea sistemelor de energie 

regenerabilă vă prezentăm un sistem hibrid realizat în Germania la Friedrichshafen [2] (vezi fig. 1). 
Fig. 1 
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Căldura convertită din 5600m2 de colectoare solare de pe acoperişurile a opt blocuri de locuit, 
având 570 de apartamente, este transportată la o unitate centrală de încălzire. Căldura stocată este apoi 
distribuită către apartamente după cerinţe.  Suprafaţa de locuit încălzită se ridică la 39500m2 (cu o 
medie de 69m2 pe apartament). Vara, căldura excedentară este direcţionată spre acumulatorul de 
căldură, de tip cu apă caldă, cu un volum de  12000m3 (un rezervor cilindric cu diametrul de 40m şi 
înălţimea de 10 m). Pentru perioada de iarnă instalaţia are în construcţie şi generatoare de căldură cu 
combustibili fosili. Căldura livrată de sistem se ridică la 1915 MWh/an, din care energia solară 
reprezintă  47%. Raportul lunar între energia solară şi cea convenţională, bazată pe combustibili fosili, 
indică faptul că din aprilie până în noiembrie, inclusiv,  energia  solară acoperă aproape în întregime 
cererea pentru apă caldă şi încălzire (vezi fig. 2). 

Propunem spre comparare un sistem multivalent cu acumulator de energie termică (vezi fig. 3) 
format din:  

- sistem de conversie solară în energie termică cu panouri cu tub vidat; 
- sistem de conversie a energiei geotermice cu pompă de căldură; 
- sistem complementar convenţional cu combustibili fosili. 

 

 
 

Fig. 2 
 

Sistemul multivalent de încălzire, apă caldă şi climatizare este conceput pentru un complex 
turistic cu o suprafaţă funcţională de 40000 m2. 

 
Concluzii 
Calitatea activităţilor în turism este influenţată de costurile energiei consumate. Înlocuirea 

sistemelor de energie clasică cu cele cu energie regenerabilă conduce la un consum final energetic 
redus la 30% din consumul actual de energie convenţională. 

Un alt avantaj este reducerea cheltuielilor privind protecţia mediului. 
Investiţia de înlocuire a sistemului clasic de încălzire cu sisteme neconvenţionale de conversie 

a energiei se amortizează în maxim 5 ani de zile. 
Accesul nelimitat la energia mediului este o soluţie de viitor care va permite creşterea continuă a 
calităţii activităţilor turistice prin optimizarea consumurilor de energie fără a fi afectată satisfacerea 
cerinţelor de energie pentru încălzire, climatizare şi apă caldă. 
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Prin exemplele prezentate în această lucrare se demonstrează eficienţa sistemelor 
neconvenţionale de conversie a energiei indiferent de dimensiunile, funcţia sau locul de amplasare a 
construcţiilor edilitare, inclusiv a celor cu scop turistic.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 
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Fig. 4 
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 2.5   IMPACT OF UNCONVENTIONAL AUTOMOTIVE PROPULSION METHODS ON 
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Abstract: The paper makes an analysis of perspectives of replacing the internal combustion engine and the fossil 

fuel in transport and of the impact that it would have on economical activities from mountain areas. The bio-fuels are 
reviewed: alcohols, vegetal oils and animal fats, biogas, hydrogen. Also the various variants of electric automobile: with 
batteries, hybrid, with fuel cells, with photovoltaic cells, with inertial accumulators, with super capacitors are presented. 
The idea that most of replacing methods are linked of the use of local renewable energy sources: biomass and bio-
generators, solar photovoltaic and thermal, wind and hydraulic that would lead to a reduction of the chemical and noise 
pollution and the prevention of green house effect is emphasized.   
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Introducere 
Transportul are o contribuţie esenţială la dezvoltarea activităţilor economice desfăşurate în 

zonele montane: agricultură şi zootehnie, comerţ, mică industrie, turism şi agroturism, fiind şi unul din 
factorii de creştere a costurilor implicate de aceste activităţi. În acelaşi timp el are şi un impact negativ 
asupra mediului constituind o sursă de poluare chimică şi acustică, afectând peisajul şi fiind unul din 
principalii vinovaţi pentru producerea efectului de seră care afectează climatul planetei. Noile metode 
de producere neconvenţională a energiei folosind sisteme regenerative vor avea un impact major în 
viitorii ani asupra sistemelor de propulsie utilizate în transport conducând atât la scăderea costurilor şi 
dependenţei de combustibili fosili cât şi la reducerea poluării mediului şi a modificărilor climatice 
provocate de efectul de seră.  

Motorul cu ardere internă utilizând combustibili fosili lichizi este încă în prezent principalul 
sistem de propulsie utilizat la autovehicule (în jur de 90%). Acest aspect nu se datorează 
randamentului său termodinamic care este destul de scăzut (28% la motoarele cu aprindere prin 
scânteie şi 35% la motoarele Diesel) ci în special capacităţii mari de înmagazinare a energiei specifice 
pe care o au combustibilii de tipul hidrocarburilor lichide, cum sunt benzina şi motorina, în raport cu 
alte surse de stocare a energiei. Această energie specifică este în jurul valorii de 9000 Wh/Kg 
comparativ, de exemplu, cu o energie specifică înmagazinată de 30 Wh/Kg de către o baterie electrică 
cu acid obişnuită. Dacă ţinem cont de randamentul efectiv redus al ansamblului motor cu ardere 
internă, cutie de viteze şi transmisie (în jur de 20%) comparativ cu randamentul relativ mare a 
motoarelor electrice (în jur de 90%) energia specifică efectivă este de 1800 Wh/Kg la autovehiculele 
cu motoarele cu ardere internă şi de 27 Wh/Kg la cele cu motoare electrice. Aceasta înseamnă că 2.7 
tone de baterii de acumulatoare acide cu plumb actuale stochează aceiaşi cantitate de energie efectivă 
cât un rezervor de 45 litri de benzină sau motorină.  

Un alt avantaj este reprezentat de dimensiunile relativ mici ale grupurilor propulsoare cu 
motoare cu ardere internă în raport cu alte sisteme de propulsie la aceeaşi putere specifică. Aceste două 
aspecte au condus la generalizarea utilizării motorului cu ardere internă la propulsia autovehiculelor în 
decursul secolului trecut. Odată cu această generalizare au început să devină vizibile şi neajunsurile 
utilizării motorului cu ardere internă: 
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Primul neajuns este reprezentat de resursele globale limitate şi distribuite neuniform de 
combustibili fosili lichizi. Primul semnal al acestei probleme a fost creşterea preţului petrolului odată 
cu criza petrolieră din 1973. Conform teoriei „vârfului de producţie” emisă de Marion King Hubbert 
încă din 1956, vârful de extracţie de ţiţei a fost atins în principalele state producătoare, urmând în 
viitoarele decenii declinul şi epuizarea resurselor disponibile. Ca exemplu prezentăm predicţiile 
guvernului S.U.A. din 2004 asupra producţiei de petrol din ţările din afara membrelor O.P.E.C. sau a 
celor din fosta Uniune Sovietică (vezi fig. 1). 

Fig. 1. 
Motoarele cu ardere internă utilizate la propulsia autovehiculelor sunt de asemeni principale 

vinovate de poluarea chimică a atmosferei, producând 18% din particulele solide de carbon în 
suspensie, 27% din componentele volatile de hidrocarburi nearse, 28% din  plumb, 32% din oxizii de 
azot (NOx), şi 62% din monoxidul de carbon (CO). Ele generează de asemeni  25% of din emisiile de 
bioxid de carbon (CO2 ) vinovate de producerea efectului de seră. 

Se observă din cele prezentate mai sus că există două direcţii care trebuie urmate pentru 
economisirea resurselor de combustibili fosili şi reducerea poluării şi efectului de seră: 

• Prima ar fi găsirea unor noi carburanţi pentru motoarele cu ardere internă care să 
provină din alte surse decât ţiţeiul brut; 

• Cea de a doua constă în înlocuirea totală sau parţială a motoarelor cu ardere internă cu 
alte sisteme de propulsie. 

Drept carburanţi înlocuitori menţionăm utilizarea:  
- Alcooli cum ar fi metanolul, etanolul terţ-butil-alcoolul (TBA)  
- Eteri:  Metil-terţ-butil-eter (MTBE) C4H9-O-CH3; 

Metil-terţ-amil-eter (MTAE) C5H11-O- CH3. 
- Uleiuri vegetale; 
- Gaz petrolier lichefiat (GPL) reprezentând un amestec de gaze de sondă de extracţie a 

ţiteiului: butan, propan, pentan; 
- Combustibili lichizi obţinuţi prin piroliza sau lichefacţia cărbunelui; 
- Biogaz; 
- Hidrogen. 
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Biocombustibili 
Dintre combustibilii prezentaţi mai sus prezintă interes pentru lucrarea de faţă cei proveniţi din 

procesarea biomasei. 
Biomasa este materia provenită din  organisme vii incluzând plantele, animalele şi deşeurile 

acestora. Energia produsă de biomasă este o formă de energie regenerativă care utilizează ciclul 
carbonului în natură şi energia solară. 
Se consideră că energia produsă din biomasă este eficientă din punctul de vedere al emisiilor de CO2 
deoarece bioxidul de carbon generat prin ardere este consumat de plante prin procesul de fotosinteză. 

Pot constitui biomasă iarba, cânepa, porumbul, plopul, salcia, soia, floarea soarelui, rapiţa, 
trestia de zahăr, sfecla de zahăr, palmierul de ulei, algele de ulei, etc. precum şi diversele resturi ale 
plantelor rezultate în urma diverselor procese agroindustriale. De asemeni pot fi utilizate şi dejecţiile 
animale rezultate de la fermele zootehnice. 
 

Alcoolii 
• Metanol, CH3-OH, este produs prin metabolizarea anaerobă a lemnului sau altor materiale 

organice de către mai multe varietăţi de bacterii sau prin sinteză din metan sau cărbune. Drept 
combustibil este utilizat pe scară mai redusă datorită toxicităţii sale şi a puterii calorifice 
scăzute în raport cu benzina şi a corozivităţii sale în raport cu componentele motorului, 
inclusiv a celor din anumite metale cum ar fi aluminiul. Directiva europeană a calităţii 
combustibililor permite prezenţa în benzina  comercializată în Europa a unei cantităţi de până 
la 3% metanol cu o cantitate egală de cosolvent.  

• Etanolul,  C2H5-OH, este produs prin fermentarea anaerobă a zaharurilor din plante, cum ar fi 
trestia de zahăr sau porumb, de către Saccharomyces cerevisiae sau Zymomonas mobilis. 
Etanolul se utilizează în motoarele cu ardere internă de obicei în amestecuri cu benzina. 
Utilizarea directă a etanolulului în motoarele cu ardere internă necesită modificarea acestora 
datorită puterii calorifice a acestuia inferioară în raport cu benzina. De asemeni trebuie mărit 
raportul de compresie, ţinând cont de conţinutul mai ridicat de oxigen, în scopul creşterii 
randamentului termodinamic şi a reducerii emisiilor de hidrocarburi nearse. Un dezavantaj al 
etanolului este corosivitatea sa care duce la degradarea unor component ale motorului. Pentru 
utilizarea în motoarele actuale fără modificări se utilizează în amestecuri de până la 10% 
etanol (E10 sau gasohol) cu benzina.  

• Terţ-butil-alcoolul (TBA) sau butanolul, C4H9-OH,  produs prin fermentaţia biomasei cu 
bacteria Clostridium acetobutylicum poate fi utilizat direct drept combustibil în motoarele cu 
aprindere prin scânteie fără modificarea acestora având cifra octanică mai ridicată decât 
benzina, nefiind higroscopic ceea ce îl face mai puţin sensibil la condiţiile de vreme ca 
etanolul şi neatacând chimic componentele folosite în construcţia motorului. 

• Uleiurile vegetale şi grăsimile animale se pot utiliza în trei moduri: 
• Primul este rafinarea uleiurilor vegetale, cum este uleiul de palmier, prin hidrocracare sau 

hidrogenare conducând la obţinerea directă a benzinei sau motorinei. 
• A doua metodă este utilizatea directă drept combustibil în motoarele Diesel a uleiurilor 

vegetale produse sau rezultate ca deşeuri din industria alimentară. Principalul dezavantaj este 
reprezentat de viscozitatea şi tensiunea superficială mai mare a uleiurilor vegetale în raport 
cu motorina care determină o atomizare mai redusă a jetului de injecţie, ardere incompletă şî 
generarea de particule solide, imposibilitatea pornirii la temperaturi scăzute şi o uzură sporită 
a motoarelor datorită contaminării uleiului de ungere. Înlăturarea acestui dezavantaj se 
realizează prin prevederea unui rezervor suplimentar de motorină. Motorul trebuie să 
pornească cu motorină până la atingerea temperaturii de regim după care poate trece la 
arderea uleiului vegetal. Progrese în utilizarea uleiurilor vegetale s-au realizat la motoarele 
adiabate la care temperatura crescută de regim înlătură o aparte din dezavantajele prezentate 
mai sus.   
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• A treia metodă este producerea combustibilului Biodiesel (mono-alchil ester) prin 
transesterificarea unor uleiuri vegetale sau grăsimi animale cu alcooli. Biodieselul poate fi 
utilizat direct în motoarele diesel fără modificarea acestora (ex. B100 cu 100% biodiesel) sau 
în amestec cu motorină, (ex. B20 cu 20% biodiesel). 

Biogazul este un amestec de gaze cum ar fi: metan, bioxid de carbon, azot, hidrogen, hidrogen 
sulfurat, oxigen, cu concentraţii eterogene, rezultat în urma descompunerii anaerobe a materiilor 
organice (biogeneratoare de generaţia întâi). Principalul combustibil este metanul CH4 cu o 
concentraţie de 50-75%. Biogazul poate fi folosit drept combustibil pentru motoarele cu combustie 
internă, putând fi stocat prin comprimare în butelii,  dar trebuie prevăzute măsuri speciale pentru 
evitarea apariţiei depunerilor de silice şi silicaţi datorate prezenţei xiloxanilor în biogaz. Se estimează 
de exemplu că în Marea Britanie, biogazul ar putea înlocui în jur de 17% din consumul de combustibili 
fosili. 

Hidrogenul 
Hidrogenul are o mare capacitate energetică. În prezent se obţine prin reformare catalitică din 

hidrocarburi. Biologic, hidrogenul se obţine prin procese de fermentaţie/hidroliză cu şi fără prezenţa 
luminii a unui substrat organic de către diverse bacterii (biogeneratoare de generaţia a doua). De 
asemeni poate fi produs şi din alge. S-a constatat că lipsind algele de sulf, ele trec de la producţia de 
oxigen prin fotosinteză la producerea de hidrogen. 

O sursă inepuizabilă de hidrogen o constituie apa, din care poate fi separat prin electroliză, 
folosind ca sursă de energie sistemele de conversie a energiei solare fotovoltaice, eoliene, etc. 

O altă sursă naturală de hidrogen este constituită, de exemplu în zona Mării Negre, de 
acumulările masive de hidrogen sulfurat H2S (5miliarde tone) existând în prezent studii teoretice de 
exploatare a acestei resurse. 

Hidrogenul poate constitui combustibilul viitorului deoarece se găseşte din abundenţă şî este 
relativ nepoluant, produsul arderii sale fiind apa.  

În motoarele cu ardere internă hidrogenul poate fi utilizat în prezent drept combustibil 
prin injectare în colectorul de admisie, sau prin injecţie directă în camera de ardere, fie la 

presiuni ridicate sau, sub formă lichidă, la  temperaturi foarte scăzute (injecţie criogenică). 
Avantajele hidrogenului ţin de gama largă de flamabilitate comparativ cu alţi combustibili ceea 

ce îl face susceptibil de a fi utilizat în amestecuri sărace. 
Hidrogenul are o temperatură de autoaprindere foarte ridicată care permite utilizarea unor 

rapoarte de compresie mai mari la motoarele cu aprindere prin scânteie dar îl face nepotrivit drept unic 
combustibil la motoarele diesel. 

Problemele legate de utilizarea hidrogenului în motoarele cu ardere internă ţin de energia 
redusă necesară aprinderii şi de viteza de reacţie foarte mare care poate duce la preaprinderi datorate 
zonelor calde din camera de ardere şi propagarea flăcării înapoi în colectorul de admisie sau la 
detonaţie. 

Stocarea hidrogenului ridică probleme datorită difuzivităţii sale necesitând instalaţii complexe. 
Sunt utilizate  recipiente sub presiune, instalaţii de lichefiere criogenice, rezervoare cu microbile de 
sticlă şi rezervoare cu hidruri metalice. Dintre acestea cele mai potrivite transportului auto sunt cele 
bazate pe acumularea hidrogenului sub formă de hidruri metalice şi eliberarea lui în prezenţa unui 
aport de căldură provenit de la gazele de eşapament sau de la lichidul de răcire a motorului. Aceste 
rezervoare asigură o energie specifică de stocare de 570-670Wh/Kg. 

Alternative la utilizarea motorului cu ardere internă 
Există două direcţii de înlocuire totală sau parţială a motorului cu ardere internă în propulsia 

autovehiculelor. 
- Automobilul electric; 
- Motorul cu ardere externă (Stirling) care se pretează la arderea oricăror combustibili 

proveniţi din biomasă. 
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Automobilul electric 
Primul automobil electric a apărut în anul 1830. În 1899 Camille Jenatzy depăşeşte pentru 

prima dată viteza de 100Km/h cu automobilul său electric „Jamais Contente”. Totuşi după 1910 
producţia de automobile electrice înregistrează un declin datorită perfecţionării motoarelor cu ardere 
internă. Odată cu apariţia crizei petroliere şi a problemelor legate de poluarea mediului automobilul 
electric tinde să redevină de actualitate datorită avantajelor sale şi anume lipsa de poluare chimică şi 
fonică. Trebuie să subliniem totuşi că de fapt poluarea este extrapolată spre producătorii de energie 
electrică ceea ce face necesară dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, noncarbon. 

Astăzi există următoarele tipuri de autovehicule electrice: 
• Autovehicule cu baterii de acumulatori. Pila galvanică (electrochimică) reprezintă un 

convertizor ce transformă direct energia chimică în energie electrică. Pilele galvanice pot fi primare 
(fără regenerarea speciilor electroactive de la poli) pile secundare (denumite şi acumulatoare)(cu 
regenerarea speciilor electroactive de la poli prin electroliză). În mod curent sunt utilizate  următoarele 
tipuri de acumulatoare: plumb-acid; nichel-hidrură metalică; nichel-cadmiu. Acumulatoarele cele mai 
perfecţionate actuale cum sunt cele cu Litiu-Ion sunt au o energie specifică stocată de 115 Wh/Kg. 
Principalele dezavantaje ale acestor autovehicule sunt greutatea mare a acumulatorilor, autonomia 

redusă, timpii mari de reîncărcare a bateriilor şî ciclul de viaţă redus al acestora. Autovehiculele cu 
acumulatori sunt utilizate acolo în general în spaţii închise cum sunt fabricile şi depozitele, pentru 
deplasările pe distanţe scurte în ciclu urban, unde consumul energetic al motorului cu ardere internă 
devine foarte mare. De asemeni se utilizează în zone în care poluarea chimică sau fonică nu sunt 
tolerate cum sunt parcurile, zonele de agrement, terenurile de golf, etc. Ca exemplu prezentăm 
proiectul P.U.M.A. (Personal Urban Mobility and Accessibility) realizat de Firma Segway [2] în 
colaboarare cu General Motors, un vehicul neconvenţional, cu propulsie electrică (vezi fig. 2) cu 
acumulator cu litiu-ion, cu timp de reîncărcare de 8 ore, pe două roţi cu o singură punte cu stabilizare 
dinamică electronică, care permite întoarcerea cu rază zero, fiind un răspuns la problemele de trafic 
urban şi parcare. Vehiculul poate atinge o viteză maximă de 56 de km/h şi are o autonomie de 40 de 
kilometri.  

• Autovehicule hibride La acestea motorul electric coexistă cu motorul cu ardere internă. 
Motorul cu ardere internă acţionează un generator electric care încarcă bateriile de acumulatori, în 
timp ce propulsia este asigurată de motorul electric acţionat de energia stocată în baterii. Există şi 
sisteme hibride paralele la care motorul electric devine în regim de frânare generator de curent, 
reîncărcând bateriile. Un exemplu de autovehicul hibrid care poate fi utilizat şi în zonele de munte [3] 
este reprezentat de camioneta concept 4×4 Toyota A-BAT(vezi fig. 3). 
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Fig. 3 
• Autovehicule electrice utilizând pile de combustie. Pilele de combustie (cu alimentare 

continuă cu specii electroactive la cei doi electrozi) sunt sisteme de conversie directă a energiei 
chimice în energie electrică. Deşi nu sunt o idee nouă fiind inventate în jurul anilor 1840, pilele de 
combustie se pare că vor deveni un în următorii ani un înlocuitor demn de luat în seamă al motorului 
cu ardere intenă. Pilele de combustie au fost utilizate în aplicaţii spaţiale cum au fost programele 
Gemini şi Apollo. Pilele de combustie utilizate actual sunt: cu hidruri metalice, electro-galvanice, 
baterii zinc-aer, pilă de combustie cu acid formic direct,  cu metanol direct, cu metanol reformat, cu 
etanol direct, cu borohidrură directă, cu membrană cu schimbătorare de protoni, cu acid fosforic, cu 
carbonat topit, cu carbon direct, cu borohidrură directă, alcaline regenerative , cu oxid tubulare solide, 
ceramice protonice, microbiene (biogeneratoare de generaţia a treia) etc. Pilele de combustie au un 
randament în jur de 50% în generarea energiei electrice, restul fiind energie termică, care poate fi însă 
recuperată prin utilizarea pompelor de căldură.  În fig. 4 [4] este prezentat prototipul primului tractor 
cu pilă de combustie, NH2, dezvoltat de firma New Holland. Pila de combustie hidrogen-oxigen 
generează 106CP, acţionând două motoare electrice, unul pentru propulsia tractorului şi altul pentru 
acţionarea prizei de putere şi echipamentelor auxiliare.  

Fig. 4 
• Autovehicule utilizând acumulatori inerţiali folosesc drept acumulator de energie un 

volant cu lagăre electromagnetice sau hidrostatice care se învârte cu turaţii mari de până la 100000 
rot/min. În interiorul unei incinte vidate pentru a elimina pierderile prin frecare. Volantul acumulează 
energia eliberată în timpul perioadelor de decelerare sau de coborâre a unei pante şi o eliberează în 
perioadele de pornire, accelerare sau urcare a unei pante.  
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• Autovehicule cu celule fotovoltaice.  Deşi există încercări de acţionare a vehiculelor 
elecrtice cu celule fotovoltaice dispuse pe suprafaţa caroseriei acestora, randamentul încă scăzut de 
conversie a energiei a acestor celule nu le face încă utilizabile din punct de vedere comercial. Mai 
raţională pare în momentul de faţă utilizarea panourilor de celule fotovoltaice, concomitent cu alte 
surse de energie regenerabilă pentru alimentarea staţiilor de reîncărare a bateriilor de acumulatori ai 
vehiculelor electrice.  

• Autovehicule utilizând supercondensatori electrici. Condensatorii electrici dublu 
strat, denumiţi şi supercondensatori, sunt condensatori electrochimici care au o densitate de energie 
deosebit de mare în comparaţie cu cei obişnuiţi, de obicei de sute de ori mai mare. De exemplu dacă un 
condensator electrolitic obişnuit are o capacitate  de ordinul zecilor de milifarazi, un condensator dublu 
strat de aceleaşi dimensiuni va avea o capacitate de câţiva farazi, deci o creştere de două sau trei ordine 
de mărime dar şi o reducere de obicei a tensiunii de lucru. Condensatorii dublu strat mai mari pot avea 
capacităţi şi de 5000 farazi. Cea mai mare energie specifică de stocare posibilă actual este de 
30Wh/Kg. Supercondensatorii tind să umple intervalul dintre condensatori şi baterii.  
Supercondensatorii sunt aplicaţi drept „netezitori” în furnizarea de energie şi dispozitive de încărcare 
momentană. Primele utilizări au fost la condensatorii de pornire pentru motoare mari la tancuri şi 
submarine şi, odată cu scăderea preţurilor, au început să apară la motoarele diesel de camioane şi 
locomotive. Mai recent au devenit o sursă de interes în lumea energiei verzi datorită capacităţii lor de a 
acumula rapid energie care le face deosebit de potrivite pentru aplicaţiile de frânare regenerativă unde 
bateriile întâmpină greutăţi din cauza vitezei mici de încărcare. Noua tehnologie în dezvoltare ar putea 
realiza supercondensatori cu o energie specifică suficient de ridicată pentru a deveni un înlocuitor 
atractiv al bateriilor la toate vehiculele electrice şi hibride, deoarece se încarcă rapid şi prezintă o 
temperatură stabilă.   

 
Concluzii 
Metodele de propulsie neconvenţională a autovehiculelor prezentate în lucrare tind să 

înlocuiască fie motorul cu ardere internă fie combustibilii fosili lichizi folosiţi de acesta. Se observă că 
majoritatea acestor metode sunt legate direct sau indirect de utilizarea surselor de energie regenerabilă 
disponibile pe plan local: biomasă şi biogeneratoare, surse de energie solară fotovoltaică şi termică,  
surse de energie eoliană şi hidraulică, etc. Utilizarea pe scară largă în comunităţile montane a 
sistemelor de propulsie neconvenţională ar conduce la asigurarea unei autonomii sau chiar a 
independenţei energetice cu urmări benefice asupra activităţilor economice specifice  zonei de munte: 
agricultură şi zootehnie, turism şî agroturism, mică industrie. Mai mult, ar conduce la o reducere a 
poluării chimice şi fonice precum şi la prevenirea modificărilor climatice produse de gazele cu efect de 
seră. De asemeni s-ar crea noi oportunităţi de afaceri şi de noi locuri de muncă. 
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Introducere 
 Activitatea unei întreprinderi este influenţată de o manieră complexă şi într-o măsură 

crescândă de mediul înconjurător şi factorii determinanţi ai acestuia. 
Abordarea mediului extern şi a interdependenţelor dintre acesta şi organizaţii, în contextul 

integrării României la Uniunea Europeană constituie o problemă de maximă importanţă, la a cărei 
rezolvare managementul ştiinţific este chemat să aibă un rol decisiv. Aceasta, cu atât mai mult cu cât 
cunoaşterea în detaliu a multitudinii de variabile exogene şi endogene ce influenţează organizaţia este 
de natură să-i asigure o funcţionalitate eficientă, într-un mediu concurenţial din ce în ce mai acerb. 

Am ales să prezint această temă tocmai din dorinţa de a înţelege faptul că transportul este 
liantul care acţionează în a determina ca aceste mici rotiţe ale turismului românesc să funcţioneze. 

 
Necesitatea abordării mediului extern direct  
Evoluţia firmei moderne este marcată, în prezent, de amplificarea interdependenţelor cu mediul 

în care îşi desfăşoară activitatea; expresia acestei evoluţii o reprezintă accentuarea caracterului deschis 
al organizaţiei ca sistem, reflectat atât pe planul „intrărilor” – factori de producţie şi informaţii - , cât şi 
pe cel al „ieşirilor” – bunuri materiale, informaţii şi servicii – prin care se integrează în mediul ambiant 
naţional şi internaţional şi care cunoaşte o varietate şi o intensitate cu mult mai mare faţă de perioada 
anterioară.  

Prin mediul extern al companiei se înţelege ansamblul factorilor externi acesteia, factori a căror 
existenţă este susceptibilă de a-i influenţa comportamentul şi performanţele sale, afectând-o într-un fel 
sau altul. Deoarece impactul poate fi direct (acţiunile concurenţei) sau indirect (schimbări generale în 
climatul de afaceri), analiza mediului extern trebuie realizată în două contexte diferite şi anume: 
contextul concurenţial (mezomediul), generat de elemente aflate în imediata vecinătate a organizaţiei 
si caracterizat prin posibilităţi sporite de influenţare a acesteia, contextul general (macromediul) mai 
îndepărtat şi cu posibilităţi mai reduse de influenţă asupra companiei. 

Analiza contextului (mediului) concurenţial pe care o vom aborda în această lucrare vis-a-vis 
de Compania Naţională de Transport Aerian Public TAROM şi a Ministerului de Turism este utilă în 
evaluarea oportunităţilor şi ameninţărilor generate de acele elemente (indivizi, grupuri sau organizaţii) 
care influenţează direct firma, sau pot fi influenţate semnificativ de către aceasta. Punctul comun al 
demersului de stabilire a identităţii firmelor care acţionează în transport şi turism îl reprezintă faptul că 
sunt firme prestatoare de servicii. 

Pentru economia românească încă în tranziţie, crearea mediului competitiv şi introducerea 
mecanismelor concurenţiale specifice economiei de piaţă constituie o exigenţă primordială, ţinând 
cont, pe de o parte, de schimbările de ordin structural, instituţional, legislativ şi funcţional, dar şi 
comportamental şi atitudinal ce trebuie înfăptuite iar, pe de alta parte, de regulile internaţionale la care 
trebuie să ne aliniem (inclusiv datorită aderării la Uniunea Europeană), ce pun accent pe stimularea 
concurenţei, liberalizarea circulaţiei mărfurilor, a capitalurilor şi serviciilor. 
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În ultimii ani, în spaţiul românesc de transport aerian şi-au făcut apariţia noi agenţi economici – 
cu capital parţial romanesc (BLUE AIR, JET TRANS ), dar si agenţi economici cu capital străin 
(CARPAT AIR, WIZZ AIR) iar monopolul deţinut de Compania Naţională de Transport Aerian Public 
TAROM pe piaţa din România s-a diminuat semnificativ, datorită înaintării inegale în procesul de 
reformă economică, derulării lente a proceselor de restructurare şi privatizare, precum şi insuficientei 
predispoziţii a agenţilor economici la iniţiativă şi risc. 

Astfel, Ministerul Transporturilor ca acţionar principal al Companiei Tarom, pentru a mai 
câştiga pasageri şi pentru a-şi menţine o cotă de piaţă ridicată a cerut lărgirea activităţii companiei prin 
crearea Tarom Tour – o agenţie de turism care combină tariful de transport aerian cu ofertele de cazare 
pentru a obţine un pachet turistic profitabil. 

De aici şi până la a înţelege necesitatea funcţionării acestei agenţii de turism nu mai este decât 
un pas: punerea de acord a celor două ministere în dezvoltarea sau să le zic transformarea agenţiilor 
de ticketing din ţările în care operăm sau unde avem reprezentanţi în agenţii de turism; crearea unor 
pachete turistice accesibile majorităţii; asigurarea transportului pe calea aerului până în inima 
Moldovei, adică la Suceava reprezintă una din cheile sau porţile demarării unui turism profitabil 
începând cu primul bilet care se va vinde.  

Desfăşurarea unei activităţi eficiente necesită urmărirea şi analiza atentă a tuturor factorilor 
care se manifestă în cadrul sectorului de transport aerian, pentru a valorifica acţiunea factorilor 
favorabili şi a preveni impactul negativ pe care îl poate avea acţiunea factorilor nefavorabili asupra 
activităţii Companiei TAROM. 

De aceea, nu trebuie să uităm că trecem şi printr-o perioadă de criză cu efecte care se resimt în 
toate domeniile şi implicit şi în cel al turismului. Această criză, din păcate se resimte şi la nivelul 
Companiei TAROM: prin scăderea numărului de pasageri. Pentru a rezista pe o piaţă în care scade  
cererea, o companie trebuie să lupte şi să găsească noi soluţii pentru a-şi păstra numărul de pasageri 
sau dacă acesta are un trend de scădere, acest trend trebuie să fie cât mai mic. 

Pentru firmele de turism o astfel de soluţie reprezintă implicit identificarea vocatiei sau mai 
bine-zis a viziunii managerului pentru că nu simpla furnizare a unor servicii de turism, mai mult sau 
mai puţin specializate, ci însăşi găsirea acelor nevoi – implicite sau explicite – pe care turistul le 
resimte la un moment dat ca fiind prioritare, managerul trebuie să le înţeleagă şi să le satisfacă într-un 
mod cu totul diferit faţă de concurenţii săi. 

Impactul cel mai concludent asupra companiei se resimte din partea mediului extern direct şi 
care îl reprezintă concurenţa.  

 
Analiza rivalităţii dintre concurenţii existenţi pe piaţa de transport public aerian 
Rivalitatea dintre competitorii existenţi ia forma concurenţei preţurilor, a introducerii de noi 

 servicii, a deschiderii de noi rute, a îmbunătăţirii serviciilor existente şi a garanţiilor oferite de 
transportul aerian, toate cu scopul obţinerii unei poziţii avantajoase pe piaţă. 

Intensitatea rivalităţii dintre agenţii economici existenţi în cadrul acestei ramuri de transport 
depinde de o serie întreagă de elemente, între care:  

Structura sectorului, respectiv numărul de companii, mărimea şi specificul lor, puterea lor 
economică; 

Absenţa diferenţierii serviciilor, situaţie care conduce la ascuţirea concurenţei prin preţurile 
oferite la tichetele de călătorie; 

Rata scăzută a creşterii, fapt ce determină companiile să-şi intensifice eforturile pentru a ocupa 
un segment cât mai important de piaţă. 

Aproape fiecare ramură are un lider care deţine o pondere însemnată din piaţă; acesta poate 
determina variaţia preţurilor şi are o capacitate mare de promovare a serviciilor. Aceste firme domina 
net şi îşi pun problema extinderii prin crearea de noi servicii sau rute, în cazul nostru, susţinut atât prin 
alocarea de resurse umane, cât şi financiare. 

 Aici, însă, trebuie să facem o distincţie clară între o companie low-cost a cărei servicii se 
rezumă la transportul pasagerilor de la o destinaţie la alta, restul serviciilor fiind contra-cost; si  
Compania TAROM  care asigură în preţul biletului servicii de catering (masă, băuturi răcoritoare sau 
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alcoolice, delectarea pe timpul zborului cu filme, muzica sau lecturarea de reviste şi ziare, salon de 
business cu toate facilităţile aferente atât pe timpul zborului cât şi în aerogară), asigurarea de cazare la 
hotel în cazul întârzierilor neprogramate, debarcarea pasagerilor pe marile aeroporturi direct în 
aerogara (fără intermedierea de autobuze) cu facilităţi mărite de transport în comun spre oraş.   

Concurenţa este mai mare atunci când: 
nu există o firma dominantă care să fixeze standarde pentru concurenţi; 
ieşirea din ramură este dificilă; 
sunt oferite servicii asemănătoare. Când preţul este singurul element de diferenţiere pentru 

cumpărător, există dorinţa de a câştiga segmentul de piaţă prin scăderea preţului, determinând un 
“război al preţurilor”. 

Compania de tip low-cost este o companie interesată să ocupe în întregime locurile într-o 
aeronavă pe minimum de profit ceea ce-i permite reducerea preţurilor la tichete cu mult sub target-ul 
unei companii de talia TAROM care prin asigurarea serviciilor mai sus amintite am putea spune că 
face o triere în rândul pasagerilor. Acest lucru nu înseamnă că TAROM-ul ca şi companie nu este 
interesată de ocuparea în totalitate a locurilor din avion. Vrem doar să scoatem în evidenţă elasticitatea 
modificării preţurilor în cazul companiei low-cost care îşi permite ca 50%, de exemplu, din totalul 
tichetelor sa le vândă astfel încât să-şi acopere cheltuielile directe după care sa crească preţul în mod 
gradual astfel încât să poată ajunge chiar la aceleaşi preţuri echivalente cu cele practicate de Compania 
TAROM şi fără a asigura serviciile mai sus amintite.  

În cazul lipsei unui lider pe piaţă, stabilirea acestuia va aduce venituri substanţiale. Lupta 
pentru un segment de piaţă poate deveni foarte dură şi, în general, se aplică strategii focalizate pe 
activităţi forte ale firmei. Se optează în cele mai multe cazuri pentru strategii ofensive care să permită 
câştigarea unei poziţii cât mai bune pe piaţă şi obţinerea unor profituri considerabile. 

 
                   Factorii care determină poziţia pe piaţă                           Tabelul nr. 1 
 

Factori Elemente definitorii 
Serviciile -unicitatea ( TAROM ) 

-calitatea  ( TAROM ) 
-performanţele ( TAROM ) 

Preţul -tendinţe pe piaţă   
-nivelul preţului – ridicat (TAROM), mediu şi scăzut ( low -
cost ) 
-diferenţele faţă de preţul concurenţilor 

Distribuţia -suportul pentru vânzări pe canale intermediare 
Promovarea 
 

-reclama efectivă (TAROM şi low-cost) 
-amploarea activităţilor promoţionale (ridicată low-cost, 
scăzută TAROM) 
-amploarea şi frecvenţa reclamei (ridicată low-cost, scăzută 
TAROM) 

Percepţiile pieţei -percepţia diferenţierii serviciilor 
-atitudinea consumatorilor faţă de marca şi faţă de companie 

 
Ca subiect al gestiunii economice, compania îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are 

un patrimoniu propriu, pe care îl valorifică şi îl dezvoltă; are autonomie decizională; dispune de o 
relativă independenţă în gestiune şi de autonomie deplină în luarea deciziilor de implicare în circuitul 
economic naţional; îşi organizează sistemul informaţional astfel încât să poată măsura veniturile, 
cheltuielile şi rezultatele obţinute din gestionarea patrimoniului; îşi achită datoriile fiscale. 

În situaţia companiilor cu risc considerabil, în care preţurile sunt în scădere şi sunt posibile 
creşteri serioase ale costurilor este important să se creeze cerere şi să se dea încredere cumpărătorilor 
în serviciile de care beneficiază. Pentru aceasta se poate apela la specializare şi cooperare pentru a se 
atinge anumite standarde de calitate. Acest lucru este adesea observat în cazul companiilor low-cost 
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care apelează la servicii reciproce când se află în imposibilitatea de a face faţă numărului mare de 
pasageri. Compania solicitată care efectuează zborul pentru cea aflată în impas are obligaţia de a zbura 
cu indicativul aflat pe tichetul clientului şi de a furniza practic aceleaşi “servicii”. Este o alta 
modalitate de a-şi păstra clienţii şi un exemplu de fair-play între firmele concurente. 

Sporirea calităţii serviciilor, deschiderea de noi rute şi menţinerea sau chiar reducerea costurilor 
constituie “arme” importante, folosite pentru apărarea segmentului de piaţă deţinut şi, eventual, într-o 
situaţie favorabilă pentru extinderea lui. 

Cealaltă  forţă competitivă figurată o reprezintă – potenţialii intraţi pe piaţă –care poate produce 
modificări semnificative prin noile servicii de care dispun şi resursele pe care le introduc în competiţie, 
eforturile intense pe care le desfăşoară pentru a se insera avantajos pe piaţă şi eventualele noi concepţii 
strategice pe care le promovează. Astfel, Compania Tarom a pierdut foarte mult teren în favoarea unor 
companii de talia Blue-Air sau Jet Trans care a acaparat majoritatea pieţei de charter (cursa ce se 
efectuează la cererea unei firme de turism) încheind contracte preferenţiale cu marile firme de turism 
din spaţiul naţional şi european.  

Barierele la intrarea pe piaţă constituie determinanţii esenţiali ai ameninţării pe care potenţialii 
intraţi o prezintă pentru firmele existente pe piaţa respectivă. Aceste bariere sunt următoarele: 

• costurile de transfer – reprezintă costurile imediate pe care un client trebuie să le 
suporte pentru a trece de la serviciile unei companii la serviciile altei companii – 
această bariera poate fi de ordin pur psihologic şi legată de imaginea deja formată 
despre o anumită marcă, dar ea poate reprezenta o cheltuială importantă în momentul 
în care clientul renunţă la serviciile companiei căreia i-a fost fidel o bună perioadă de 
timp şi pentru care îi era recompensată fidelitatea prin reduceri importante la preţul 
tichetului de călătorie (TAROM a demarat o astfel de campanie şi funcţie de numărul 
de puncte acumulate în timp, preţul tichetului de călătorie scade cu numărul de 
călătorii efectuate) ; 

• efectul de experienţă – în momentul în care o companie intră pe piaţă apare un 
fenomen de familiarizare. Efectul de experienţă constituie un avantaj în materie de 
costuri pentru firmele deja implantate pe piaţă faţă de rivalii lor potenţiali. 

• Nevoile de capital – în momentul lansării pe piaţă firma trebuie să dispună de resurse 
financiare considerabile pentru a face faţă concurenţei. 

• Politica guvernului şi reglementările existente – statul poate limita sau interzice 
intrarea în anumite sectoare prin diferite restricţii sau cerinţe impuse firmelor, cum ar 
fi: obligaţia de a avea o licenţă sau prin diferite alte reglementări din cadrul unor 
sectoare de activitate precum: norme de poluare, reglementări privind calitatea şi 
securitatea serviciilor etc. 

 
Turismul românesc – posibilitate exclusivă de eficientizare a transportului aerian 
În urma analizei mediului extern, mai multe soluţii posibile se oferă Companiei TAROM, iar 

riscurile inerente alegerii unei anumite opţiuni strategice sunt mai bine identificate. Soluţii posibile: a 
crea un nou grup strategic pentru a exploata o nişa nepercepută de concurenţii actuali – cu alte cuvinte 
posibilitatea în urma achiziţionării de noi aeronave din cursul anului trecut şi a anului în curs de creare 
în cadrul Companiei TAROM a unei divizii de low-cost ( Compania Lufthansa este una din primele 
mari companii care a subscris la aceasta modalitate); a intra într-un grup strategic în situaţia cea mai 
favorabila ( Compania TAROM a devenit membru SKY TEAM cu drepturi depline de la finele anului 
2008); a ameliora poziţia companiei în grupul său de apartenenţă; crearea de comun acord a celor două 
ministere a unor pachete turistice accesibile majorităţii (şi aici mă refer atât la cetăţenii români cât mai 
ales la cetăţenii din afara graniţelor ţării) care să le permită beneficiarilor (turiştilor) şi în special 
organizatorilor (agenţia de turism şi transportatorul) maximum de eficienţă – asigurarea transportului 
pe calea aerului până în inima Moldovei precum şi beneficiul unui turism de calitate.  

Bineînţeles, că acest lucru necesită şi reclamă – pentru publicitate sunt necesari bani (statisticile 
ne arată ca pentru a-ţi face reclamă eficientă o companie trebuie să investească trei până la şase 
procente din veniturile sale). Am găsit şi o soluţie de mijloc pentru această situaţie de criză folosită de 
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altfel de foarte mulţi ani în alte state şi care la noi se încearcă, dar încă cu multă reţinere: este vorba 
despre publicitate prin marketing.   

Această divizie de low-cost împreună cu pachetele turistice agreate şi impulsionate de 
Ministerul Turismului ar putea deservi Compania TAROM şi implicit turismul românesc cu zboruri 
charter din orice colţ al Europei şi de ce nu, al lumii, până la Cetatea de Scaun a Sucevei. Şi atunci,  un 
francez va putea plăti un preţ bun pentru un sejur la Vatra Dornei pentru că: 

• dacă suntem membri ai unei alianţe turistul poate călători cu orice companie din cadrul acesteia 
fără a avea cheltuieli suplimentare 

• poate calatori cu low-cost (preţuri foarte mici la transport) şi pachet turistic sub preţul 
concurenţei 

• poate călători cu serviciul de business dacă plăteşte un pachet turistic la un preţ negociat şi 
acceptat de ambele părţi. 
Astfel, putem identifica o oportunitate strategică, adică posibilitatea materială de a realiza o 

mişcare strategică adecvată strategiei firmei, realizată la un cost mai redus decât al concurenţilor săi. 
Valorificarea acestei oportunităţi se traduce pe planul eficienţei şi eficacităţii firmei (atât cea de 
transport cât şi cea de turism) într-o creştere ale cărei surse pot fi: recunoaşterea în avans faţă de 
concurenţi a valorii unor resurse, stabilirea raportului optim între nevoile nesatisfăcute, manifestate ca 
cerere şi capacitatea firmei de a le acoperi. Combinarea resurselor firmei cu oportunitatea strategică a 
mediului extern reprezintă elementul cheie al unui comportament strategic marcat de succes.  

Studierea problematicii mediului şi precizarea multiplelor elemente de impact ale acestuia 
asupra firmelor româneşti sunt de natură să faciliteze, pe de o parte, înţelegerea mecanismului de 
constituire, funcţionare şi dezvoltare a acestora şi, pe de alta parte, dependenţele complexe ale 
unităţilor economico-sociale, influenţa tot mai evidentă în prezent şi de care trebuie să se ţină cont în 
fundamentarea strategiilor economice. 

În altă ordine de idei, raporturile dintre mediu şi organizaţie se manifestă cu intensitate şi în 
ceea ce priveşte conceperea şi exercitarea procesului de management într-o viziune deschisă, capabilă 
să asigure o valorificare superioara a potenţialului mediului. 
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 2.7   TOURISTIC ROMANIAN VILLAGE - A PROBLEM IN THE PRESENT 
 

SATUL TURISTIC ROMÂNESC – O PROBLEMĂ ÎN ACTUALITATE 
 

Ion TALABĂ 
 

Abstract: The literature presented in the foreground issues of rural tourism and agrotourism, and secondary on 
the village tourism. The study aims to present the concept of village tourism, to show the advantages and disadvantages 
that this debate brings regarding village tourism with its rights and obligations. 

Keywords: village, village tourism, rural tourism 
Cuvinte cheie: sat, sat turistic, turism rural 

 
Introducere 
În evoluţia turismului românesc de după 1990 un accent deosebit a fost pus atâta din punct de 

vedere teoretic, cât şi din cel practic pe problematica turismului rural  şi a agroturismului, trecându-se 
în timp sub o nefericita tăcere noţiunea de sat turistic.  

O astfel de abordare a prezentat mai multe aspecte negative de care trebuie să ţinem cont şi pe 
care trebuie să le corectăm  prin respectarea adevărului, şi anume: 

a) chiar dacă înţelegem dacă acceptăm sau nu cu înţelegerea sau neînţelegerea noastră, satul 
turistic romanesc este un adevăr, o prezenţă vie în peisajul turistic naţional 

b) activitatea de turism rural şi de agroturism poate exista şi se poate manifesta numai în spaţiul 
satului, fie el comună, sat, cătun. 

c) scoţând în prim plan noţiunea de sat turistic, ne vine mult mai uşor să definim categoriile de 
turism rural şi de agroturism. A merge prin deducţia, care se pare că stăruie astăzi, ca de îndată ce 
vorbim despre „rural” în mod obligatoriu ne gândim la noţiunea de sat, acest raţionament nu este 
întotdeauna adevărat, deoarece sunt multe persoane care dintr-un motiv sau altul nu fac aceasta 
legătură.  

Şi din aceste motive apreciem ca fiind binevenită readucerea în prim plan a „satului turistic” 
atunci când vorbim despre turismul rural sau despre agroturism.  
 

O uşoară divagaţie 
Pentru a fi înţeleasa mai bine motivaţia noastră în abordarea acestui subiect vom aduce în 

discuţie următoarele situaţii absolut reale şi anume: 
a) În momentul în care un cetăţean de rând doreşte să meargă la tratament balnear la Herculane şi 

implicit să cumpere un bilet de tratament la aceasta staţiune el, în primul rând, are în vedere 
localitatea Herculane care poate fi după caz sat sau oraş şi pe urmă problematica utilizării 
efectelor apelor  termale pentru tratarea afecţiunilor de care el suferă; 

b) când un turist potenţial se interesează la o agenţie sau la un cabinet medical despre posibilele 
efecte pozitive pe care le-ar putea avea asupra sănătăţii lui apele minerale de la Sângeorz Băi, în 
primul rând în conformitate cu teoria hărţilor mintale (mental maps) el se gândeşte la o unitate 
administrativ-teritorială încadrată pe baza unor legi în categoria de sat sau oraş în care se află 
infrastructura turistică necesară pentru realizarea obiectivelor sale (tratament balnear, cazare, 
masa, agrement etc.) 

c) un turist potenţial din mediul urban – căci aici este izvorul celor care solicită ruralul pentru 
odihnă şi recreere  - când doreşte să meargă într-un astfel de areal, primul lucru la care se 
gândeşte şi apoi primul loc pe care-l caută pe hartă sau în memorie este un sat, un cătun sau un 
centru de comună, pe care noi într-un mod generic îl numim „sat turistic”.  

Ori cât am dori, sau ne-am strădui noi, sau alţii asemenea nouă, ca atunci când vorbim, 
analizăm sau propunem forma de turism rural sau de agroturism fără a avea mai întâi în vedere 
noţiunea de „sat turistic”, apreciem ca fiind o eroare regretabilă deoarece activitatea de turism rural şi 
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de agroturism în mod obligatoriu se desfăşoară în spaţiul „satului” fie el cătun, sat sau centru de 
comună. 

De aceea aprecierea noastră este că în „vârful pietrei unghiului” trebuie pusă noţiunea de 
sat turistic, urmată mai apoi de cea de turism rural şi agroturism.  

 
Satul în general – satul turistic în special şi tipurile sale 
În decursul timpului, problematica definirii noţiunii de „sat” a preocupat în egală măsură pe 

geografi, sociologi, economişti şi jurişti şi a apărut o legislaţie specifică, care a încercat şi a reuşit să-i 
surprindă principalele caracteristici. 

Fără a intra în prea multe detalii arătăm totuşi că în Dicţionarul Limbii Române Moderne, 
referitor la noţiunea de sat în general, se precizează că acesta reprezintă o „Aşezare rurală cu case şi 
gospodării locuite în majoritate de ţărani” [8, p.736]. Deci în primul rând este vorba de o aşezare, care 
tot în acelaşi dicţionar acest termen exprimă un „Grup de locuinţe, de construcţii care alcătuiesc un 
mediu de viaţă umană” [8 p. 50]. În cazul nostru, fiind vorba de o aşezare de tip rural  - de un sat – 
care reprezintă o mica unitate administrativă, organizată şi condusă după anumite legi, reguli şi 
cutume.  

În legătura directă cu noţiunea de „sat”, avem alte trei categorii şi anume de: 
a) sătesc „care aparţin satului” [8, p.741]. 
b) sătean, care are înţelesul de „om care locuieşte într-un sat şi are îndeletniciri rurale”  
[8, p.741]; 
c) săteancă, respectiv „femeie care locuieşte într-un sat şi are îndeletniciri rurale” [8, p.741]. 
Unitatea administrativ teritorială mai mică decât satul este „cătunul”, care reprezintă „Grup de 

aşezări ţărăneşti care nu constituie o unitate administrativă, având un număr de locuitori mai mic decât 
al unui sat” [8, p.129]. 

Un interesant punct de vedere asupra noţiunii de „sat” ne este oferit în „Geografia de la A la Z”  
în care se menţionează că acesta reprezintă o „localitate de tip rural cu caracteristici edilitare  
economice, sociale şi culturale distincte” [10, p.261], toate aceste elemente având o anumită evoluţie 
de ordin temporal. 

Caracteristicile economice de bază ale satelor sunt îndeobşte cunoscute, dar cu menţiunea că în 
funcţie de poziţia lor geografică, de resursele materiale de care dispun, de cultura spirituală şi 
economică acumulată în decursul istoriei, aceste aşezări umane au căpătat anumite trăsături care sunt 
vizibile.  

În a doua jumătate a secolului XX în corelaţie directă cu evoluţia aproape explozivă a 
turismului, a apărut în diferite nuanţe în ţările dezvoltate din vestul, centrul, nordul şi sudul Europei, 
noţiunea de „sat turistic”.  

Această evoluţie şi acest concept nu a putut ocoli România în calitatea ei de stat european cu o 
civilizaţie multimilenară. 

Astfel, încă din 1962 în judeţul Braşov, în satul Şirnea, oameni de bine cu un ascuţit simt 
practic şi al viitorului, au acceptat pe baza unei pertinente analize un astfel de nume pentru această 
localitate.  

A urmat apoi „perioada de aur” a dezbaterilor ştiinţifice şi a acţiunilor practice asupra 
turismului rural dintre anii 1972-1976 care a pus în centrul ei noţiunea de „sat turistic”.  

Aşa cum menţionam deja în introducere, după 1990 în cercetările ştiinţifice cât şi in acţiunile 
practice s-a vorbit aproape în exclusivitate de turism rural şi de agroturism, trecându-se sub tăcere 
noţiunea de „sat turistic” care de fapt le include pe cele doua forme de practicare a turismului enunţate 
deja mai sus.     

Cu toate acestea o analiză lucidă a problematicei ne pune în evidenţă următoarele: 
a) turismul în general a apărut şi s-a practicat o perioadă lungă a istoriei sub forma spontană, 

fără structuri organizatorice şi baze de cazare special amenajate acestui scop; 
b) în forma sa de manifestare spontană, turismul s-a practicat în mod prioritar în vatra şi 

arealul satelor sub formă de ceea ce numim noi astăzi agroturism; 
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c) prima structura organizatorică a vieţii omeneşti a fost în aşezări mici, cătune, apoi sate şi 
cu mult mai târziu sub influenţa unor factori favorabili unele dintre acestea au devenit 
târguri, apoi oraşe,  municipii etc. 

Deci turismul în mediul sătesc sub forma sa de ceea ce definim noi astăzi agroturism nu este o 
creaţie nouă, el având o istorie bogată, apărând pe o anumită treaptă a dezvoltării istorice a societăţii 
omeneşti.  

Este adevărat însă că turismul practicat în pensiunile de tip rural sunt de dată mai recentă, 
forma care a apărut sub impulsul cererii turistice mereu crescânde. De aceea, atunci când ne gândim la 
forma de turism rural cel mai corect si cuprinzător ar fi să avem mai întâi în vedere termenul de „sat 
turistic” deoarece aproape instantaneu gândul te duce la o localitate care deşi nu poate fi încadrată în 
categoria „staţiunilor turistice”, totuşi dispune de factori de atracţie şi de o infrastructură specifică 
acestei activităţi compusă în principal dintr-o bază de cazare, una gastronomică şi de agrementare a 
timpului liber al turiştilor în funcţie de profilul resurselor utilizate de bazele de tratament balnear, pârtii 
de schi, şi, după caz, de linii de transport pe cablu etc. 

În decursul ultimelor decenii, numeroase personalităţi care au analizat din punct de vedere 
ştiinţific formele de manifestare ale turismului practicat în mediul rural, deci în sate, au încercat şi au 
reuşit să definească cu claritate aceste noţiuni. Amintim doar ca exemplu pe cele mai recunoscute 
personalităţi în domeniu: Vasile Glăvan, Puiu Nistoreanu, Ion Ionescu, Oskar Snak, Ion Istrate, G. 
Erdeli, Bran Florina, Ciangă Nicolae, Daniela Matei, Valeriu Ciurea etc. 

Astfel, în al său „Dicţionar de terminologie turistică”, Aurelia-Felicia Stăncioiu defineşte satul 
turistic ca fiind o „aşezare rurală cu un bogat trecut istoric, în care sunt păstrate tradiţiile şi care, în 
afara funcţiilor politico-administrative, sociale, economice şi culturale proprii, îndeplineşte sezonier 
sau pe tot parcursul anului şi funcţia de primire şi găzduire a turiştilor” [5, p. 177].  

O definiţie asemănătoare oferă Istrate Ion şi Bran Florina în studiul cu titlul „Agroturismul in 
România” publicat în „Tribuna Economica” nr. 32 din 10.08.1995. 

Un interesant şi pertinent punct de vedere în domeniu oferă prof. univ. dr. Vasile Glăvan atunci 
când defineşte satele turistice ca fiind „aşezări rurale bine constituite, păstrătoare de valori şi tradiţii 
etnofolclorice şi cu un bogat trecut istoric, care, în afara funcţiilor politico-administrative, sociale, 
economice şi culturale proprii, îndeplinesc sezonier sau în tot cursul anului şi pe aceea de găzduire şi 
asigurare a hranei pentru turiştii care îşi petrec un sejur cu durata nedefinită sau le vizitează în cadrul 
unor programe de turism itinerant cu sau fără servirea mesei” [1, p. 65].  

În legătură directă cu satul turistic cu termenul de sat turistic, în special în Vestul Europei, dar 
cu preluare în literatura noastră, este cel de „sat de vacanta”, care în concepţia „Dicţionarului turistic 
internaţional” ar fi un „centru turistic, compus din vile sau bungalow-uri destinate cazării individuale 
sau familiale şi grupate în jurul unor spaţii comune pentru masă, distracţii şi sport” [9, p. 141]. Apariţia 
satelor de vacanţă a fost motivată de urbanizarea accentuata a localităţilor de tip rural din vestul 
Europei şi de nevoia unei importante categorii de turişti de a se întoarce la natură. 

Punctul nostru de vedere exprimat în 1991 în capitolul IV din lucrarea „Turism în Carpaţii 
Orientali” intitulat sugestiv ,,Satul montan – element donamic în dezvoltarea activităţii turistice în 
Carpaţi” rămâne perfect valabil şi de mare actualitate, atât prin numeroasele probleme de fond 
semnalat cât şi prin propunerile ştiinţifice şi definiţiile formulate. 

 
Tipologia satelor turistice – scurse înserări 
Aşa cum se cunoaşte, unele sate sunt amplasate în zona de munte, altele în Subcarpaţi sau în 

cea de deal şi câmpie, în Delta Dunării şi pe litoralul Marii Negre. 
În funcţie de condiţiile geografice, social-economice şi istorice în care ele au apărut, evoluat şi 

au ajuns până în zilele noastre, aceste localităţi sunt păstrătoare ale unor valori: de ordin natural şi 
antropic. 

Astfel, în funcţie de aceste valori, satele turistice pot fi de tip: istoric, etnofolcloric, artizanal, 
climateric, peisagistic, balnear, pescăresc şi de vânătoare, pomicol, viticol etc. Putem de asemenea 
identifica sate turistice de pelerinaj religios, pentru drumeţie montană, pentru practicarea sporturilor de 
iarnă etc.  



Ion TALABĂ  
 

 

118 

Pentru fiecare dintre aceste categorii de „sate turistice”, România dispune de numeroase 
exemple care sunt solicitate de turişti în funcţie de motivaţiile acestora, de condiţiile pe care le oferă, 
de publicitatea care se realizează în interiorul şi exteriorul lor etc. 

În general, un sat turistic nu dispune doar de un singur tip de obiective de atracţie turistică, ci 
de un număr cu mult mai mare, ceea ce le fac şi mai atractive pentru turiştii potenţiali.  

 
Necesitatea readucerii in prim plan a satului turistic românesc 
Repunerea pe rol a problematicii „satului turistic” nu reprezintă o dorinţa singulară, ci ea se 

înscrie intr-o necesitate obiectivă.  
Realitatea timpurilor pe care le trăim şi în care ne desfăşurăm activitatea ne obligă la căutarea şi 

scoaterea la iveală a adevărului.  
Practica actuală de acceptare a termenilor de turism rural şi de agroturism deşi acoperă o parte a 

problematicii, totuşi au în vedere un câmp care se referă în primul rând la forma de turism practicată în 
spaţiul satului turistic.   

Termenul cuprinzător care include toate formele de turism ce pot fi practicate în astfel de areal 
este cel de „sat turistic”, deoarece el reprezintă spaţiul în cadrul căruia sunt asigurate şi oferite toate 
condiţiile de manifestare. 

Acceptarea şi pledarea pentru un astfel de punct de vedere ar avea numeroase efecte benefice 
asupra turismului rural şi al agroturismului, din rândul cărora am reţine doar ca exemplu câteva şi 
anume: 

a) noţiunea de „sat turistic” se referă în primul rând la localitate, la resursele pe care ea le 
are, motiv care incumbă alte obligaţii – mult sporite autorităţilor locale – comparativ cu 
cea de turism rural sau de agroturism care cade în sarcina proprietarilor de pensiuni şi de 
spaţii de cazare în general; 

b) emblema de „sat turistic” reprezintă pentru turişti un „brand”, deoarece ei îşi dau seama 
că pe raza acestora se află obiective de mare atracţie turistică; 

c) declararea unei localităţi ca „sat turistic” şi fixarea de plăci cu această inscripţie la toate 
intrările din aceste localităţi atrage atenţia şi energiile întregii comunităţi, deoarece îşi dau 
seama că este vorba despre localitatea lor, şi nu despre afacerea unui vecin, localnic sau 
de un nou venit în spaţiul lor; 

d) autorităţile judeţene, atunci când repartizează sumele primite de la bugetul centralizat al 
satului, are o motivaţie suplimentară pentru a mări cotele alocate pentru înfrumuseţarea 
acestor localităţi. 
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Abstract: The natural tourism potential of Braila county is mainly given by the presence of the river relief and 

spa resources of salty lakes. In this respect, the rivers and especially the Danube became places of tourism interest. The 
low and sandy river banks are suitable to practising sun-therapy and swimming, while abandoned arms and various water 
canals ensure proper conditions for fishing and water sports. At the same time, the river terraces and meadows provide 
favourable areas for erecting different specific tourism premises and facilities like hotels, restaurants, campings, pontoons, 
etc. The spa and healthy resources of Braila salty lakes have been exploited since the 2nd half of the 19th century. Lacul 
Sarat (Salty Lake) resort, situated near Braila city, has developed as a spa and healthy resort due to its natural cure 
factors, particularly salty mineral water and mud, used in various special medical treatments. 

Keywords: rural tourism 
Cuvinte cheie: turism rural 
 
Introducere 

Potenţialul turistic natural al judeţului Brăila se leagă, în principal, de prezenţa reliefului fluvial 
şi de resursele balneare ale lacurilor sărate. În acest sens albiile râurilor şi în special a Dunării au 
constituit locuri de polarizare turistică prin prezenţa limanelor, ostroavelor plajelor etc. Malurile joase 
şi nisipoase sunt favorabile  pentru  practicarea  helioterapiei şi  înotului; în timp ce braţele părăsite şi 
limanurile asigură condiţii propice pentru pescuit sportiv, sporturi nautice sau alte activităţi desfăşurate 
în cadrul turismului de sfârşit de săptămână; iar luncile şi terasele oferă suprafeţe favorabile pentru 
diferite amenăjări turistice specifice. Valorificarea potenţialului balnear al spaţiului geografic brăilean 
a determinat, în timp, apariţia şi dezvoltarea unor stabilimente de cură şi ulterior a staţiunilor 
balneoclimaterice. Exploatarea factorilor naturali de cură şi îndeosebi a apelor minerale în scop 
terapeutic datează în zona Lacului ,,Sărat Brăila” încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
calitatea terapeutică fiind însă cunoscut încă de la jumătatea mileniului trecut. 

 
Insula Mică a Brăilei 
Din punctul de vedere al cadrului natural, brăilenii se pot considera nişte favorizaţi ai soartei 

prin faptul că trăiesc atât de aproape şi chiar se contopesc cu Lunca Dunării. Existenţa Insulei Mici a 
Brăilei, rezervaţie naturală de importanţă mondială în cadrul judeţului, măreşte atractivitatea din punct 
de vedere turistic, iar călătorul e fascinat de paradisul predeltaic al bălţilor Brăilei. 

Balta Brăilei reprezintă porţiunea de luncă între două braţe ale Dunării (Măcin sau Dunărea 
Veche şi braţul Cremenea). Pământ nou, deltaic, supus proceselor aluvionare în regim natural (96.000 
ha), şi-a purtat frumuseţea şi identitatea prin timp până în 1964, când au început lucrările de îndiguire 
şi desecare, care au durat până în 1970, când o suprafaţă de 72.382 ha a fost destinată agriculturii. 

Întinsă pe o lungime de 60 km şi 20 km lăţime, balta are o salbă de lacuri, gârle, grinduri 
fluviale, braţe părăsite, privaluri de o deosebită frumuseţe. A scăpat de îndiguire un mic eşantion de 
natură botezat cu numele de Insula Mică a Brăilei întins pe 14.983 ha. Conservatori, geografii o mai 
numesc şi astăzi Balta Brăilei, pe numele ei adevărat, ştiinţific şi istoric. 

Cu toate că şi iarna are un farmec sălbatic în ţinuturile bălţilor, odată cu trecerea acesteia 
pământul de o parte şi de alta a digului respiră mai uşurat, ochiurile senine de apă îi iau locul acoperind 
ici-colo întinderea, pentru ca apoi luciul apelor să întregească ţinutul ce ţi se deschide în faţă. Este o 
nelinişte pe care ţi-o transmite tânguirea vântului prin trestii, e o tresărire a ochiului la bogăţia de 
ramuri încolăcite a salciei, este o nelinişte pe care o resimte toată fiinţa ajunsă la luminiş, unde nuferii 
îţi încântă privirea, desfăcând cupole albe şi galbene la răsăritul soarelui. 
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Cea mai mare suprafaţă de rezervaţie se găseşte pe teritoriul comunelor Gropeni, Tufeşti, 
Stăncuţa, Măraşu, Berteşti. În rezervaţie se ajunge plecând din Brăila cu vaporul, pe dig cu maşina 
până la Băndoiu, intrând în rezervaţie prin iezerul Curcubeu, sau cu şalupa pe canalele şi braţele 
Dunării. 

Parcul natural Balta Mică a Brăilei 
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este desemnat de către Secretariatul Convenţiei Ramsar ca 

Zonă Umedă de Importanţă Internaţională în special ca habitat al păsărilor de apă. Limita Parcului 
Natural Balta Mică a Brăilei este reprezentată de fluviul şi braţele Dunării la cotele maxime de 
inundaţie între podul de la Giurgeni - Vadul Oii şi până la sud de Brăila, la confluenţa braţului Cravia 
cu Dunărea. 

Limita estică. De la podul Giugeni - Vadul Oii limita este dată de malul drept al Dunării, 
continuată cu malul drept al braţului Vâlciu până la confluenţa cu Dunărea, la nord de Insula Mică a 
Brăilei. Urmăreşte apoi malul drept al Dunării şi malul drept al braţului Cravia până la confluenţa cu 
Dunărea din amunte de Brăila. 

Limita vestică. De la podul Giugeni - Vadul Oii limita este dată de malul stâng al Dunării până 
la desprinderea braţului Pasca, la sud de Ostrovul Orbului. Urmează malul stâng al braţului Pasca până 
la confluenţa cu Dunărea, din aval de Ostrovul Orbului şi apoi continuă pe malul stâng al Dunării până 
la sud de Insula Calia. Limita parcului continuă pe malul stâng al braţului Calia şi apoi din nou de 
malul Dunării până la malul stâng al braţului Arapu, care devine limită până în aval de confluenţa 
Dunării cu braţul Cravia. 

În interiorul acestor limite parcul cuprinde totalitatea ostroavelor şi insulelor aflate la sud de 
Brăila până la podul de la Giurgeni - Vadul Oii, respectiv Insula Arapului, Insula Fundul Mare, Insula 
Calia, Insula Mică a Brăilei, Ostrovul Crăcănel, Insula Vărsăturii şi Braţul Arapu, Braţul Calia, Braţul 
Pasca, Braţul Cremenea, Braţul Mănuşoaia, Braţul Vâlciu şi Braţul Cravia. 

Potentialul turistic 
Insula Mică a Brăilei, cea mai importantă sub aspect ştiinţific şi turistic din salba celor 7 insule, 

are o suprafaţă de 9559 ha, din care 6566 ha pădure şi 2921 ha luciu de apă (include 18 iezere).Accesul 
cel mai uşor este prin Stăncuţa DJ 212, 4 km, Gropeni DJ 212, Giurgeni sau Hârşova E60.  

Din punct de vedere al activităţii turistice, prezintă un interes deosebit partea din aval a insulei, 
zona Popa, şi jumătatea din amonte a Insulei Mici: zona de protecţie specială Egreta. 

In partea din aval a Insulei Mici a Brăilei, firma Ocmava, concesionară a punctului piscicol 
Năvodari de la Compania Naţionala de Pescuit, şi-a propus să dezvolte turismul de cherhana cu 
posibilităţi de cazare în baltă.Tot aici turiştii pot vizita colonia mixtă de cormorani, egrete, stârci şi 
lebedele de pe lacul Cucova. 

A doua zonă de conservare specială, în suprafaţă de 4.225 ha este situată în sudul Insulei Mici a 
Brăilei. 

Ca infrastructură turistică, aici există cabanele Egreta (14 locuri) şi Gura Gârluţei (6 locuri), trei 
turnuri observator pentru birdwathing şi trei trasee marcate.Insula Mică a Brăilei conservă mostre de 
ecosisteme caracteristice, tipice pentru zona umedă, păstrează habitatul natural şi este un ansamblu de 
elemente atractive. 

Apa din iezere este factorul limitativ al vieţii păsărilor. Astfel apa de viitură se păstrează în 
iezere cu adâncimi de la 0,7 - 2 m printr-un reglaj în iezere de tip “baltă” sau tip “baltă-mlaştină”. 
Salba de iezere înşirate în lanţ ca şi cele desprinse din acesta întregesc frumuseţea sălbatică prin 
cordoanele de arboret de salcie ce le înconjoară, pe când grindurile sunt acoperite cu salcie în scaun. 
Primăvara, după fiecare viitură, peisajul este mereu altul, apele aduc de la mii de kilometri mâl ce 
formează ghioluri, bălţi şi gârle noi. Pădurea ocupă suprafeţe compacte, 5.368 ha, nefiind repartizată 
uniform. Arboretul este compact la nord de privalul Coitineasa, restul se grupează pe grindurile 
limitrofe ale malurilor şi în jurul complexului de iezere de la sud de privalul amintit. Aici pădurea de 
sălcii îndeplineşte rolul de protecţie a malurilor împotriva inundaţiei, creează un microclimat specific 
şi un adăpost pentru păsările care cuibăresc. 

Ponderea cea mai mare o deţine salcia, căreia omul i-a aplicat tăieri la nivelul trunchiului, peste 
cota viiturii, de unde şi numele de salcie în scaun. Rănile se cicatrizează, trunchiul se îngroaşă, luând 
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forme bizare, ramurile ce-au lăstărit cresc ramificat lăsând scorburi adânci, unde păsările îşi găsesc 
cele mai bune condiţii de habitat deoarece în timpul viiturilor, cuiburile sunt bine apărate. Localnicii 
ştiu aceste locuri şi de cele mai multe ori le adună ouăle. Salcia rezită cel mai bine la inundaţiile 
îndelungate şi nu există vreun alt arbore care să-şi arate tenacitatea şi setea de viaţă astfel. 

De pe dig ai în faţă două lumi: una a câmpului ce se pierde în zare înconjurat de Dunăre şi alta, 
mirifică, împărăţia apelor, o grădină pe ape unde plantele cresc etajat adaptându-şi portul după mediul 
de viaţă, orânduite după gradul de umiditate şi adâncimea apei. 

Dar nici un ochi de apă sau prin locurile pe unde apa a trecut lăsând zone mlăştinoase, nu 
lipseşte stuful şi papura, loc bun de cuibărit şi de adăpost pentru multe păsări. Acolo unde nu este stuf 
şi papură întâlneşti rogozul, pipirigul. Pe marginea lacurilor îţi încântă privirea stânjenelul galben ce-şi 
trimite tocmai în vârf podoaba galbenă anume pentru insectele care-l vizitează. Nelipsită este şi izma 
de baltă alături de buzduganul de baltă, limbariţa şi săgeata apei cu perfecta sa adaptare la apă. 
Farmecul bălţii îl dă nufărul alb, ce-şi ridică din adânc un lujer lung cu floare albă care îşi deschide 
petalele numai în lumina soarelui şi se închid când soarele s-a rostogolit în amurg; după sălcii, nufărul 
galben şi plutnita întregind peisajul bălţii. Adevărate insuliţe formează piciorul cocoşului de apă ce-şi 
aduce aportul de culoare din luna mai până în septembrie, iar cornaciul, denumit de francezi castana de 
baltă datorită seminţelor cărnoase, gustoase şi bune de mâncat, serveşte turiştilor ca delicatese1. 

Balta nu poate fi comparată cu nici un colţ de grădină unde omul s-a întrecut pe sine. Aici 
natura şi-a ales culorile cele mai frumoase, discrete, plante cu parfum suav, într-o ordine legată de 
legile apei care le ţin în viaţă. 

Păsările sunt al doilea tablou al bălţii. Vin din nordul şi centrul Europei, din ţinuturile Asiei dar 
şi din nordul Africii. Aici se întretaie drumul lor de migraţie, unele poposind altele luând calea Deltei 
Dunării. 

Dar Insula Mică îşi are şi ea fauna ei, fiind patria multor păsări. Dacă treci cu barca în zona 
stufului, rămâi fascinat de cântecul privighetorilor de stuf, anselul pungar; în locurile mai ascunse dai 
de raţa cu moţ, raţa mare, gâsca mare, gârliţa mare iar stârcii ajung aici la sfârşitul lunii martie sau 
aprilie şi zboară în grup în linie oblică şi nu la înălţimi mari din cauza şoimilor. Corcodeii, buni 
scufundători şi înotători, sunt prezenţi pe luciul iezerelor înconjurătoare de stufăriş, unde de altfel îşi 
construiesc cuiburi plutitoare. Curios la aceşti scufundători este grija pentru cuib - când presimt o 
primejdie acoperă cele patru - cinci ouă cu plante, se scufundă şi ies la suprafaţă departe de cuib. 
Ţigănuşii, corcodeii, becaniţele cuibăresc aici permanent. La tot locul poţi vedea : stârcul cenuşiu, 
stârcul roşu, egreta mică şi egreta mare, precum şi lopătarul podoaba bălţii alături de buhaiul de baltă, 
stârcul de noapte, lişiţa şi carsteiul.  

Prin acest paradis îşi face apariţia adesea maiestoasa lebădă de iarnă precum şi o apariţie 
recentă în peisaj, pe grindurile acoperite de plop negru, anume sitarul. În drum spre deltă, pentru hrană, 
când este apa suficientă în lacuri, pot fi văzute familii de pelicani ce pescuiesc în tovărăşie cu 
cormoranul mare, iar codalbul, pasăre venită din ţinuturile Chinei şi Japoniei îşi face apariţia alături de 
şorecar, şoimul de iarnă şi vânturelul roşu. 

Din cele 26 de specii de păsări care se bucură de o ocrotire specială fiind pe cale de dispariţie în 
ţara noastră, 12 specii se găsesc pe teritoriul judeţului Brăila. 

Dintre mamiferele ce populează Insula Mică a Brăilei se pot aminti pisica sălbatică şi porcul 
mistreţ care au migrat din Insula Mare. Nurca şi câinele enot s-au împuţinat ca număr dar se mai pot 
întâlni pe teritoriul Insulei; vidrele populează iezerele Dobrele, Curcubeu, Sbenghiosu iar iepurii şi 
vulpile sunt în număr foarte mare. Lupii care cândva populau Balta Brăilei au fost exterminaţi, în 
schimb bizamii sunt foarte răspândiţi. 

Lunca Călmăţuiului 
Lunca Călmăţuiului este considerată de George Vâlsan opera râului Buzău. Cu timpul aceasta 

din urmă, parcă supărându-se pe Dunăre, a lăsat pe vechia sa vale numeroase braţe părăsite, cu martori 
de eroziune şi cursuri părăsite însoţite de grinduri, şi s-a îndreptat spre Siret.Orice reţea hidrografică 

                                                 
1 *** (1969), Geografia văii Dunării româneşti, Editura Academiei R.S. România, Bucureşti. 
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este valoroasă în turism pentru faptul că îmbunătăţeşte peisajul natural şi sporeşte posibilităţile de 
agrement. În decursul ultimelor două secole, în ţările cu experienţă în turism (Franţa, Germania, 
Belgia, Olanda, Spania) a început să se dezvolte o nouă formă de turism axată pe posibilităţile de 
navigaţie de pe apele interioare. Această formă de turism ar trebui să se bazeze în ţara noastră şi 
implicit în zona Brăilei pe : 

- amenajarea şi echiparea malurilor, infrastructura generală (spaţii de ancorare, pontoane, 
puncte sanitare, apă potabilă, alimente etc.); 

- amenajarea şi echiparea tehnică prin realizarea de poteci şi drumuri pentru plimbări de-a 
lungul malurilor, crearea unor locuri de popas, picnic, miniterenuri de sport, pescuit 
vânătoare, sporturi nautice; 

- promovarea şi comercializarea acestui produs turistic deosebit de atractiv şi original, mai 
ales de către oraşul Brăila, oraş riveran; 

- diversificarea ofertei turistice prin asocierea cu alte valori turistice : bunuri culturale 
etnografice, ştiinţifice şi ecologice; 

- realizarea unor structuri turistice de mici dimensiuni, cu o arhitectură care să se integreze 
în peisajul natural sau celui antropic tradiţional, cu servicii de calitate; 

- coordonarea şi gestionarea tuturor resurselor să se realizeze în concordanţă cu cerinţele şi 
păstrarea echilibrului ecologic şi a calităţii mediului ambiant. 

Potenţialul turistic al lacurilor 
Lacurile - prin geneză, dimensiuni, calitatea apelor, conţinutul de săruri şi integrarea în peisaj - 

prezintă o valoare turistică remarcabilă, în cazul Câmpiei Române ele devenind adevărate “oaze” 
turistice, datorită topoclimatului specific generat de “efectul de insulă”. Judeţul Brăila beneficiază de 
prezenţa unor lacuri de interes turistic - terapeutic care s-au format fie în vechi meandre părăsite, fie în 
locul unor limane fluviatile, unde prin evaporaţia puternică a apei s-a produs, în timp, concentrarea 
treptată a sărurilor şi formarea nămolurilor. 

O primă categorie o constituie cea a lacurilor cantonate în marile depresiuni de tasare în loess 
sau crovuri. Ele sunt răspândite în zona endoreică între Buzău şi Călmăţui: Ianca 332 ha, Plopu 332 ha, 
Tătaru 328 ha. Aceste lacuri au o formă circulară ovală, de multe ori neregulată, cu adâncimi cuprinse 
între 0,5 şi 5 m. şi mai rar între 5 şi 10 m. 

O altă categorie de cuvete lacustre o formează limanele fluviatile. Ele se află pe malul stâng al 
râului Buzău: Jirlău 1.086 ha., Câineni 75 ha., Ciulniţa 92 ha. şi au în general formă sinuoasă deoarece 
ocupă o anumită suprafaţă a văilor barate. Au o întindere mare, iar adâncimea numai de câţiva metri2. 

Lacurile de meandru şi de braţ părăsit se găsesc îndeosebi în lunca Dunării (Balta Brăilei). 
Astfel, Blasova - amenajat din punct de vedere turistic - se întinde pe 400 ha. iar Japsa Plopilor pe 176 
ha. Pe terasa Călmăţuiului se găsesc Sărat-Batogu întins pe 597 ha. şi Bentu-Batogu pe 74 ha.; precum 
şi în apropiere de Brăila - Lacu Sărat cu 172 ha. Lacu Sărat Brăila, Sărat-Batogu, Tătaru, Câineni şi 
Movila Miresii au calităţi terapeutice deosebite, însă Lacu Sărat Brăila şi Câineni sunt singurele 
folosite în scop terapeutic, având şi dotările respective, iar la Movila Miresii dotarea turistică necesită 
investiţii majore la ora actuală. 

În afară de lacurile Sărat şi Câineni - folosite în scop terapeutic şi de agrement - o parte sunt 
amenajate pentru piscicultură : Jirlău, Ciulniţa, Lutu Alb, Plopu, Ianca, Blasova, Japsa Plopilor. 

Potenţialul balnear al Judeţului Brăila 
Potenţialul turistic balnear formează o categorie aparte de resurse turistice, care au generat - 

încă din antichitate - cea mai veche şi caracteristică formă de turism practicată în România - 
balneoturismul. El cuprinde în conformitate cu normele balneologice internaţionale, apele minerale şi 
termale, nămolurile şi gazele terapeutice, lacurile şi sarea terapeutică. România dispune de o mare 
bogăţie de factori naturali de cură, răspândiţi pe aproape întreaga suprafaţă a ţării, de pe litoralul 
românesc şi până în Munţii Carpaţi. 

                                                 
2 Morariu T., Morariu A., Savu Al., Lacurile din România, importanţa balneară şi turistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 
1968. 
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Valorificarea potenţialului balnear al spaţiului geografic brăilean a determinat, în timp, apariţia 
şi dezvoltarea unor stabilimente de cură şi ulterior a staţiunilor balneoclimaterice. Exploatarea 
factorilor naturali de cură şi îndeosebi a apelor minerale în scop terapeutic datează în zona Lacului 
Sărat Brăila încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, calitatea terapeutică fiind însă cunoscut 
încă de la jumătatea mileniului trecut. 

Staţiunea Lacu Sărat 
“În parcul vechi al lacului ce se întinde până departe, cu înguste cărări şi desişuri pe care 

nopţile de vară le vor fi umplând de o fermecătoare taină ...” 
Nicolae Iorga 
Staţiunea Lacu Sărat,  situată în partea de est a României în Bărăganul de Nord, cunoscut şi sub 

numele de Câmpia Brăilei, staţiunea se găseşte la o distanţă de numai 5,5 km de municipiul Brăila, în 
compartimentul intitulat Câmpul Viziru. Fiind în vecinătatea Dunării la o distanţă de numai 3 km, ea 
se află cu excepţia staţiunilor de pe litoral, la cea mai scăzută altitudine din ţară (20 m). Înconjurată de 
pădurea cu acelaşi nume, care conferă un cadru pitoresc atât prin monumentalitate cât şi prin vechime, 
staţiunea tinde să-şi recapete vechea ei faimă, când era una dintre cele mai vestite staţiuni din 
România3. 

Cu o vechime mult mai mare decât a lacului Techirghiol, mai mult ca sigur că efectul său a fost 
cunoscut încă din antichitate. Primele date despre această zonă a Brăilei ne parvin din timpul domniei 
lui Vlad Ţepeş. O serie de legende locale amintesc de faptul că într-o pădure din această regiune, 
posibilă a fi pădurea Lacu Sărat, acest domnitor a tras în ţeapă pe turcii capturaţi cu prilejul campaniei 
din 1462 de la Brăila. Ulterior turcii, după transformarea Brăilei în raia în anul 1540, aflând de la 
localnici despre efectele binefăcătoare ale lacului, l-au folosit drept scăldătoare atât pentru ei cât şi 
pentru cai şi au pus oameni special plătiţi să păzească lacul4. 

Cel dintâi distins pacient care a făcut băi calde a fost un diplomat străin, este vorba despre 
consulul rus Mellas, care vindecându-se în urma băilor făcute a povestit tuturor cât de miraculoase 
erau calităţile terapeutice ale lacului5.  

În urma analizei apei lacului şi a nămolului, efectuării de studii geologice asupra lacului şi a 
zonei înconjurătoare, stabilirea numărului de vizitatori în anul 1885 la 688, Ministerul domeniilor 
construieşte în 1886 primul stabiliment pentru băi calde şi băi reci. Tot acum a fost construit şi un 
cazinou care va face faima staţiunii în întreaga ţară. Inexistenţa afluenţilor sau a legăturii cu Dunărea a 
făcut ca singura alimentare a lacului să se realizeze prin reţele subterane cât şi prin apele de ploaie sau 
cele rezultate din topirea zăpezilor. Au existat şi ani în care apa lacului a scăzut aproape total atât din 
cauza căldurii excesive cât şi a lipsei de precipitaţii 

Cercetători de seamă, precum doctorul Râmniceanu şi doctorul Ion Apostolescu publică lucrări 
referitoare la eficacitatea deosebită din punct de vedere terapeutic a apelor şi a nămolului lacului, 
lucrări ce se fac marcate în lumea ştiinţifică internaţională, demonstrând că Lacu Sărat întrecea în 
calităţi o serie de lacuri asemănătoare din Europa. În 1888 a fost amenajat parcul staţiunii, având o 
suprafaţă de 47 ha, fiind organizat după modelul parcurilor englezeşti. S-a construit şi un frumos 
pavilion de muzică în care fanfara brăileană îşi făcea foarte des simţită prezenţa. 

Având în vedere faptul că staţiunea avea conducta de apă potabilă încă din anul 1896, s-a 
construit un nou şi modern stabiliment de băi, s-au construit numeroase vile, clădirea administraţiei, au 
fost aliniate străzile după un nou plan de sistematizare astfel încât staţiunea Lacu Sărat arată ca un mic 
orăşel. Racordarea în 1901 a staţiunii printr-o linie de tramvai a reprezentat o prioritate naţională în 
acest domeniu. Reclama care s-a făcut la nivel naţional şi internaţional a propulsat Lacu Sărat la 
începutul secolului făcând-o cunoscută drept una din staţiunile cele mai frecventate şi preţuite ale ţării. 

În 1922 se deschide un nou cazinou în stil modern care va avea în sezon o cifră de afaceri 
deosebită, peste 150.000 lei. La începutul perioadei interbelice, staţiunea depăşise relativ uşor anii 

                                                 
3 Teleki N., Munteanu L., Teodorescu E., Grigore L., Cura balneo-climaterică în România, Editura Sport-Turism, Bucureşti 
1984.  
4 Ghidul turistic al României: pe zone turistice şi pe judeţe ,  Editura Publirom Advertising Group, Bucureşti , 2004 
5 Alexandru, I. St., Lacu Sărat, Editura Libertatea 1997. 
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războiului, şi funcţionau următoarele clădiri publice: palatul administraţiei, cazarma personalului de 
serviciu, casa pădurii, sera staţiunii, stabilimentul de băi reprezentat de cele 16 vile la care se adăugau 
o serie de hoteluri şi restaurante de diferite categorii.  

Transformările democratice care au avut loc în întreaga ţară şi care pe plan local au atins un 
moment deosebit în ziua de 14 noiembrie 1944 au dus la luarea unor măsuri pentru refacerea situaţiei 
generale a judeţului şi implicit pentru refacerea staţiunii Lacu Sărat. În anul 1977 s-a finalizat 
construcţia unui modern complex balnear cu o capacitate de cazare de 250 de locuri având camere de 2 
şi 3 paturi, cât şi o modernă policlinică ce funcţionează în tot timpul anului şi care poate asigura în 8 
ore peste 2.000 de proceduri. 

Din studiul climei rezultă că, în această zonă, complexul de factori climatici se caracterizează 
prin valori ridicate ale temperaturii aerului, printr-o durată de strălucire a soarelui mare şi prin 
precipitaţii reduse vara. Aerul bogat în aerosoli are o umezeală redusă. Stresul bioclimatic indică un 
nivel de cruţare, dar şi cu nuanţe de excitare. Aclimatizarea organismului are loc uşor, iar reacţiile 
contrare sunt atenuate, de aceea acest bioclimat este lipsit de contraindicaţii terapeutice. 

Staţiunea poate fi recomandată tuturor categoriilor de persoane atât pentru tratament fizio-
balnear, cât şi pentru simpla cură de călire a organismului. 
 

Concluzii 
Prin poziţia sa geografică, judeţul Brăila nu reprezintă din punct de vedere turistic, o zonă de 

interes excepţional. La acest fapt se adaugă: căderea economică drastică, determinată de restructurarea 
impusă de perioada de tranziţie la economia de piaţă; agricultura practicată la un nivel tehnologic 
scăzut, asigură un nivel minim existenţial pentru populaţie şi nu în ultimul rând disponibilizarea 
masivă din industrie, constituie un impediment în dezvoltarea pieţei turistice locale. 

Judeţul Brăila, aflat în plină câmpie cu un relief aparent monoton, are totuşi numeroase forme 
de relief cum ar fi: apele curgătoare, crovurile şi depresiunile lacustre ce atrag atenţia călătorului. 
Astfel există în spaţiul Brăilean câteva elemente fizico-geografice care reprezintă atractivitate turistică, 
polarizând în anumite perioade ale anului diferite segmente ale populaţiei, dar numai pentru activităţi 
turistice de profil, limitate. 

Prin geneză, dimensiuni calitatea apelor, conţinutul de săruri şi integrarea în peisaj, lacurile 
prezintă o valoare turistică remarcabilă, în cazul Câmpiei Române ele devenind adevărate „oaze” 
turistice, datorită topo-climatului specific generat de „efectul de insulă”. Judeţul Brăila beneficiază de 
prezenţa unor lacuri de interes turistic-terapeutic care s-au format fie în vechi meandre părăsite, fie in 
locul unor limanuri fluviatile, unde prin evaporaţia puternica a apei s-a produs în timp, concentrarea 
treptată a sărurilor şi formarea nămolurilor. 
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 2.9   CODE OF ETHICS FROM THE PERSPECTIVE OF RURAL TOURISM AND 
AGROTOURISM 

CODUL DE ETICĂ DIN PERSPECTIVA TURISMULUI RURAL ŞI AL AGROTURISMULUI 
 

          Ion TALABĂ 
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Abstract: The tourist activity, as any economic activity, must submit a specific code of ethics, as required by the 

specific activity, and the environment in which she develops. On the other hand, the tourism is a service sector, therefore 
the interaction with the environment and society is much more intense. Therefore, any violation of code of ethics will have 
repercussions on those receiving services. We intend to analyze in this work the code of ethics in tourism and the 
implications of violating the code on the environment. 

Keywords: code, ethics, tourism, law 
 

Introducere 
Etica este definită drept „incursiune privind natura şi bazele moralităţii, unde moralitatea 

înseamnă judecăţi morale, standarde şi norme de conduită“ [ 3, p.696 ]. Astfel,  etica si morala sunt 
concepte interşanjabile.  

Codul reprezintă, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, o « culegere sistematică 
de reguli juridice privitoare la o anumită ramură a dreptului [ 4, p.168 ].   

Prin urmare, un cod de etică cuprinde atât standarde şi norme de conduită, cât şi reguli 
referitoare la un domeniu de activitate. Rolul unui cod de etică este deosebit de important. De aplicarea 
lui depinde atât buna funcţionare a activităţii manageriale şi mulţumirea beneficiarilor acestei 
activităţi, cât şi întregul mediu in care acestea activează. 

In strânsă legătură cu un anumit cod de etică este şi responsabilitatea socială. Aceasta este 
definită ca fiind «contractul social care există între afaceri şi societatea în care acestea se dezvoltă«. [ 
1, p.240 ]. 

Fiind vorba de un contract, responsabilitatea socială vizează ambele părţi contractante: atât din 
partea managerilor faţă de cadrul social şi economic, cât şi din partea mediului faţă de activitatea 
managerilor.  

In lucrarea de faţă, ne propunem să analizăm implicaţiile codului de etică si a rolului 
responsabilităţii sociale asupra activităţii de turism. Motivaţia acestui demers este următoarea: în 
primul rând, activitatea de turism, ca orice activitate economică, trebuie sa se supună unui anumit cod 
de etică, impus atât de specificul activităţii, cat si de mediul in care se dezvolta. In al doilea rând, 
turismul este un sector prestator de servicii, prin urmare interacţiunea cu mediul si cu societatea este 
mult mai intensa. De aceea, orice încălcare a codului de etică va avea repercusiuni şi asupra celor 
ce beneficiază de servicii.  

 

Codul de etică în turism 
În genere, atunci când în decursul istoriei, s-a analizat din punct de vedere legislativ diverse 

aspecte ale vieţii social-economice, drepturile părţilor au fost puse faţă în faţă cu obligaţiile acestora. 
Altfel spus, fiecare drept pe care-l are o persoană fizică sau juridică, îi creează acesteia o obligaţie 
asupra căreia poartă răspunderea. Deci, nu poţi avea drepturi fără obligaţii şi invers. 

Din acest punct de vedere privită problematica turismului rural, înţelegem pe deplin pe de o 
parte drepturile, iar pe de alta obligaţiile, pe care acesta în mod generic şi le asumă, adică şi le 
însuşeşte. 

Din analiza problematicii înţelegem că atât proprietarii de pensiuni turistice şi agroturistice, cât 
şi cei care solicită servicii de la aceştia – deci turiştii – au drepturi şi obligaţii, pe care în mod conştient 
şi le asumă prin încheierea acelui contract social.  
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Dar între prestatorii de servicii turistice din rural, între turişti şi numeroase alte structuri se 
creează un sistem complex de interrelaţii cu drepturi şi obligaţii.  

Astfel, codul de etică în turismul rural trebuie analizat, privit şi aplicat din punctul de vedere al 
unor structuri diferite cu caracter organizatoric, dar cu obligaţii, sarcini şi atribuţii directe în domeniu. 
Din rândul acestora am reţine doar pe cele pe care le apreciem ca fiind mai importante în respectarea şi 
aplicarea reglementărilor legale şi anume: 

a) în primul rând este demn de a fi reţinut aspectul legat de prevederile legale în vigoare din 
rândul căreia la loc principal se află „Codul Fiscal”. Acesta include o serie de norme şi principii 
transpuse în obligaţii cu valabilitate atât pentru amfitrionii pensiunilor turistice şi agroturistice, a 
organelor de analiză şi control fiscal, a autorităţilor administrative locale, şi în egală măsură a turiştilor 
şi a lucrătorilor în turism.  

Menţionăm astfel că pe măsură ce anumite aspecte ale vieţii sociale-economice au fost 
încălcate, instituţiile abilitate ale statului au căutat ca prin propunerea şi adoptarea unor articole de lege 
să diminueze până la anulare efectele unor astfel de încălcări. 

b) Din punctul de vedere al autorităţilor de profil, aici intră în principal cele de control fiscal 
(Direcţiile Finanţelor Publice judeţene sau municipale) de respectare a normelor legale de comerţ 
(Garda Financiară şi Direcţia de Protecţie a Consumatorilor, Oficiul de Autorizare şi Control din 
cadrul Ministerului Turismului, Direcţiile Judeţene de Protecţie a Mediului etc.) 

Toţi reprezentanţii acestora îşi desfăşoară activitatea în funcţie de profilul instituţiei pe care o 
reprezintă, de fişa postului şi de „Statutul funcţionarului public”. 

c) Autorităţile locale în calitatea lor de organisme ale puterii de stat îşi desfăşoară activitatea în 
baza unei legislaţii pe care este obligată să o respecte şi în egală măsură să o aplice în raza lor 
teritorială de activitate. 

Atribuţiile acestor autorităţi au tangenţă cu toate aspectele vieţii social-economice care se 
desfăşoară în raza lor teritorială de competenţă. Avem aici în vedere o paletă largă de atribuţii din 
domeniul amenajării teritoriului, al protecţiei mediului, al sănătăţii, învăţământului, siguranţei publice, 
al taxelor şi impozitelor etc. Gama responsabilităţilor acestor instituţii este extrem de largă, întrucât 
poartă răspunderea asupra tuturor elementelor de ordin social, demografic, economic etc. din sfera de 
competenţă.  

d) Oamenii de afaceri, adică investitorii şi ofertanţii de servicii din turismul rural, deci 
amfitrionii pensiunilor turistice şi agroturistice, încă din momentul întreprinderii primei acţiuni în acest 
domeniu intră sub imperiul unor obligaţii înscrise în codul de etică, de la care, în mod normal, nu 
trebuie făcut rabat. Obligaţiile acestora sunt incluse într-un set de acte normative care trebuie 
respectate. Aceste prevederi au în egală măsură în vedere interesele colectivităţii locale în care sunt 
asigurate serviciile turistice, autorităţile locale, turiştii, legislaţia în domeniu etc. 

e) Lucrătorii în turism, persoane care sunt într-un contact permanent cu turiştii din primul 
moment al începerii acţiunilor şi până la finalizarea acestora sunt obligaţi pentru a putea rezista pe 
piaţa muncii să respecte codul de etică atât în raport cu angajatorii, cu autorităţile locale şi centrale, cât 
şi cu turiştii. Deoarece într-o proporţie covârşitoare calitatea serviciilor turistice stă în mâinile, 
inteligenţa şi determinarea lor, lucrătorii în turism poartă o grea responsabilitate în domeniul lor de 
competenţă.   

f) Un rol cu totul aparte în procesul de aplicare şi respectare a codului de etică în turism revine 
turiştilor, deci persoanelor care se deplasează în afara reşedinţei lor de domiciliu, în scop nelucrativ, 
neremunerat şi pe o durată mai mare de 24 de ore. Pe tot parcursul unei acţiuni turistice la care sunt 
membri activi, aceştia sunt obligaţi să răspundă prin respectarea unor reguli de ordin comportamental, 
financiar etc.  

În corelaţie directă cu ceilalţi actori enumeraţi mai sus, turiştii îşi pot aduce propriul lor aport la 
buna reuşită a acţiunilor turistice pe care le acceptă prin cumpărarea pachetului de servicii sau prin 
aceea a proiectării şi declanşării unor acţiuni proprii.  

Chiar dacă turiştii îşi achită contravaloarea serviciilor de care beneficiază totuşi pe timpul 
staţionării într-o pensiune de tip rural ei sunt musafiri şi într-un contact direct cu personalul acesteia  şi 
cu o parte a comunităţii locale. Din aceste raporturi şi contacte rezultă o serie de drepturi şi obligaţii 
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pentru toate părţile. În special în cadrul turiştilor români – dar nu numai – pe timpul deplasărilor în 
scop turistic aceştia îşi permit multe libertăţi de limbaj, vestimentaţie, gesticulaţie, de respectare a 
normelor de mediu şi de protecţie a bunurilor de patrimoniu etc. De aceea, atât pentru condiţiile 
actuale, cât mai ales pentru cele viitoare, se impune respectarea unui cod etic minimal.  

 
Organizaţia Mondială a Turismului şi Codul global de etică în turism 

  

 Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) nu putea să nu aibă preocupări şi o poziţie 
implicată faţă de ceea ce se întâmplă pe plan mondial în domeniul turismului.  

 În acest context, în cadrul Adunării Generale a OMT din 1997 de la Istanbul s-a propus 
o rezoluţie pentru introducerea unui cod de etică în turism. Pe baza acestei rezoluţii între anii 1998-
1999 s-a constituit o comisie de fundamentare şi redactare a unui Cod global de etică. La pregătirea 
proiectului de document au contribuit: Secretarul General al OMT, juriştii OMT, consiliul de 
conducere, comisiile regionale şi consiliul executiv al OMT. 

 Proiectul de cod etic astfel propus a fost prezentat în aprilie 1999 Comisiei ONU pentru 
dezvoltare durabilă, care cu unele indicaţii l-a susţinut, iar ulterior un număr impresionant de state 
membre (cca 70) şi-au trimis observaţii astfel ca proiectul final a fost mult îmbunătăţit, încât în cadrul 
Adunării Generale a OMT din octombrie 1999 de la Santiago el a fost aprobat Codul global de etică în 
turism cuprinde un număr de 10 articole dintre care 9 stabilesc normele de conduită pentru destinaţii, 
guverne, investitori, agenţii de voiaj, lucrători în turism şi turişti, iar articolul 10 se referă la 
modalităţile de conciliere şi de îndreptare a unor nedreptăţi ce se pot produce. În acest sens a fost 
creată o comisie mondială de etică compusă din câte un reprezentant al fiecărei regiuni turistice, al 
unor guverne etc. 

 Adoptarea acestui cod global de etică în turism creează obligaţii majore pentru 
România în calitatea ei de stat membru al OMT, astfel că prevederile acestuia sunt deopotrivă 
aplicabile şi în turismul rural şi agroturism.   

 
Responsabilităţile părţilor implicate în organizarea, derularea şi finalizarea actelor 

turistice 
Responsabilitatea respectării codului de etică revine nu numai celor implicaţi direct in 

activitatea de turism, ci si celor cu care managerii respectivi interacţionează. Aici ne referim atât la 
autorităţi, cat si la turişti.  

Interacţiunea cu autorităţile are loc încă de la înfiinţarea societăţii sau asociaţiei turistice, 
moment care coincide si cu încheierea contractului social, prin care părţile îşi asumă implicit 
responsabilitatea de a respecta codul de etică.  

În acest context este relevant de a reaminti că responsabilităţile trebuie privite şi analizate 
diferenţiat şi anume: din partea societăţilor comerciale cu profil turistic, al asociaţiilor familiale etc., a 
autorităţilor locale (primărie, poliţie, protecţia muncii etc.), a autorităţilor judeţene (din domeniul 
turismului, controlului fiscal, protecţia consumatorilor etc.) ca şi din acela al turiştilor. 

Vom prezenta mai jos care sunt responsabilităţile autorităţilor şi a societăţii sau a asociaţiei 
familiale cu profil turistic încă de la înfiinţare.  

Prima „regulă” vizează înregistrarea solicitantului care doreşte să înfiinţeze o societate cu profil 
turistic ca persoana juridica, respectiv societate comercială, persoană fizică autorizată sau asociaţie 
familială. Astfel se va obţine certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, act constitutiv (pentru 
societate comerciala) sau autorizaţie de funcţionare (pentru societate familiala sau persoana fizica 
autorizata) si anexele cu avizele/acordurile si/sau autorizaţiile legale (PSI, sanitar, sanitar-veterinar,de 
mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor) conform, Legii nr. 359/2004. În situaţia în care imobilul 
destinat activităţii de turism nu este construit, este necesar un aviz privind amplasamentul şi 
funcţionalitatea de la Ministerului Turismului.  

Autorizaţia de mediu se emite în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru 
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aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu de către Autoritatea Pentru Protecţia Mediului 
din fiecare judeţ.  

Următorul pas este obţinerea certificatului de clasificare de la Ministerului Turismului prin 
Oficiul de Autorizare şi Control. Documentaţia de clasificare trebuie să conţină, printre altele, schiţă 
privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie, fişă 
privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare. 
Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din cadrul Oficiului de 
Autorizare şi Control (OAC) a Ministerului Turismului cu sprijinul şi colaborarea unor specialişti 
desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale şi de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de 
turism.  

Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicate 
în MO Nr. 379 bis/ 19.5.2008, nerespectarea criteriilor de clasificare se sancţionează potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 1.328/2001.  

Rolul Autorităţii Naţionale de Protecţie a Consumatorului constă în a verifica daca sunt 
respectate următoarele: 

• turistul trebuie sa primească la sosire un număr de telefon unde se poate reclama orice 
problema, adresa si numărul de telefon ale oficiilor judeţene pentru protecţia 
consumatorilor în a cărui raza se afla agentul economic; 

• la recepţiile hotelurilor trebuie sa fie afişate tarifele de cazare, atât minimale cat si 
maximale, in lei; 

• reprezentanţii hotelului trebuie sa pună la dispoziţie pliante cu informaţii in limba 
română şi în alte două limbi de circulaţie internaţională cu informaţii utile: instrucţiuni 
de folosire a telefonului, tarifele la convorbirile telefonice.  

• activităţile distractive nu pot fi organizate de patronii hotelului decât în spaţii distincte, 
cu intrări ce sunt separate faţă de fluxul turiştilor, si nu în holurile unităţilor; 

• informaţii privind includerea sau nu în tariful de cazare a serviciilor auxiliare, cum ar fi 
repararea obiectelor de uz personal, frizerie, coafură, manichiură sau închirieri diverse. 

Autorităţile de control fiscal au obligaţii majore în aplicarea cu maximă rigoare şi operativitate 
a legislaţiei actuale în domeniu.  

 Procedându-se astfel, numeroase situaţii negative care sunt întâlnite astăzi ar dispărea. 
În acelaşi timp reprezentanţii acestor instituţii publice trebuie să înţeleagă şi să respecte cu maximă 
stricteţe adevărul deseori enunţat prin care „Legea este una pentru toţi”, dar de multe ori abandonat la 
nivelul practicii curente. Situaţiile aberante care sunt întâlnite astăzi în care o masă mare de 
contribuabili se sustrag prin diferite inginerii financiare de la plata obligaţiilor ce le au faţă de bugetul 
centralizat al statului sunt de neadmis. 

 
 
 Situaţia actuală şi necesitatea obiectivă a introducerii ordinii în domeniul 

turismului rural 
 
Istoria ne-a demonstrat faptul că indiferent de domeniul vieţii social-economice la care ne-am 

referi atunci când reglementările legale în vigoare, cât şi cutumele au fost respectate, viaţa şi-a urmat 
cursul firesc, într-o armonie deplină a părţilor ei componente. 

De la acest adevăr, nici turismul nu poate face rabat, deoarece el se află într-un strâns sistem de 
interrelaţii cu celelalte domenii de activitate. Mai mult decât atât, asistăm după 1989 la extinderea 
îngrijorătoare a încercărilor şi a reuşitelor de eludare a legislaţiei actuale în domeniul turismului rural.  

Astfel, sub diverse aspecte, formule şi justificări, o pondere importantă – după părerea multora 
de circa 50% - din activitatea de turism rural se desfăşoară prin ocolirea cadrului legislativ.  

Este adevărat şi faptul că încercările de ordin fiscal de a ajuta dezvoltarea turismului rural, prin 
scutirea de obligaţii de a plăti impozit pe profit pentru o perioadă de 10 ani – nu au dat rezultatele 
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scontate deoarece legislaţia în general este foarte stufoasă, greoaie, greu de înţeles şi pe această bază 
greu de aplicat.  

Dar această situaţie existentă astăzi  în turismul rural românesc – cu ponderea mare a celor care 
ocolesc legile, deci şi obligaţiile care le au faţă de autorităţi – este pe cât de anormală, tot pe atât de 
neacceptat. 

Fie datorită permisivităţii legislaţiei actuale, cât mai ales a modului cu totul defectuos în care ea 
se aplică în câmpul practicii, de circa 15 încoace se asistă la o creştere progresivă a agenţilor 
economici din turismul rural care caută căi de sustragere de la responsabilitatea pe care le au.  

Acest tip de comportament  are darul de a intriga pe agenţii economici corecţi, revoltaţi pe 
faptul că nu sunt luate măsurile legale pentru cei care încalcă legile în vigoare ale domeniului. Afectaţi 
de încălcare a legii sunt şi turiştii cazaţi în pensiuni neomologate.  

Formele cele mai frecvente prin care se încearcă şi se reuşeşte ocolirea legislaţiei sunt 
următoarele: 

a) Primirea şi asigurarea serviciilor de cazare şi de alimentaţie a turiştilor fără ca 
aceste locaţii să fie omologate şi clasificate după rigorile incluse în reglementări . 
Acest aspect al problemei este extrem de vizibil atunci când ne deplasăm în 
ruralul românesc în special în acele localităţi care dispun de o forţă de atracţie 
turistică mai pronunţată. 

b) Lipsa de voinţă şi dorinţă managerilor pensiunilor omologate de a elibera chitanţe 
şi facturi fiscale 

c) Angajarea „la negru” în cadrul centrelor turistice a diferitelor persoane, 
încălcându-se astfel Codul muncii 

d) Nerespectarea de către unii proprietari de pensiuni a condiţiilor pe care le-a avut 
la omologare 

e) Raportarea doar parţială a datelor statistice aferente activităţii lor. 
 

Concluzii 
 În ultimii ani asistăm la un fenomen, destul de extins ca dimensiune şi îngrijorător ca 

efecte, cu privire la nerespectarea cadrului legal, inclusiv în sfera turismului rural. O corectare a acestei 
stări de fapt presupune o înăsprire a legislaţiei în vigoare şi o schimbare de atitudine în rândul celor 
care au obligaţia de a exercita controlul la nivelul statului, care, mai ales, trebuie să manifeste 
corectitudine şi echidistanţă faţă de părţi.  
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 2.10   THE ROLE OF THE INTERIOR FABRICS IN THE TOURISTIC GUEST-
HOUSES 
 

ROLUL TEXTILELOR DE INTERIOR ÎN CADRUL PENSIUNILOR TURISTICE 
 

Viorica PAPAGHIUC 
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Abstract: The study underlines the role of the interior fabrics for creating environmental design and comfort 

conditions in the touristic guest-houses and in the ones for farm holidays, with a focus on the bed laundry. Being the 
furniture element that covers the most part of a room surface, the bed must enjoy a special decorative interest, by creating 
a balance between the room’s surface, the furniture’s design and the style of the bed laundry, and also due to the 
characteristics of comfort and maintenance of the material used for the support products (pillows, eiderdowns, mattresses), 
and of the covering products (pillow-case, bed sheet, eiderdown-slip, mattress wrapper). 

The technical and technological developments interfered also with the interior fabrics, therefore we can speak 
about anti-allergy and anti-acarian products, about shape-memory pillows, about “four-seasons” eiderdowns, about 
fabrics with protective and caring microcapsules – with calming, cicatrisation and anti-inflammatory effects, or about 
intelligent fabrics with thermoregulation capacity, which react at temperature changes, reduce the relative humidity in the 
microclimate and allow heat interchange. 

Keywords: interior fabrics, environmental design, touristic guest-houses 
Cuvinte cheie: textile de interior, design ambiental, pensiuni turistice 

 
Rolul textilelor de interior şi piaţa de consum a acestora  
În cadrul spaţiilor locuite, inclusiv al pensiunilor turistice şi agroturistice, textilele de interior 

(draperii, perdele, cuverturi, lenjerie de pat, huse pentru scaune, feţe de masă, prosoape etc.) ocupă 
suprafeţe generoase, contribuind în mod direct la realizarea unui design ambiental şi asigurarea stării 
de confort.  Pentru spaţiile de odihnă şi relaxare, în care se încadrează şi pensiunile turistice, putem 
crea o atmosferă de linişte şi calm  prin alegerea corespunzătoare a materialele textile specifice, prin 
asortarea acestora cu mobilierul, culoarea pereţilor, parchetul, covoarele etc. Prin alegerea 
corespunzătoare a textilelor de interior poţi să compui, apelând strict la materiale textile şi la nimic 
altceva, un decor modern, clasic, baroc, asiatic, african, eclectic etc. Practic poţi da viaţă oricărui stil 
folosindu-te doar de ţesături şi de imaginaţie. 

Sectorul textilelor de interior din Uniunea Europeana este considerat a fi foarte avansat 
tehnologic, un rol important în ceeea ce priveşte strategiile de creştere a eficienţei şi de diversificare 
sortimentală avându-l competiţia pentru preţuri cât mai mici. Producătorii din UE se concentrează pe 
produse cu o valoare adăugată ridicată şi un conţinut mare de design, articolele fundamentale, de larg 
consum, fiind produse în ţări cu costuri mai reduse. 

În ceea ce priveşte producţia de textile de interior din Uniunea Europeană, cel mai important 
producător este Portugalia, urmată de Belgia şi Italia. Portugalia este al doilea mare furnizor de lenjerie 
de pat din lume, cu o cotă de piaţă de 13%.  

Europa, alături de SUA, rămâne una din cele mai mari pieţe de desfacere pentru produsele 
textile de interior, gradul de diversificare a produselor şi calitatea având un rol deosebit. Cifra de 
afaceri a ţărilor UE în 2008 a depăşit valoarea de 200 miliarde Euro.  

Piaţa de consum pentru textilele de interior poate fi împărţită în una rezidenţială, a 
consumatorilor, şi una comercială, pe bază de comenzi şi contracte, destinată spaţiilor publice, 
hotelurilor, pensiunilor, clădirilor administrative etc. Cele două pieţe au propria structură şi 
caracteristici şi sunt diferite în mod considerabil în ceea ce priveşte dimensiunile. 

Deşi consumul textilelor de interior a înregistrat o scădere în ultima perioadă, Germania a 
rămas cel mai mare consumator european, urmată de Marea Britanie, Franta, Italia şi Spania. De 
altfel, aceste cinci ţări au înregistrat 79% din consumul de textile de interior din Uniunea Europeană 

Dacă ne referim la importurile de textile de interior în Uniunea Europeană, Germania este cel 
mai mare importator, cu o cotă în scădere la 23%,  în termeni valorici, urmată de Marea Britanie 
(20%), Franţa (15%), Belgia (7%) şi Olanda (6%). Italia a ocupă locul şase, urmată de Spania (5%).  
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În ceea ce priveşte factorii decizionali în stabilirea producătorilor şi a furnizorilor, precum 
nivelul costurilor şi distanţele, se pot evidenţia  următoarele grupe concurenţiale: 

- ţări la distanţă mare, cu costuri reduse, specializate pe tipuri standard de produse, de 
volum mare,  de calitate bună, la preţuri mici şi la modă; această grupă include Asia de 
Sud-Est (Pakistan, India şi Bangladesh), Orientul Îndepărtat (China), Africa de Nord 
(Egipt) şi America de Sud (Brazilia şi Columbia); 

- ţări la distanţă medie, cu costuri medii, ce furnizează produse semi-elegante. Grupa 
producătorilor include Turcia, Portugalia, Grecia şi ţările Europei de Est (Polonia, 
Cehia, România, Ungaria şi Estonia); 

- ţări cu costuri ridicate, ce furnizează articole de modă de înaltă calitate, caracterizate 
prin livrări frecvente, cantităţi mici şi materiale sofisticate, ce sunt dificil de obţinut în 
ţările cu costuri reduse. Acestei grupe îi aparţine Europa de Vest (Germania, Franţa, 
Italia, Elveţia şi Marea Britanie) şi Statele Unite. 

Textilele de interior ce se vând cel mai bine sunt de obicei rezultatul unei cooperări foarte 
strânse dintre designerii din statele UE şi fabricile din statele producătoare. Ramura textilelor de 
interior este o parte importantă a industriei textile, care a evoluat semnificativ pe multe pieţe în 
tranzitie, în prezent existând un trend către bunurile produse cu tehnologii noi, performante. 

Cei mai mari furnizori de textile de interior pentru Uniunea Europeană sunt: Turcia  (14% din 
totalul importurilor, în principal prosoape de baie, lenjerie de pat şi perdele), Pakistan (12%, în 
principal lenjerie de pat), China (10%, în principal pături, feţe de masă şi lenjerie de pat ), India (9%),  
Portugalia (8%),  Belgia (5%) şi Germania (5%). Lenjeria de pat şi prosoapele de bumbac reprezintă 
grupele majore de produse de import pentru UE, în ceea ce priveşte textilele de  interior, cu 37% şi 
respectiv 23% din totalul importurilor respective. 

În anul 2008, industria textilelor de interior, ca de altfel întreaga industrie uşoară, a fost sub 
presiune în Europa şi Asia din cauza scăderii producţiei, ca şi a fluctuaţiilor exporturilor şi vânzărilor, 
cauzate de o monedă euro puternică şi de un dolar slab. În primele zece naţiuni reprezentative pe piaţa 
textilelor de interior au rămas Germania, Turcia, Italia, Franţa, Spania, Belgia, Marea Britanie şi 
Portugalia, la care se adaugă statele asiatice:  India, China şi Pakistan. 

Anul 2009, aduce o altă situaţie pe piaţa textilelor de interior prin criza manifestată în plan 
mondial în majoritatea domeniilor de activitate.  Pentru depăşirea acestui moment industria pentru 
textile de interior îşi va orienta, probabil, atenţia din nou spre ţările din sud-estul Europei, părăsind 
locaţiile din China, tendinţă manifestată încă din anii trecuţi, în ciuda costurilor de producţie mai mari, 
în primul rând datorită locaţiei. Acest lucru ar trebui să constituie o oportunitate pentru România, în 
actualul context, ce ar putea fi valorificat prin îmbunătăţirea potenţialului economic, investind în 
maşini performante şi angajarea de forţă de muncă calificată, a cărei lipsă se va manifesta mai puţin în 
acest an. 

Criterii pentru alegerea lenjeriei de pat 
Patul este piesa de mobilier care ocupă cea mai mare suprafaţă dintr-o cameră în care se poate 

dormi. Astfel, acestui spaţiu trebuie să i se acorde un interes decorativ deosebit, prin crearea  unui 
echilibru între suprafaţa camerei, designul mobilierului şi stilul lenjeriei de pat.  

Indiferent de stilul folosit la decorarea interioarelor, lenjeria de pat este un element 
indispensabil, care dă încăperii o notă de rafinament şi o personalizează. Aleasă în stil clasic sau 
contemporan, uni sau cu imprimeuri-fantezie, elementele de lenjerie evoluează odată cu moda, dar 
depind foarte mult de gusturile şi personalitatea fiecăruia. 

Principalele cerinţe ale clienţilor faţă de lenjeria de pat se referă la: 
- calitate, care are în vedere atât proprietăţile materialelor utilizate, cât şi rezolvarea 

constructiv-tehnologică; 
- estetică, dată în principal de paleta cromatică, imprimeul, structura şi textura 

materialului textil; 
- menţinerea în timp a proprietăţilor iniţiale şi posibilitatea unei întreţineri uşoare; 
- costuri cât mai mici. 

Lenjeria de pat este compusă dintr-o gamă variată de produse, care pot fi clasificate în 
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- produse tip suport : perne, pături, plăpumi sau pilote; 
- produse de acoperire (protecţie): husă saltea, faţă de pernă, cearşaf de pat, cearşaf de 

pilotă. 
Referitor la perne, acestea pot fi pentru dormit sau decorative. Pernele pentru dormit au un rol 

hotărâtor, pentru că  modul în care ai dormit  poate influenţa desfăşurarea zilei ce urmează. Dacă până 
nu demult idealul în materie de perne îl reprezenta perna clasică, dreptunghiulară sau pătrată, umplută 
cu puf de gâscă (figura 1 a), în prezent, pentru un somn liniştit putem alege dintre:  

- perna ergonomică cu memorie (figura 1 b), 
- perna din spumă de latex natural (figura 1c), 
- perna anti-sforăit (figura 1d), 
- perna din microfibre wellsleep, 
- perna cu masaj intens etc. 

 

 

 

 
 

a b c d 
Figura 1. Diferite tipuri de perne 

 
Materialul din care se confecţionează aceste perne (spumă vâscoelastică) se adaptează complet 

la forma, greutatea şi temperatura corpului şi asigură un suport perfect pentru coloană, cap şi gât. De 
asemenea, protejează împotriva acarienilor şi a microorganismelor, fiind alegerea perfectă pentru cei 
care suferă de astm sau alergii. Spuma vâscoelastică este un  material de înaltă tehnologie, realizat de 
experţii NASA pentru astronauţi, pentru a-i proteja de forţele gravitaţionale puternice din timpul 
decolării. Spuma vâscoelastică are capacitatea de a distribui chiar şi cea mai intensă presiune în mod 
egal pe o suprafaţă. Particulele din spumă vâscoelastică se comprimă complet când sunt sub presiune, 
iar după ce presiunea este înlaturată, spuma revine treptat la forma ei originală. Această revenire îi 
conferă caracteristici terapeutice. Din moment ce perna nu provoacă contrapresiune asupra corpului, se 
îmbunătăţeşte circulaţia, lucru ce garantează o mai bună refacere a corpului şi o maximizare a calităţii 
somnului. Când stăm întinşi, este esenţial ca punctele cheie ale corpului să fie susţinute perfect (cap, 
gât, umeri şi zona rinichilor). Aceste puncte se regenerează dacă sunt relaxate. 

Spuma vâscoelastică este termosensibilă, la temperaturi mai scăzute fiind mai fermă 
(vâscozitate mai mare, mai groasă), iar la temperaturi mai ridicate este moale (mai flexibila). Acest 
lucru dă sentimentul de plutire, de imponderabilitate, din momentul în care ne aşezăm pe ea; spuma se 
adaptează temperaturii corpului nostru, se flexează şi se adaptează perfect formei corpului. Ca urmare, 
eliberează punctele de tensiune din gât şi coloană şi se mulează perfect. 

Perna ergonomică cu memorie sprijină eficient zona cervicală a coloanei vertebrale, capul, 
gâtul, umeri, relaxându-le deopotrivă. Este o pernă proiectată special, forma sa anatomică susţine 
coloana vertebrală, o menţine în poziţie dreaptă, eliminând punctele dureroase de tensiune. Este foarte 
important faptul că perna revine de fiecare dată la forma iniţială. Este mai înaltă la un capăt decât la 
celălalt, astfel că se poate alege nivelul de înălţime cel mai confortabil. 

Pernele din spumă de latex natural, antialergice şi antiacarieni, sunt prevăzute cu orificii care 
permit transpiraţia maximă, împiedicând staţionarea oricărei forme de umiditate şi proliferarea 
bacteriilor.Forma spaţială, asemănătoare cu a pernelor cu memorie, asigură confortul zonei de sprijin. 

Perna anti-sforait, premiată la Salonul de invenţii de la Geneva,  diminuează sforaitul şi 
contribuie la un somn mai bun, neîntrerupt. Deoarece sforăitul e cel mai puternic atunci când se 
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doarme pe spate, perna anti-sforăit este prevăzută cu mai multe compartimente (buzunare gonflabile, 
cu reglare a înălţimii) ce întorc capul pe o parte sau pe cealaltă, reducând astfel incidenţa obstrucţiei 
căilor respiratorii, ce reprezintă o cauză majoră a sforăitului. In poziţia de somn pe o parte, sforăitul 
scade în aproape 80% din cazuri. Perna este conectată la un minicomputer, iar forma special concepută 
asigură alinierea corectă a capului, gâtului şi şirei spinării. 

Perna din microfibre wellsleep asigură o bună circulaţie a aerului, este antialergică şi 
antibacteriană, fiind ideală pentru persoanele predispuse la alergii, îşi păstrează forma, este moale şi 
placută la atingere şi poate fi spalată la maşina automată. Perna este uşoară, de parcă ar fi umplută cu 
puf de gâscă, însă în comparaţie cu acesta, nu are efecte secundare.  

Perna cu masaj intens  relaxează muşchii  prin masaj în zona lombară, dispunând de două 
tipuri de masaj: permanent sau prin impulsuri. 

Faţa de pernă, confecţionată din diverse materiale, de obicei acelaşi cu cel al cearşafului de pat 
şi al cearşafului de pilotă, are rolul de a proteja perna şi a-i menţine o formă uşor bombată, contribuind 
la aspectul estetic şi de menţinere a igienei acesteia. Faţa de pernă trebuie adaptată dimensiunilor şi 
formei pernei şi poate fi prevăzută cu diverse sisteme de închidere: cu butoniere şi nasturi, cu fermoar, 
cu o parte petrecută peste cealaltă, cu şnurururi sau cu benzi velcro (tip scai). 

Pentru pensiunile turistice, la care lenjeria de pat este supusă unor spălări repetate, se 
recomandă sistemele de închidere cu fermoar ascuns, caracterizate prin uşurinţa manevrării şi durata 
mare de viaţă.  

Cât priveşte pernele decorative (figura 2), intervin gusturi şi preferinţe diverse. Prezenţa 
pernuţelor decorative aduce în cadrul pensiunilor turistice un plus de farmec interiorului, facându-l 
intim şi prietenos. Industria specifică ne dă posibilitatea să alegem între perne realizate din catifea, din 
bumbac, din mătase, din lână sau ţesături sintetice, cu motive tradiţionale, florale, geometrice sau uni, 
cu diverse forme geometrice: pătrate, rotunde, în forma de inimă, de animal etc. 

La realizarea lor pot fi asociate materiale textile diferite, la care se pot aplica paiete, mărgele, 
cristale Swarovski, strasuri etc. Pentru pensiunile turistice în stil tradiţional, sugerăm inclusiv 
valorificarea cusăturilor manuale din arta populară locală, prin includerea pe faţa pernei a unor bucăţi 
recuperate din ii, cămăşi, mileuri sau ştergare vechi, cusute manual. 
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Figura 2. Perne decorative 
 
Astăzi, din ce în ce mai mult, pilotele au luat locul plăpumilor şi al păturilor. Sortimentele de 

pilote s-au diversificat, astfel că găsim pilote de iarnă, de vară sau chiar pilote „cele patru anotimpuri”, 
pilote umplute sau pilote matlasate. Când achiziţionăm o pilotă trebuie să ţinem cont, pe lângă aspectul 
pe care-l are, şi de alte caracteristici: umplutură, dimensiuni, modul de întreţinere etc. Pilotele pot avea 
mai multe tipuri de umpluturi: puf natural, microfibră sau puf siliconizat. Fiecare tip prezintă avantaje  
şi dezavantaje. Pilotele cu umplutură din microfibră sunt foarte uşoare şi comode, au o întreţinere 
foarte uşoară, uscându-se  rapid după spălare  cu maşina, iar preţul de cumpărare este relativ mic. In 
plus, fibrele sintetice permit aerului să circule cu mare uşurinţă, asigurând astfel o aerisire foarte bună. 
Pilotele umplute cu puf siliconizat sunt  şi ele foarte uşoare, au proprietăţi ignifuge şi antibacteriene şi 
oferă totodată o foarte bună protecţie împotriva frigului. Acest material se adaptează perfect corpului 
fără a crea probleme alergice, singurul dezavantaj al pilotelor de acest tip fiind tasarea în timp, ce 
poate duce la apariţia unor spaţii goale care să permită trecerea frigului. 

Pentru pensiuni turistice şi alte spaţii de cazare, pot fi achiziţionate pilote ’’4 anotimpuri’’, ce 
rezolvă problema învelirii indiferent de anotimp. Aceste pilote sunt compuse din două alte pilote de 
densităţi diferite, ce pot fi folosite separat sau împreună. Pilota mai subţire este recomandată pentru 
vară, în timp ce pilota mai groasă poate fi utilizată primăvara şi toamna. În perioadele friguroase, cele 
două pilote se reunesc prin capse, oferind un înveliş uşor şi călduros. Pilotele sunt confecţionate din 
microfibre speciale, ce asigură circulaţia aerului şi permit pielii să respire, repartizează uniform 
căldura, astfel încât pielea nu transpiră în timpul somnului şi se întreţin uşor, prin spălare la maşină. 
Datorită materialelor din care sunt realizate, acarienii şi bacteriile nu pot pătrunde în interiorul pilotei, 
astfel că sunt produse antialergice şi antibacteriene, tolerate foarte bine şi de persoanele ce suferă de 
astm sau alergii. 

Cearşafurile de pilotă au ca principal rol protejarea pilotei de murdărire, spălarea acestora 
făcându-se mai uşor. Ca şi restul lenjeriei de pat, în funcţie de materialul din care sunt confecţionate, 
ele asigură confortul în timpul nopţii. Bineînţeles că şi acestea au partea lor estetică, dată de însuşi 
imprimeul ţesăturii, de broderii sau de alte aplicaţii de pe faţa cearşafului.  

Cearşafurile de pat, împreună cu husele pentru  saltea, au rolul de a proteja salteaua, iar prin 
textura materialului din care sunt fabricate, de a asigura confortul în timpul somnului. Nici rolul estetic 
nu este de neglijat, astfel că pot fi decorate cu broderii, nervuri sau dantelă. De regulă, cearşaful de pat 
trebuie să aibă dimensiuni mai mari decât patul, cele mai practice fiind cele prevăzute cu elastic ce 
înconjoară colţurile saltelei, astfel încât să fie foarte bine fixat pe tot timpul nopţii. 
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Materiale recomandate pentru realizarea lenjeriei de pat 
Materialele din care sînt confecţionate lenjeriile sunt dintre cele mai variate: de la bumbac 

simplu, nemercerizat, la bumbac satinat sau chiar satin, caşmir, denim etc., iar imprimeurile pornesc de 
la cele mai simple, la imprimeuri complexe, florale sau cu motive geometrice, de la tonuri neutre la 
culorile cele mai vii şi strălucitoare. 

Liniile definitorii pentru lenjeriile de pat se referă la paleta cromatică, tipul de imprimeu, 
structura şi textura materialului textil. 

Paleta cromatică, impusă de obicei de modă, poate aduce în actualitate o anumită culoare sau  
paletă coloristică, anumite combinaţii de culori, anumite tipuri de imprimeuri etc. Stilul modern 
permite o mai mare libertate în alegerea ţesăturilor, a culorilor şi a imprimeurilor. Gama cromatică 
trebuie să fie în acord cu întreaga paletă coloristică a încăperii. Nuanţele calde rămân în continuare 
cele mai potrivite pentru lenjeriile de pat.  

Cele mai noi tendinţe în designul lenjeriilor şi accesoriilor de pat scot în evidenţă modelele 
geometrice, în special dungile de diferite grosimi şi culori. O altă tendinţă care se impune pe piaţa 
lenjeriilor de pat este folosirea imprimeurilor inspirate din vegetaţia exotică, a nuanţelor tari sau în 
combinaţie cu nuanţe uni de pasteluri. De la reprezentări grafice bine determinate - dungi, cercuri, 
valuri, zig-zag-uri, imprimeuri florale, etc. până la aplicaţii grafice aparent fără noimă sau modele 
digitale, toate îşi găsesc locul în gama diversificată a textilelor de interior. Motivele florale având drept 
protagonişti trandafirii, de la flori minuscule până la trandafiri uriaşi, reprezintă o inspiraţie des 
întâlnită în colecţiile de materiale pentru lenjerii. Desene reprezentând cârcei, lujere de plante mai mici 
sau mai mari, dau naştere unor formate baroce, adevărate hituri ale colecţiilor de ţesături pentru casă, 
prezente pe piaţă. Şi pentru că lenjeria a devenit un simbol al tradiţiei şi rafinamentului, putem 
personaliza piesele de lenjerie cu broderii sau nomograme elegante.  

Structura şi textura materialului textil determină atât aspectul, cât şi comportarea ulterioară 
a produsului confecţionat.  

Cele mai utilizate tipuri de materiale sunt ţesăturile, la care ar trebui să ne intereseze desimea 
firelor, deoarece acest parametru structural de bază este în relaţie strânsă cu modul în care produsul 
este resimţit pe suprafaţa pielii. De exemplu, o lenjerie de pat cu desimea firelor de 180 fire/10 cm va 
fi uşor creponată, pe când o ţesătură cu o desime a firelor de 200 fire/10 cm va avea un tuşeu mult mai 
moale şi neted. Se poate spune că „cu cât este mai mare desimea firelor, cu atât mai bună este ţesătura 
la purtare“. Cele mai utilizate tipuri de ţesături folosite la confecţionarea lenjeriei de pat sunt: 

- poplinul (ţesătură din bumbac mercerizat, cu fire de bătătură mai groase decât cele din 
urzeală), folosit pentru lenjeriile mai fine; 

- olanda (ţesătură deasă şi fină, făcută din fire de in de bună calitate); 
- olandina (ţesătură din bumbac în amestec cu celofibră, care imită olanda); 
- satinul (ţesătură moale şi foarte fină, lucioasă pe faţă şi mată pe dos); 
- flanelul (ţesătură pufoasă, cu  tuşeu moale, utilizată pentru confecţionarea lenjeriilor de pat 

destinate anotimpul răcoros); 
- crepul (ţesătură din fibre sintetice sau naturale care sunt răsucite pentru a da o textură uşor 

încreţită); 
- damascul (ţesătură din bumbac, uneori din in, deasă, lucioasă, produsă din fire fine ţesute 

prin tehnologia jacard, cu efecte alternative de urzeală şi de bătătură). 
Tricoturile au o utilizare relativ redusă şi recentă, reprezentând latura mai nouă a materiilor 

prime din care sunt confecţionate lenjeriile de pat. In comparaţie cu ţesăturile, tricoturile au o serie de 
avantaje, printre care elasticitatea (capacitatea tricoturilor de a se deforma la acţiunea unor sarcini mici 
şi de a reveni la starea iniţială după încetarea acţiunii), proprietăţi mai bune de confort, întreţinere mai 
uşoară, fără a impune călcarea, costuri mai mici, ce decurg din cicluri de producţie mai scurte etc. Cele 
mai utilizate tipuri de tricot pentru confecţionarea lenjeriilor de pat sunt: 

- jerseul (tricot elastic, din bumbac sau bumbac şi poliester, cu proprietăţi hidrofobe); 
- frotirul (tricot din bumbac sau bumbac şi poliester, cu aspect buclat). 
 



Viorica PAPAGHIUC, Mioara CREŢU  
 

 

136 

Analizând piaţa lenjeriilor de pat, constatăm că există o mare diversitate de produse, care 
încorporează diferite tipuri de materii prime ce le conferă o multitudine de caracteristici referitoare la 
confort şi calitate. 

Bumbacul este cea mai importantă fibră naturală şi reprezintă materia primă pentru jumătate 
din industria textilă mondială.. După convingerile hinduse, bumbacul era un dar din rai, iar 
aşternuturile lui Dumnezeu sunt făcute din aceste fire. Era o convingere că dacă oamenii dormeau pe 
aşternuturi moi, vor deveni mai buni cu semenii lor. 

Indiferent de anotimp, lenjeria de pat din  bumbac100% nu se lipeste niciodată de corp, creând 
disconfort fizic şi psihic, ci alunecă natural de-a lungul corpului. În mediu cald este răcoroasă şi suplă, 
iar pe vreme rece devine călduroasă. Lenjeria din bumbac elimina cu uşurinţă particulele de murdărie, 
curăţindu-se foarte bine. Mai mult, materialele din bumbac 100% sau bumbac în amestec sunt 
confortabile, durabile şi usor de întreţinut la purtare. Mai nou, tehnologia de finisare „easy-care finish“ 
imprimă „o memorie de lungă durată“ în vederea păstrării aspectului neted, rezistent la şifonare.  

Ţesăturile din amestec de bumbac cu poliester sau cu poliamidă sunt relativ neşifonabile după 
mai multe spălări, dar nu sunt atât de moi sau respirabile ca cele din bumbac pur. Sunt recomandate 
pentru realizarea lenjeriilor fine, suple şi semitransparente, indicate în special sezonului de vară . 

Tehnologiile avansate de prelucrare a inului fac posibilă utilizarea lui individuală sau în 
combinaţie cu bumbacul. Lenjeria de pat confecţionată din in sau combinaţii de bumbac cu in este 
răcoroasă şi extrem de rezistentă., se murdăreşte mai greu, dă o senzaţie de confort prin puterea 
ţesăturii de a absorbi excesul de umiditate şi îşi păstrează mai mult timp albul imaculat. 

Utilizarea mătăsii la realizarea lenjeriilor de pat este relativ redusă, datorită costurilor mari şi 
întreţinerii mai dificile. Mătasea este un excelent izolator, iar strălucirea ei conferă o eleganţă 
deosebită lenjeriei de pat.  

Companiile producătoare de fibre textile se întrec în a aduce ceva în plus pe piaţa textilelor de 
interior prin realizarea de noi fibre şi diversificarea tehnico-funcţională a celor deja renumite. Ele sunt 
nevoite să-şi revizuiască strategia de dezvoltare pentru a crea materia primă necesară noutăţii 
inovatoare care să convingă consumatorul şovăielnic. Noile produse trebuie să ofere performanţă, un 
confort mult optimizat şi un design mai bun. Dintre fibrele noi, folosite la realizarea ţesăturilor pentru 
lenjerii de pat se menţionează bambusul şi nanofibrele. 

Bambusul este o fibră caracterizată prin higroscopicitate ridicată, permeabilitate excelentă, 
tuşeu moale şi uşurinţă la călcare/aranjare. Fibra de bambus TENBRO are funcţii naturale de 
antibacterian, antialergic şi deodorizant, pe care şi le menţine în produs chiar şi după 50 de spălări. 
Cum structura fibrei de bambus prezintă microspaţii sau goluri, aceasta are o mai mare capacitate de 
absorbţie şi ventilaţie. Moale, fluidă şi lucioasă, contextura din bambus pur pentru lenjerie poate 
absorbi şi evapora transpiraţia în mai puţin de o secundă, fiind ideală pentru consumatorii cu pielea 
sensibilă. Ca fibră ecologică (din cultură 100% naturală, nepoluantă, fără aport de pesticide sau 
chimicale organice), fibra de bambus este igienică şi cu aderenţă la coloranţi. 

Nanofibrele reprezintă o noutate în domeniul lenjeriei de pat, bucurându-se de o combinaţie 
optimă între protecţie, confort şi siguranţă în exploatare. De exemplu, Firma DuPont vine cu un produs 
(Hybrid Membrane Technology) ce oferă transportul umidităţii, respirabilitate şi durabilitate la spălări 
repetate, Firma Smartfiber a creat SeaCell active fiber,  ce conţine ca aditiv alge de mare cu proprietăţi 
protective şi de îngrijire – calmante, cicatrizante şi antiinflamatorii, iar Fibra SmartCell Clima este un 
microcompozit din ultima generaţie de textile inteligente cu capacitate de termoreglare. Foarte uşoară, 
fină, respirabilă, antialergică şi rezistentă la sfâşiere, aceasta reacţionează la schimbările de 
temperatură, reduce umiditatea relativă în microclimat şi permite schimbul de căldură. Smartcell Clima 
acumulează căldura în exces şi o înapoiază corpului în timpul somnului, oferind un climat temperat 
confortabil.  

 
Concluzii 
Textilele de interior, inclusiv lenjeriile de pat, se pot constitui într-un factor determinant, atât 

pentru asigurarea unui aspect ambiental atractiv, cât şi pentru confortul utilizatorilor. Alegerea 
corespunzătoare a acestor produse poate contribui la succesul unei afaceri în domeniul turismului, iar 
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dintre criteriile de alegere nu trebuie omise cele ecologice, semnalate prin intermediul etichetei 
ecologice aplicate pe produs sau pe ambalaj. 
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 2.11   IMPROVING CONFORT IN AGRO PENSIONS USING ECOLOGICAL TEXTILE 
MATERIALS 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONFORTULUI ÎN PENSIUNILE AGROTURISTICE PRIN UTILIZAREA 
UNOR MATERIALE TEXTILE ECOLOGICE 

 
Gheorghe ANTONIU 
Valeria GRIBINCEA 
Irina-Maria AXINIA 

 
Abstract: The paper explores the posibilities of revitalising the agricultural sector and industrial usesas row 

materials indigenous to hemp realization of ecological fabrics competitive both export aswell as domestic market. Are 
discussed at langth the benefits of hemp culture revive in Romania for both the tourism sector, as well as for the industrial 
sector, the labour, environment and ecology. 

Keywords: rural tourism, row materials, export 
Cuvinte cheie: turism rural, materii prime, export 
 
Introducere 
Pentru a fi cât mai atrăgătoare în pensiunile agroturistice sunt utilizate diferite materiale textile, 

realizate atât în ţară, cât mai ales din import. Aceste materiale, atât prin design cât şi prin materia 
primă folosită, trebuie să fie cât mai atractive pentru a-l provoca pe potenţialul turist (utilizator) să 
aleagă o anumită locaţie sau alta după afinităţile sale senzoriale. Aprecierea calităţii locaţiei numai 
după aceste criterii (de mai sus) nu asigură automat şi confortul necesar - corespunzător.  

Utilizarea unor materiale textile preponderent din fibre chimice, îndeosebi sintetice, care au un 
aspect atrăgător datorită coloritului intens, nu înseamnă neapărat că acestea asigură şi confort. 

Aceste materiale foarte moderne cu rezistenţă mare la tracţiune şi rezistenţă mare a culorilor la 
spălări repetate, sunt realizate pe cale chimică, iar produsele realizate din ele  în contact cu pielea pot 
produce (produc) iritarea acesteia, nu absorb transpiraţia având o higroscopicitate mică în raport cu 
cele din fibre naturale. Datorită higroscopicităţii reduse acestea se încarcă puternic cu sarcini 
electrostatice care fac ca materialele să se lipească de corp sau de lenjeria intimă sau de obiectele 
înconjurătoare producând senzaţii dezagreabile. 

În afară de aceasta, toate chimicalele utilizate pentru ameliorarea acestor neajunsuri, care sunt 
adevărate otrăvuri pentru corp, nu fac decât să crească agresiunea asupra corpului dar şi a mediului 
înconjurător. 

Care este soluţia? Întoarcerea la natură. În cazul de faţă sunt  luate în discuţie fibrele de cânepă, 
care nu se aduc din import şi care cândva erau mândria  locuitorilor din satele Romaniei. 

 
Cânepa 
Se naste totusi intrebarea,de ce tocmai canepe si nu alte fibre.De aproximativ 12000 de ani 

omenirea a folosit această plantă ca sursă de alimente, fibre textile, ca plantă medicinală, sursă de ulei, 
material de construcţie şi materie primă pentru producerea hârtiei.   

În comparaţie cu multe alte materii prime vegetale luate în discuţie pentru scopul menţionat 
mai sus cânepa a ieşit învingătoare prin unicitatea calităţii produselor şi a derivatelor sale. 

În ceea ce priveşte cultivarea cânepii, aceasta a cunoscut epoci de glorie dar şi perioade de 
declin datorită exagerării importanţei unor subproduse rezultate de la prelucrarea frunzelor şi în special 
a aşa numitului "starken Tabak" tutun tare sau "haşişul". De exemlpu, in Romania se cultivau in anul 
1986 46100 hectare cu canepa in scopuri textile, iar in anul 1999 aceasta a ajuns la mai putin de 2700 
hectare. Au existat si mai exista si astazi, din pacate, controverse puternice privind utilitatea cultivarii 
acestei plante, dar cu toate piedicile ivite, planta Canabis sativa L este, pentru cei care au inteles acest 
lucru, materia prima ecologica a secolului 21-inceputul mileniului al treilea-cu multiplele ei avantaje, 
este o materie prima regenerabila, cu utilizare universala si care poate rezolva multe din problemele 
ecologice ale planetei, asigurand in acelasi timp si numeroese locuri de munca. 
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Astfel după 15 ani de neglijare, prohibiţie şi utilizări necorespunzătoare, cânepa este în cele din 
urmă, din nou cultivată pe câmpurile din Europa. 

Ca o parte a economiei rurale, cânepa a fost scoasă în afara legii, datorită interpretării greşite şi 
abuzive a legii drogurilor din anul 1971 şi  de atunci, în (Europa) Comunitatea Europeană cultivarea 
cânepii s-a făcut numai experimental sub strict control de stat, cu licenţă de cultură. 

 
Reforma politicii agrare în C.E. 
În timpul ultimei jumătăţi a secolului 20 principalele ţări producătoare de cânepă pentru scopuri 

industriale au fost [2]  Ungaria, Polonia, România, Ucraina şi China. Din 1998, Olanda şi Franţa au 
fost în primele rânduri în cercetarea varietăţilor de cânepă cu conţinut redus de Tetrahidrocanibinol-
THC. Conform normelor europene, această substanţă THC nu trebuie să depăşească 0,3%. Sub această 
valoare se consideră că drogul conţinut de plante este inofensiv. Seminţele realizate din culturile 
experimentale din Franţa au fost utilizate în Germania şi în alte ţări ale C.E., pentru cultivarea cânepii 
cu conţinut redus de THC. 

Cercetări comparative efectuate între anii 1980-1990, au arătat că dintre toate plantele 
producătoare de fibre textile, cânepa necesită cele mai reduse consumuri de muncă pentru hectar şi om, 
în timp ce pentru bumbac şi in sunt de două ori mai mari decât pentru cânepă. În concluzia acestor 
cercetări se menţionează proprietăţile avantajoase pentru agricultură ale culturii cânepii care sunt 
favorabile unei agriculturi ecologice durabile, enumerându-se printre altele: 

- planta de cânepă este foarte bine adaptată condiţiilor pedoclimatice ale Europei 
Centrale; 

- planta este foarte robustă; 
- stârpeşte buruienile – se poate renunţa total la utilizarea ierbicidelor; 
- imperceptibilă la boli şi dăunători (este posibilă chiar renunţarea la folosirea 

ierbicidelor); 
- produce ameliorarea solului; 
- este foarte adecvată pentru extinderea asolamentelor, fiind utilizată atât ca plantă 

precursoare cât şi ca plantă intermediară; 
- are un randament relativ mare. 

Cercetări întreprinse în România au arătat că la nivelul anului 1987, randamentul la hectar era 
în funcţie de cantitatea şi calitatea de îngrăşăminte aplicate - exemplu: de la 7,44 tone/ha fără 
îngrăşământ la 9,34 tone/ha cu îngrăşământ (150 Kg azotat,120 Kg fosfat şi 20 Kg potasiu). Cercetările 
au mai arătat că utilizarea îngrăşămintelor chimice este însoţită şi de o înrăutăţire a calităţii fibrelor dar 
şi de o degradare alarmantă a solului. 

Între anii 1993-1997 cel puţin 15 universităţi şi institute de cercetări au reluat activitatea de 
cercetare a cânepii concomitent cu numeroasele discuţii purtate în conferinţe naţionale şi internaţionale 
de specialitate, unde s-au făcut schimburi de opinii şi experienţă între cei mai reprezentativi cercetători 
şi cadre didactice preocupate de această problematică. S-a discutat despre cultura cânepii de la jeansi şi 
materiale de construcţie la detergenţi, de la ulei comestibil până la lacuri şi vopsele. 

La 23 aprilie 1994, s-a prezentat pentru prima dată în Germania, la "Casa Cânepii" din Berlin 
primele perechi de pantaloni tip jeans ai timpurilor moderne realizaţi din ţesături de 100% cânepă, iar 
apoi au apărut produse realizate din ţesături având la bază fire din amestecuri cu 50% fibre de cânepă 
şi 50% poliester, care au găsit producători în România, Ungaria şi China, dar care deşi au produs 
aceste fire şi ţesături pe maşini foarte vechi, au stârnit interesul consumatorilor din SUA, Anglia şi 
Germania care au oferit  pentru aceste ţesături "lucrate" preţuri foarte atractive. 

Atunci când vorbim despre produse din fibre de cânepă suntem tentaţi să ne gândim la ţesături 
grosiere de tip sac, foarte rezistente la acţiuni mecanice, sau la frânghii. 

Ce ne facem atunci când am dori să utilizăm acestea pentru vestimentaţie ce necesită ţesături 
care să posede moliciunea necesară şi fineţea care să le facă agreabile la contactul cu pielea? 

Jack Herer – neobosit cercetător şi promotor în Germania a textilelor din cânepă, autorul aşa 
numitei Biblii a cânepii a fost primul care a purtat pantaloni din cânepă. El a afirmat că se pot purta 
pantaloni din cânepă fără a sesiza nici cel mai mic disconfort. Aceştia ţin răcoare atunci când este cald 
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şi încălzesc atunci când este rece în exterior. Ţesătura este moale şi agreabilă în contact cu pielea, 
susţinând că cea mai trainică (durabilă) fibră naturală din lume este absolut perfectă. 

Evident acest comportament nu este o „minciună”, ci este imprimat de caracteristicile fizico-
chimice ale acestor fibre, care le posedă de la natură. 

Fibrele de cânepă au higroscopicitate mai mare decât a majorităţii fibrelor textile naturale, 
excepţie făcând fibrele de lână merinos. Ele pot prelua o mare cantitate de apă sau transpiraţie şi să o 
elimine prin evaporare fără ca ele să reacţioneze chimic. 

În comparaţie, o cămaşă din 100% bumbac (certificată 100% Cotton), care cel mai adesea 
numai după o jumătate de zi acumulează puternic transpiraţia şi devine insuportabilă, datorită 
numeroaselor chimicale (adevărate otrăvuri), cu care au fost tratate fibrele atât în timpul dezvoltării lor 
cât şi în timpul finisării textile. 

Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul unei cămăşi din 100% cânepă. Astfel au fost testate 
cămăşi de cânepă în cursul anului 1995, an cu o temperatură record pentru secolul 20, care au asigurat 
o fază test pentru limită de măsură (extremă). Cu această ocazie au fost depăşite şi cele mai îndrăzneţe 
aşteptări. Chiar la temperaturi   de +350C la umbră s-a putut purta cămaşa de cânepă zile întregi fără ca 
aceasta să se lipească de piele sau să prezinte mirosuri neplăcute. 

Acest comportament,afirmă cercetătorii, are ca efect economie de energie pentru spălare, atunci 
când o confecţie rămâne proaspătă mai mult timp, însuşire care devine importantă şi în bilanţul 
ecologic. 

Nu întâmplător, în vremurile trecute, era recomandată lenjeria de corp din cânepă pentru cei cu 
pielea sensibilă şi pentru reumatici. Cercetări mai recente ale fibrelor de cânepă au evidenţiat şi alte 
proprietăţi favorabile, 

Astfel, datorită nivelului redus al tensiunilor generate de sarcinile electrostatice a fibrelorde 
bast, ca de exemplu, cânepa şi inul, acestea corespund suprafeţei corpului uman şi acţionează ca un 
detensionant pentru piele. Cânepa este absolut antistatică în antiteză cu fibrele sintetice, ca poliesterul 
şi poliamidele (Nailonul şi altele), care provoacă lipirea confecţiilor de corp şi prin aceasta disconfort 
la purtare.  

Alături de aceste excelente proprietăţi fizice, fibrele de cânepă au şi numeroase avantaje 
ecologice. De la însămânţare până la recoltare nu este necesară utilizarea unor substanţe de protecţie 
(ierbicide sau pesticide). Chiar şi prelucrarea ulterioară se poate face fără utilizarea unor chimicale 
care să dăuneze mediului înconjurător. 

În România, după recoltare tulpinile de cânepă se pun la topire în bazine cu apă, iar după topire, 
lichidul rezultat este utilizat ca îngrăşământ, pe câmp. După topire, tulpinile sunt uscate, iar separarea 
fibrelor se face pe cale mecanică, prin frângerea repetată a părţii lemnoase – zdrobire-meliţare, după 
care firele  se obţin pe diferite tehnologii, respectiv cardat, semipieptănat, pieptănat, fiind apoi 
transformate în ţesături cu diverse destinaţii sau în articole tehnice. 

Comparativ cu cânepa, modul de obţinere a bumbacului este o adevărată  orgie a otrăvurilor de 
tot felul. Astfel în timpul dezvoltării plantelor acestea sunt stropite aproape săptămânal cu pesticide şi 
ierbicide. Înainte de recoltare plantele sunt stropite din avion cu substanţe exfoliatoare – pentru 
desfrunzire – pentru a uşura recoltarea mecanică a fibrelor. Acest sistem pervers de cultură a plantelor 
lasă în urmă numai terenuri infestate (contaminate), ca de exemplu cele din jurul Lacului (Mării) Aral 
din Rusia, aproape total secat, dar influenţează negativ şi asupra pielii. Reziduurile din astfel de 
otrăvuri (chimicale) din confecţiile textile au condus în ultimele decenii la o creştere alarmantă a 
alergiilor de tot felul. Pentru contracararea acestora s-a trecut în ultima vreme al cultivarea bumbacului 
ecologic, dar acesta reprezintă în momentul de faţă mai puţin de 1% din producţia mondială, care se 
ridică la aproximativ 19-20 milioane tone anual. 

La cultura cânepii dimpotrivă, pesticidele nu sunt necesare şi nu au fost până acum, decât cu 
rare excepţii utilizate. 
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Concluzii 
1. Revitalizarea culturilor de canepa din tara noastra, prin utilizare de  seminte selectionate din 

import-Franta- din care sa rezulte plante cu continut redus de  Tetrahidrocanabinol(THC) se impune 
astazi in conditiile in care se cere reducerea poluarii mediului. 

2. Prin cultivarea canepii, avantajata de conditiile pedoclimatice favorabile din tara noastra, se 
ceeaza numeroase locuri de munca atat in agricultura cat si in unitatile de preindustrializare si 
prelucrare textila. 

3. Utilizarea fibrelor de canepa  pentru realizarea unor produse ecologice, destyinate unitatilor 
agroturistice, dar si turistice turistice in general, asigura un grad de confort sporit potentialilor turisti. 

 
Bibliografie: 
 

1. Antoniu Gheorghe, Aplicaţii, Editura Dosoftei , 2004. 
2. Antoniu Gheorghe, Fibre liberiene si  tip liberiene (manuscris), curs predat intre anii 

1996-2004. 
3. Broeckers Mathias, Weshalb der Hanf auf unseren Feldern blueht: die Oekoindustrie 

von morgen, Wagner Noerdlichen 1996. 
4. Herer Jack, Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, 36 Aulage, mai 1996 (500 

pagini). 
5. Valeria Gribincea, Fibre textile naturale, Editura Performantica 2007. 
6. Vlad Ion, Fibre textile, Editura SDP Bucuresti, 1964. 
7. ***, Tagunsband zum/Procedings of the Symposium 2.Biorohstoff HANF, 1997 (700 

pagini). 
8. **** Anuarul Statistic al României.



 

 

 2.12   THE EVALUATION OF RURAL TOURISM IN GHINDĂREŞTI 

EVALUAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN COMUNA GHINDĂREŞTI 
 

Gabriela NEACŞU 
Alina ABDELGHANY 

 
Abstract: This paper describes a study which is being carried out by a team of specialists at „Spiru Haret” 

University. By analysing the human and material resources as well as the economic and social problems of a town, the 
team is trying to contribute to the development of this region in the south-eastern part of Romania. Tourism can be the 
solution to most of its problems. 

The first part of the article describes the main natural resources and seesights of Dobrogea, an old Romanian 
region. It lies on the Danube, and it has hills and the oldest mountains in the country, caves, old fortresses etc. This is the 
place where Romanians live and get along well with more than 20 nationalities. 

Keywords: rural tourism, natural frame, economically development, tradition, qualified capacity of work. 
Cuvinte cheie: turism rural, cadrul natural, dezvoltare economica, traditie, forţă de muncă calificată. 
 
Dobrogea pământ mirific 
Originalitatea acestui ţinut este ilustrată şi de prezenţa omului: aici s-au descoperit rămăşiţe 

omeneşti vechi de o sută de mii de ani în peştera „La Adam” , iar mai târziu, prezenta umană va fi 
certificată în neolitic de cultura Hamangia – statuetele de lut de la Cernavodă „Gânditorul”şi „Femeie 
şezând” 

În spaţiul acesta mirific se regăseşte întregul univers al antichităţii, de la fermecătoarea legendă 
a argonauţilor, vestiţii căutători ai „Lânii de Aur”şi faimoasele cetăţi: Histria, Tomis, Callatis centre de 
cultură şi civilizaţie, la delicatul poet al „amorurilor” Publius Ovidius Naso care a cântat aceste locuri 
conferindu-le universalitate şi apostolul Sfântul Andrei mentorul spiritual al acestor meleaguri şi al 
întregii Românii. 

Dobrogea a reprezentat multe veacuri purtătorul făcliei latinităţii, al valorilor creştinismului 
între Carpaţi şi Marea Neagră. Tot ea a legat pe uscat, pe Dunăre sau pe mare, Europa creştină cu 
Levantul musulman, de aceea nu întâmplător în diverse epoci alături de români au convieţuit în timp 
peste douăzeci de alte naţii: turci, tătari, greci, bulgari, lipoveni, armeni, italieni, germani, evrei, etc. 

Dobrogea a însemnat pentru naţiunea română, abia afirmată în modernitate, un examen de 
matură chibzuinţă şi responsabilitate politică, după ce mai bine de patru veacuri de dominanţă 
otomană, de înapoiere şi marginalizare, în 1878 această provincie a revenit la patria mamă, deschizând 
României o nouă cale spre lume. 

În câteva decenii ea a fost racordată la valorile civilizaţiei europene, inteligenţa, creativitatea 
naţională au fost investite în lucrări de amploare monumentală: podul de la Cernavodă, portul 
Constanţa, flota maritimă şi fluvială, staţiunile balneoclimateric. 
 

Comuna Ghindăreşti – prezentare 
Scurt istoric 
România este spaţiul geografic în care datorită ospitalităţii, blândeţii şi credinţei poporului ei, 

în decursul veacurilor, reprezentanţi ai mai multor etnii şi-au gasit loc prielnic pentru aşezarea lor şi 
convieţuirea în bună înţelegere cu populaţia majoritară. Un astfel de exemplu întâlnim astăzi în 
Comuna Ghindăreşti din judeţul Constanţa, în care alături de români trăieşte şi o importantă populaţie 
slavă.  

Etnie de sorginte slava orientala, rusii lipoveni apar pe actualul teritoriu al României, îndeosebi 
în Dobrogea, începând de la mijlocul secolului al XVII-lea, dupa schisma bisericii ortodoxe ruse. 
Imediat dupa sinodul din 1654 în care Patriarhul Nikon a reformat biserica rusa, au început o serie de 
masuri restricitve din partea autoritatilor laice şi religioase ruse, care vor culmina cu venirea la putere a 
lui Petru I cel Mare (1682-1725) si întroducerea de catre acesta a unor masuri de europenizare. Refuzul 
unor credincioşi de a accepta înnoirea a facut ca aceţtia să fie supuşi unor măsuri administrative foarte 
restrictive şi obligaţi să poarte o vestimentaţie specifică. 
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Nemaiputând sa suporte toate aceste restrictii, staroverii (credinciosii de rit vechi) vor lua calea 
pribegiei, raspândindu-se în întreaga lume (Polonia, Canada, Alaska, Japonia), inclusiv la gurile 
Dunarii, în Dobrogea. Aceasta din urma destinatie a fost preferata pentru ca, la origine fiind pescari 
din zona rîurilor Don si Nipru, ei au putut relua practicarea acestei meserii.   

Cunoscuti sub denumirea de lipoveni (lipatei), acestia si-au pastrat limba, obiceiurile si 
credinta, fiind divizati atât pe criterii religioase (în 1690 s-au impartit în popovti - popisti si bezpopovti 
- nepopisti), cât si etnice (rusii mari-moscoviti, rascolnicii propriu-zisi, cazaci zaporojeni, haholi, 
necrasovti, ucraineni). 

Dacă in primele recensaminte din primele decenii ale secolului XX populatia se prezenta in jur 
de 1500-2000 locuitori, astazi se cifreaza pana aproape de 3200 locuitori care apartin de Mitropolia din 
Braila-centru spiritual al lipovenilor din Romania.Costumul traditional se poarta si astazi la biserica, 
iar sarbatorile se pastreaza cu aceeasi regularitate , cu toate ca rusii-lipoveni din Ghindaresti sunt 
deschisi si percep schimbarile aduse de noile timpuri pe care le trăim. 

Din noiembrie 1990 este editat ziarul bilingv "Zorile". Din septembrie 1998, la Iaşi, apare 
revista de cultură lunară, de asemenea bilingva Kitej-Grad.  

Principala activitate economică a localităţii este agricultura bazată pe cultura cerealelor şi 
zootehnia. Alte activităţi economice sunt bazate pe piscicultură în Dunăre şi zonele din balta Ialomiţei 
şi pe plantaţiile silvice din lunca Dunării – care nu fac însă parte din teritoriul comunei. 

Teritoriul agricol este în majoritate dotat cu sistem de irigaţii care însă nu este valorificat 
corespunzător. 

Ghindăreşti este situată la 8 Km de DN2A artera Constanţa-Hârşova-Urziceni-Bucureşti; şi 
Constanţa-Hârşova- Urziceni-Buzău-Focşani-Bacău-Suceava. 

Legătura cu localităţile din sud se realizează prin drumul comunal DC67. În localitate circulaţia 
se realizează tot prin artera DC67, reţeaua stradală având o lungime de 7150m din care cu acoperiş 
asfaltic 2000 de m. 

 
Evaluarea potenţialului geografic  
Localitate situată pe malul drept al Dunării în amonte de oraşul Hârşova, a fost creată încă din 

perioada romană de o populaţie care practica pescuitul şi agricultura. 
Relieful terenului pe care este amplasată comuna Ghindăreşti face parte din platforma 

Dobrogeană, zonă limitrofă Dunării. Terenul are o pantă pe direcţia est – vest, de la cota 55.0 m la cota 
7,8-10.0 m, zonă supusă inundaţiilor la viiturile puternice ce apar accidental în cursul Dunării. 

Cadrul natural este determinat de cursul Dunării care constituie latura vestică a teritoriului 
comunei Ghindăreşti. Terenul cu pantă naturală spre Dunăre este ca un amfiteatru care oferă o 
panoramă peisagistică excepţională 

Regiunea are o climă de stepă, cu temperatura anuală medie de 18,8oC. 
Natura terenului este în general loess, loess amestecat cu nisip în apropierea Dunării. Terenul 

nu prezintă riscuri naturale excluzând situaţiile de creştere peste normal ale cotelor apelor Dunării. 
 
Evaluarea potenţialului economic 
Principala activitate economică a localităţii este agricultura bazată pe cultura cerealelor şi 

zootehnia. Alte activităţi economice sunt bazate pe piscicultură în Dunăre şi zonele din balta Ialomiţei 
şi pe plantaţiile silvice din lunca Dunării – care nu fac însă parte din teritoriul comunei. 

Teritoriul agricol este în majoritate dotat cu sistem de irigaţii, care însă nu este valorificat 
corespunzător. 
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Structura după categoriile de folosinţă a terenului 
 

Categorii de folosinţă 
Agricol Neagricol Total 

Teritoriul 
administrativ 

al 
unităţii de 

bază 
Arabil Păşuni, 

fâneţe Vii Livezi Păduri Ape Drumuri Construcţii Neproductiv 
 

Extravilan 1110,111 89,60 49,51 - - - 6,21 0,349 24,86 1280,73 

Intravilan 51,10 0,064 39,21 - - - 16,5358 66,6077 3,7455 177,27 

Total 1161,211 6,15 6,086 - - - 1,56 4,592 1,962 1458,0 

Sursa: date din evidenţa Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa 
 
a) Situaţia existentă 

- creşterea animalelor în incinta fostului CAP ; 
- unitate AGROMEC în prezent fără obiect de activitate; 
- locuinţele existente sunt realizate în mare parte în regim de construcţii parter, în gospodării 

individuale şi 20 de apartamente în două blocuri P+4 şi P+3 etaje; 
- locuinţele individuale sunt în majoritate construite din materiale nedurabile (chirpici); 
- gradul de uzură al locuinţelor este: 35% stare bună, 50% stare medie, 15% insalubre; 
- nu sunt unităţi de prelucrare şi industrializare a produselor agricole sau zootehnice; 
- nu există construcţii speciale destinate turismului în zonă, în schimb există câteva case ale 

căror proprietari ar fi dispuşi să practice agroturismul; 
- nu există local propriu pentru dispensar comunal; 
- nu există spaţiu adecvat pentru farmacie; 
- nu există spaţiu adecvat pentru:primărie, poliţie, poştă; 
- nu sunt zone amenajate ca spaţii verzi şi de agrement; 
- nu există construcţii speciale pentru protecţia împotriva inundaţiilor. 
 

b) Necesar (propuneri primărie) 
- dezvoltarea activităţilor economice din perimetrul oraşului Hârşova; 
- creşterea rolului gospodăriilor individuale bazate în prezent pe autoconsum; 
- stimularea activităţilor gospodăriilor mici şi mijlocii print-un program naţional; 
- lansarea unui program centralizat pentru organizarea unui sistem de turism agro-rural care 

să cuprindă localităţile riverane dunărene şi dezvoltarea unui sistem de transport fluvial; 
- prin noua organizare a terenurilor aferente pentru locuinţe şi funcţiuni complementare 

suprafaţa acestora va creşte de la 55,923ha la 94,67ha, prin diminuarea terenurilor libere, 
(terenuri agricole în intravilan), terenuri care vor fi oferite familiilor care nu au o locuinţă 
proprie, îşi întemeiază o familie nouă şi persoanelor care au plecat la oraş şi se întorc în 
comună; 

- în zona centrală pe terenul primăriei unde este amplasată piaţa agroalimentară se propune 
amplasarea sediului pentru primărie,poliţie şi poştă; 

- activităţile de comerţ, prestări servicii, alimentaţie publică şi eventualele construcţii 
destinate turismului se vor realiza pe loturile pentru construcţii de locuinţe; 

- se propune executarea unpr lucrări de supraînălţare a zonei inundabile de pe faleza Dunării 
şi amenajarea acesteia ca spaţiu verde. 

 

c) Propuneri ale colectivului de cadre didactice de la Universitatea ,,Spiru Haret” 
- transfomarea unor gospodării cu potenţial material ridicat în ferme specializate pe diferite 

produse agroalimentare: carne, lapte, ouă, legume, fructe, vii, etc., care să creeze acel 
surplus de produse destinat vânzării pe piaţă; 
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- înfiinţarea unor magazine specializate pentru comerciali- 
- zarea produselor agroalimentare (de exemplu măcelărie unde animalele se vor tăia şi 

prelucra după reţete originale; conservarea legumelor şi a fructelor după reţete originale 
etc.) 

- construirea unui Mall după benzinăria de la intrarea în Hârşova, care să fie aprovizionat cu 
produse agroalimentare naturale obţinute de la toate satele şi comunele satelit oraşului 
Hârşova; 

- construirea unei fabrici pentru făină de peşte; 
- studierea posibilităţii construirii unei faleze pe malul Dunării de la Hârşova până la 

Capidava, cu rol de protecţie şi consolidare a malului dar şi în scop de agrement; 
- crearea unor perimetre speciale pentru păşunat; 
- iniţierea unui concurs de sistematizare urbanistică şi de arhitectură. 

 
Evaluarea infrastructrurii zonei 

Ghindăreşti este situată la 8 Km de DN2A artera Constanţa-Hârşova-Urziceni-Bucureşti; şi 
Constanţa-Hârşova- Urziceni-Buzău-Focşani-Bacău-Suceava. 

Legătura cu localităţile din sud se realizează prin drumul comunal DC67. În localitate circulaţia 
se realizează tot prin artera DC67, reţeaua stradală având o lungime de 7150m din care cu acoperiş 
asfaltic 2000 de m. 

Întreaga reţea stradală existentă în cadrul perimetrului este adaptată la forma reliefului şi 
scurgerea apelor la nivelul terenului spre Dunăre. 

 
a) Situaţia existentă 
- pe teritoriul comunei se află staţia de captare apă şi pompare în sistemul de irigaţii Hârşova. 

Sursa principală este Dunărea; 
- localitatea dispune de un sistem de alimentare cu apă compus din:sursă, conducte de 

refulare, rezervor de înmagazinare şi reţea de distribuţie; 
- pentru aprovizionarea populaţiei nu există instalaţii de tratare a apei subterane; 
- în prezent localitatea Ghindăreşti nu dispune de un sistem de canalizare centralizat; 
- apele pluviale sunt colectate în rigolă de-a lungul străzilor şi apoi conduse spre Dunăre; 
- în prezent comuna Ghindăreşti este alimentată cu energie electrică prin trei posturi de 

transformare de 250KVA, 20/40KV. 
- majoritatea locuinţelor individuale sunt încălzite cu combustibil solid.  
- în zonă nu există reţele de distribuţie a gazelor naturale; 
- localitatea nu dispune de un sistem de asigurare a serviciilor comunale. Gospodarii îşi 

transportă individual gunoaiele menajere în gropile existente în zona DC67 spre Tichileşti.  
- nu există construcţii speciale pentru protecţie împotriva inundaţiilor; 
- inexistenţa unui program de observări şi măsurători privind evoluţia nivelurilor apelor 

subterane şi a calităţii acestora; 
 
b) Necesar (propuneri primărie) 
- pentru sistematizarea circulaţiei interioare şi facilitarea tranzitului se propune realizarea 

unor prelungiri a arterelor existente pentru a se crea 2-3 legături suplimentare Nord-Sud, 
între nord şi partea de Est a localităţii care în prezent se realizează numai ocolind prin zona 
centrală; 

- pentru modernizarea sursei de apă se propun lucrări de echipare a celor două puţuri 
existente cu pompe noi mai fiabile şi mici consumatoare de energie electrică; 

- în conformitate cu  prevederile Legii Apelor 107/1991, se propune refacerea perimetrelor 
de protecţie a puţurilor şi a rezervorului de înmaga-zinare cu o capacitate de 200 mc, 
extinderea reţelei de distribuţie cu conducte noi; 

- în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Mediului se propune realizarea unui sistem 
de canalizare a apelor uzate menajere; 
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- pentru epurarea apelor uzate menajere, se propune realizarea unui platou absorbant şi a unei 
fose septice vidanjabile amplasate la cota cea mai joasă a localităţii; 

- pe măsura dezvoltării capacităţii primăriei urmează să se concesioneze activitatea de sortare 
şi neutralizare a deşeurilor menajere unei firme de profil din zonă. 

 
c) Propuneri ale colectivului de cadre didactice de la Universitatea ,,Spiru Haret” 
- dezvoltarea transportului fluvial prin: crearea unor baze nautice, a unor pontoane de 

acostare, a unor porturi mici acolo unde curenţii Dunării permit realizarea acestor obiective; 
- realizarea unor cordoane de verdeaţă în jurul comunei care să protejeze zona împotriva 

poluării. 
- introducerea apei curente în gospodării; 
- amenajarea unei parcări în centrul comunei; 

 
Evaluarea forţei de muncă 
Evaluarea forţei de muncă are la bază un studiu inceput în anul 2007 privind „Reconversia 

forţei de muncă”. Printre aspectele urmărite au fost: calificarea forţei de muncă, suportul psihologic al 
practicării unei anumite profesii, capabilitatea unor persoane de a porni o afacere pe cont propriu, 
disponibilitatea forţei de muncă virtuale de a se încadra în muncă, etc. Din studiu a reieşit că sunt 
suficient de multe persoane care ar dori dezvoltarea turismului în zonă, sau care ar fi dispuse să 
practice agroturismul. 

În urma studiului realizat au rezultat următoarele: 
 

Pregătire profesională Aria de activitate Vechime în muncă 

34.78% au şcoala profesională 
42,85% au liceul 
8,7% au studii postiliceale 
13,04% au studii superioare 

 

12% agricultură, silvicultură, vânat 
şi pescuit; 
4% industire 
24% construcţii 
60% servicii 
 

56% au o vechime între 0 – 15 ani 
16% au o vechime peste 30 de ani 
Statutul la ora actuală: 
26,92% angajaţi în sectorul de stat 
42,31% angajaţi în sectorul privat 
15,38% lucrători pe cont propriu 
11,54% persoane fără loc de muncă 

 

S-a remarcat disponibilitatea populaţiei de a avea o afacere proprie bazată pe agroturism dar şi 
pe practicarea unor activităţi tradiţionale care să relanseze din punct de vedere economic zona. 
 

Marketingul în turism 
 
Studierea ofertei turistice  
Oferta turistică s-a rezumat la prezentarea principalelor aşezări cu obiective turistice situate în 

apropierea comunei Ghindăreşti: Hârşova, Saraiu, Topalu, Cetatea Capidava, Dunărea, Siliştea, 
Seimeni şi Cheile Dobrogei. 

Hârşova (Carsium) este aşezat pe un promontoriu calcaros ce domină maiestuos panorama 
gurii Ialomiţei şi a câmpiilor din preajmă, oraşul Hârşova este tot atât de vechi ca şi romanitatea 
ţinutului. Oraşul a fost fondat la început ca un castru al limesului scitic, de către împăratul Traian în 
anul 103 dHr. cu numele de Carsium. Aici a existat însă o locuire neîntreruptă încă din epoca neolitică, 
atestată arheologic prin vestigii ale culturii Hamangia. 

Cetatea Carsium – Hârşova s-a dezvoltat pe stâncile abrupte de pe malul Dunării din timpul 
geto-dacilor. A cunoscut o înflorire deosebită sub stăpânirea romană. Distrusă de mai multe ori de 
năvălitori şi războaie, dar refăcută de fiecare dată, turnurile sale au continuat să se oglindească în apele 
fluviului până în secolul al IXX-lea. În prezent se pot vedea în multe locuri ruinele zidurilor de apărare 
cu o înălţime de 7-8m. 
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Străvechi punct vamal, oraşul era cunoscut şi pentru târgul său vamal care avea loc între 1-14 
septembrie şi unde se întâlneau negustori din toate zările. 

Între edificile mai importante se detaşează atât prin poziţie (aşezată pe culmea promontoriului) 
cât şi prin eleganţa arhitecturală biserica ortodoxă cu hramul”Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena”construită între anii 1904-1908, după proiectele întocmite de o echipă de ingineri italieni 
condusă de Anghel Saligny. 

Topalu a fost întemeiat în 1864 de către cojenii veniţi din Ialomiţa. Ca obiective turistice în 
Topalu se pot vizita: biserica cu hramul”Adormirea Maicii Domnului”.Acest sfânt lăcaş de închinare 
ortodoxă a fost zidit în anul 1865 de către obştea locuitorilor satului.Biserica este în formă de cruce, cu 
trei turle, pereţii fiind de piatră şi cărămidă. 

Pictura a fost refăcută de pictorul profesor Nicolae Rădulescu în anul 1983. 
Cetatea Capidava romană a fost ridicată la începutul secolului al II-lea, pe locul unei aşezări 

autohtone greceşti. Ceea ce se vede astăzi sunt zidurile ridicate în secolele III şi IV. Cetatea are formă 
dreptunghiulară fiind înconjurată de unzid de apărare prevăzut cu turnuri pătrate, deosebit de masive şi 
turnuri în formă de „U” intermediare. 

Aici s-a găsit cea mai veche inscripţie ce păstrează un nume românesc, un ulcior cu inscripţie în 
limba greacă care poartă numele meşterului olar -  Petre. Ulciorul aparţine secolelor IX-X şi este 
extrem de important fiind singura inscripţie de acest gen găsită până acum în spaţiul carpato-
danubiano-pontic. 

Cercetările în cetate începute de arheologul Grigore Florescu în anul 1924, continuă şi astăzi. 
Spre exemplu în campania de săpături din vara anului 1987 au fost relevate vestigii ale portului antic, 
un cheu portuar cu o lungime estimată la 30 de m. 

Masivul geologic Cheia formează o rezervaţie naturală cu stânci ce străjuiesc şi alcătuiesc una 
din cele mai interesante formaţiuni geologice şi de peisaj din Dobrogea. Ea se desfăşoară pe o distanţă 
de 1,8 Km pe ambele părţi ale şoselei asfaltate. Forme bizare de stânci cu pereţi abrubţi, sfârtecaţi şi 
îmbătrâniţi de timp în care sunt săpate numeroase grote de diferite mărimi, formează un cadru insolit 
în stepa dobrogeană, asemănător peisajului carpatin.Zona prezintă o importanţă ştiinţifică deosebită 
prin flora variată şi bogată în specii rare. 

Rezervaţia naturală Cheile Dobrogei se evidenţiază prin frumuseţea peisagistică, prin bogăţia 
floristică şi prin caracterul pontic mediteranean al florei: brânduşa de stepă dobrogeană, volbura roz, 
scumpia etc. sunt câteva din aceste minunăţii. Relieful carstic de la Cheia este considerat un monument 
inedit al naturii din Dobrogea, fiind ocrotit de lege. 

Rezervaţia „Gura Dobrogei” monument al naturii de o rară frumuseţe aflat nu departe de 
Cheile Dobrogei, reprezintă un alt punct de atracţie peisagistică şi interesant din punct de vedere 
ştiinţific, aici fiind situate peşterile: „La Adam”şi „Liliecilor”. În peştera „La Adam” s-a descoperit un 
molar care aparţinea lui „homo sapiens fossilis, vechi de peste 100000 de ani îHr. În peştera 
„Liliecilor” ale cărei galerii totalizează peste 480 de m lungime, s-au descoperit mărturii ale activităţii 
umane din cele mai vechi timpuri. 
 

Tradiţie şi cultură 
În cele peste cinci secole în care Dobrogea a apartinut Imperiului Otoman, rusilor lipoveni le-a 

fost recunoscută oficial biserica. De altfel, staroverii fusesera foarte bine platiti de Poarta Otomana, 
fiind considerati "musafiri", Sadik Pasa încercând chiar sa organizeze o armata regulata din 
"necrasovti", pentru a lupta cu mai mult succes contra Rusiei. Încercarea a esuat însa, în 1828. În 
schimbul sprijinului acordat Portii, acestia primeau o larga si deplina autonomie, concesiunea 
pescariilor si a unor întinse teritorii, lucru care i-a facut sa între în conflict deschis cu rascolnicii 
propriu-zisi, determinând autoritatile otomane sa stramute unele grupuri pe Dunare sau chiar în partea 
asiatica a imperiului, în zona orasului Bursa. 

Rascolnicii de rând s-au raspândit în platoul dobrogean si i-au atras de partea lor pe 
"necrasovti", reînviind si/sau întemeiind satele Carcaliu (Kamena sau Komenka), lânga Macin, Tatarita 
(lânga Silistea) si Ghindaresti (Guizdar), lânga Harsova. 
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Un rol hotarâtor în pastrarea identitatii proprii a rusilor lipoveni l-a avut biserica. Slujbele 
religioase se tin si astazi în limba slavona, scrierea se face cu caractere slavone, se foloseste calendarul 
iulian (13 zile dupa calendarul gregorian). 

Pastrarea limbii ruse vechi, în care au patruns unele cuvinte ucrainene si românesti, dar si a 
obiceiurilor si traditiilor stravechi, constituie un specific al acestei populatii slave.   

In amonte de orasul Hirsova, in judetul Constanta, pe malul drept al fluviului Dunarea se 
gaseste localitatea Ghindaresti, o asezare cu o populatie in proportie de 90% rusi-lipoveni (staro -veri, 
credinciosi de rit vechi). 

Prima atestare sigura privindu-i pe rusii-lipoveni din Ghindaresti o aflam dintr-un document 
editat in Tara Romaneasca si datat pe 15.X.1837 ,,...Lipovenii din Turchia si anume cei din 
Ghindaresti..." 

Păstrarea tradiţiei în comuna Ghindăreşti, s-a realizat uşor şi în marile evenimente ale 
comunităţii, cum ar fi nunta. Un obicei întâlnit doar aici fiind acela al portului specific tinerelor fete 
(cu batic alb pe cap) care urmează să devină femei prin sfânta cununie. 

 
Concluzii 
Din punct de vedere geografic comuna Ghindăreşti este situată într-un spaţiu minunat care îi 

asigură toate atuurile pentru practicarea unui turism rural. 
Zonă cu posibilităţi de dezvoltare economică, poate asigura întru-un viitor apropiat o reală 

creştere a nivelului de trai a comunităţii respective prin: 
- punerea de către primărie a terenurilor disponibile tinerilor căsătoriţi; 
- practicarea unor activităţi tradiţionale; 
- dorinţa populaţiei pentru deschiderea unei afaceri proprii; 
- disponibilitatea  autorităţilor locale de a încuraja şi dezvolta agroturismul rural; 

Modernizarea infrastructurii existente va înlesni dezvoltarea agroturismului în comună. De 
asemenea, comuna dispune de fortă de muncă calificată care poate face faţă afluxului de turişti, prin 
competenţă şi calitate a serviciilor prestate. 

Pentru dezvoltarea agroturismului rural în comună dar şi în zonă trebuie să se urmărească: 
- includerea zonelor turistice adiacente în pachetele de programe turistice interne 

şi dacă este posibil şi externe; 
- realizarea de pliante turistice ,site-uri, care să promoveze zona respectivă; 
- realizare de tabere pentru copii,  
- amenajarea unor spaţii împrejmuite în Dunăre pentru scăldat; 
- construirea unor spaţii de agrement: plimbări cu barca, vaporul şi alte tipuri de 

ambarcaţiuni; 
- cooptarea persoanelor cu potenţial material din comună şi din alte localităţi  în 

dezvoltarea turismului rural; 
- înfiinţarea unor centre de informare în care personalul să cunoască cel puţin o 

limbă de circulaţie internaţională; 
- marcarea corectă şi vizibilă a obiectivelor turistice din zonă. 

Nu în ultimul rând trebuie să se realizeze o corelare a programelor de dezvoltare emanate de 
primărie cu programele naţionale şi internaţionale de dezvoltare a bazinului dunărean, dar şi cu 
cerinţele impuse prin programele uniunii europene. 
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CAPITOLUL III 

RESURSELE UMANE ÎN TURISMUL RURAL 

  
 3.1   CONSIDERATIONS ON THE HUMAN RESOURCES IN THE RURAL TOURISM 

  

CONSIDERAŢII ASUPRA RESURSELOR UMANE PENTRU TURISMUL RURAL 
 
 

Daliana TAŞCOVICI 
 
 
Abstract: The present paper has both a theoretical dimension where there are presented the following aspects: 

the human resources in tourism and education and professional training in tourism and a practical dimension, expressed 
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Resursele umane în turism 
Turismul, pentru a atrage vizitatori, are nevoie de mai mult decât atracţii culturale sau naturale 

şi o infrastructură bună. În aceeaşi măsură, atenţia trebuie acordată resurselor umane şi investiţiilor în 
calitatea personalului operativ şi a managerilor. De asemenea, având în vedere importanţa turismului 
în plan social şi economic, este foarte important ca forţa de muncă implicată să posede cunoştinţe din 
ariile economică, socială, culturală, ecologică şi politică aferente sectorului. Creşterea calităţii 
resurselor umane prin formare profesională şi îmbunătăţirea abilităţilor de management sunt cerinţe de 
bază pentru dezvoltarea oricărui sector, deci şi a celui turistic. Cu toate acestea, cercetătorii consideră 
că studiile turistice sunt încă prea puţin recunoscute de o mare parte dintre angajatori, iar mentalităţile 
rămân dificil de schimbat. [2, p.128]  

Resursele umane sunt definite ca fiind totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale pe care omul 
le utilizează în procesul de producţie şi prestare de servicii, la care se adaugă experienţa, fie cea 
acumulată în timp, fie cea prin formare şi perfecţionare profesională şi se dezvoltă pe măsura evoluţiei 
societăţii omeneşti. [3, p.84]  

În teoriile tradiţionale ale managementului, oamenii erau priviţi prin prisma modului în care 
executau în mod disciplinat anumite operaţii prestabilite sau îndeplineau anumite activităţi. În viziunea 
actuală, atenţia specialiştilor s-a mutat de la factorul material la resursa umană. S-a ajuns astfel la 
concluzia că individul este un important factor de producţie, el având un rol însemnat în cadrul unei 
afaceri sau organizaţii. 

Turismul este o afacere a oamenilor, iar calitatea serviciilor şi probabilitatea ca un consumator 
să se întoarcă depinde în cea mai mare parte de atitudinea şi implicarea oamenilor care oferă serviciile. 
Relaţia dintre turism şi capitalul uman este complexă, de intercondiţionare, fiecare dintre cele două 
elemente având deopotrivă rol de cauză şi efect. Altfel spus, stimularea creşterii turismului este un 
mijloc important de relansare a forţei de muncă, dar şi dezvoltarea sau frânarea turismului depind de 
existenţa sau nonexistenţa resurselor umane în zona de referinţă. 

Pentru cele patru comune analizate mai jos, turismul ar fi o alternativă economică viabilă 
pentru a atrage forţa de muncă neutilizată, cea excedentară din alte sectoare sau cea disponibilă, după 
cum se reflectă în tabelul alăturat:  
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Tabelul nr.1 
Structura ocupaţională – principalul domeniu de activitate 

Ocupaţia 
comuna Agricultură Agroindustrie 

Industrie  
+ 

construcţii 
serv come adm stu cas P st CAP som Alt 

Albeşti   10.16 3.38 8.89 5.93 9.74 8.05 39.83  2.11 11.86
Lereşti 0.7 0.3 11.89 6.31 6.31 5.57 15.24 6.69 34.94  0.3 11.52
Schitu 

G 1.49  15.41 8.58 8.95 2.98 18.4 5.59 26.98 0.7 2.98 7.83 

Valea  
Mare   8.6 0.6 11.59 6.52 15.21 10.86 26.08 0.6 1.4 18.11

Total 1,09  11,51 4,71   16,64 7,79 31,95  1,69 12,33
Sursa: indicatori calculaţii pe baza chestionarului aplicat în cele 4 comune în anul 2008 

 
Ca oportunitate a dezvoltării locale durabile, structura ocupaţională a eşantionului analizat se 

remarcă prin diversificare rurală. Numai 1,09% din membrii gospodăriilor analizate se ocupă cu 
agricultura, procent care a scăzut la jumătate faţă de rezultatele anului 2004 (2,4%), în timp ce 11,51% 
au ca loc de muncă sectorul industrial şi cel de construcţii. Şi pentru acest domeniu remarcăm o uşoară 
scădere a procentului, rezultatele anterioare înregistrau 12,2%. În servicii lucrau anterior 7,4%, iar 
acum se înregistrează valoarea de 4,71%, pondere mult prea redusă în raport cu potenţialul zonei. 
Ponderea şomerilor înregistraţi este de doar 1,69%; analiza anului 2004 relevând un număr de 8,1%, 
valoare care semnala deficitul locurilor de muncă şi criza economică a zonelor rurale indusă de 
căderea economică urbană. Rezultatul prezent este consecinţa migraţiei populaţiei în zone urbane sau 
internaţionale pentru un loc de muncă şi pensionarea înainte de termen (31,95% în prezent, faţă de 
22,2% în anul 2004). Ponderea mare a nivelului casnicelor (7,5% în anul 2004 şi 7,79% în 2008) 
indică existenţa unei rezerve de forţă de muncă şi totodată un nivel scăzut al emancipării populaţiei 
feminine. 

Aceasta este, de altfel, şi orientarea populaţiei. La întrebarea: „Dacă aţi avea / obţine bani, în ce 
aţi investi în primul rând?” (prima preferinţă) s-au înregistrat, aşa cum se observă în tabele nr.2-5, 
următoarele opţiuni de răspuns, pentru fiecare din cele 4 comune analizate: 

Tabelul nr.2  
Investiţie ca primă preferinţă 

  Frequency Percent 
VALID 
PERC
ENT 

Cumulative Percent 

Valid vegetal 4 4,8 4,9 4,9 
  animal 4 4,8 4,9 9,8 
  masini si utilaje agricole 6 7,1 7,3 17,1 
  magazin alimentar 1 1,2 1,2 18,3 
  magazin imbracaminte 1 1,2 1,2 19,5 
  magazin mixt 3 3,6 3,7 23,2 
  prelucrarea produselor 

agroalimentare - carne 1 1,2 1,2 24,4 

  pensiune agroturistica 25 29,8 30,5 54,9 
  altele 18 21,4 22,0 76,8 
  Imobiliare 1 1,2 1,2 78,0 
  nu raspunde, nu stie 9 10,7 11,0 89,0 
  Nu este cazul 9 10,7 11,0 100,0 
  Total 82 97,6 100,0  
Missing System 2 2,4   
Total 84 100,0   

Sursa: indicatori calculaţii pe baza chestionarului aplicat în comuna Albeşti de Muscel, în anul 2008 
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Tabelul nr.3 
Investiţie ca primă preferinţă 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid animal 6 7,0 7,0 7,0 
  masini si utilaje agricole 3 3,5 3,5 10,5 
  magazin alimentar 3 3,5 3,5 14,0 
  magazin imbracaminte 2 2,3 2,3 16,3 
  magazin mixt 8 9,3 9,3 25,6 
  prelucrarea produselor 

agroalimentare - lactate 1 1,2 1,2 26,7 

  pensiune agroturistica 35 40,7 40,7 67,4 
  altele 5 5,8 5,8 73,3 
  Imobiliare 1 1,2 1,2 74,4 
  fabrica de mobila 1 1,2 1,2 75,6 
  azil de batrani 1 1,2 1,2 76,7 
  medicamente 1 1,2 1,2 77,9 
  cherestea 1 1,2 1,2 79,1 
  propria casa 1 1,2 1,2 80,2 
  produse ecologice 1 1,2 1,2 81,4 
  femei 2 2,3 2,3 83,7 
  nu raspunde, nu stie 13 15,1 15,1 98,8 
  Nu este cazul 1 1,2 1,2 100,0 
  Total 86 100,0 100,0  

Sursa: indicatori calculaţii pe baza chestionarului aplicat în comuna Lereşti, în anul 2008 
Tabelul nr.4 

Investiţie ca primă preferinţă 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid vegetal 2 2,4 2,4 2,4 
  animal 3 3,7 3,7 6,1 
  masini si utilaje agricole 3 3,7 3,7 9,8 
  magazin alimentar 11 13,4 13,4 23,2 
  magazin imbracaminte 2 2,4 2,4 25,6 
  magazin mixt 2 2,4 2,4 28,0 
  prelucrarea produselor 

agroalimentare - lactate 2 2,4 2,4 30,5 

  prelucrarea produselor 
agroalimentare - carne 2 2,4 2,4 32,9 

  pensiune agroturistica 36 43,9 43,9 76,8 
  Intreprindere neagricola - 

textile 2 2,4 2,4 79,3 

  altele 9 11,0 11,0 90,2 
  Imobiliare 1 1,2 1,2 91,5 
  nu raspunde, nu stie 2 2,4 2,4 93,9 
  Nu este cazul 5 6,1 6,1 100,0 
  Total 82 100,0 100,0  

Sursa: indicatori calculaţii pe baza chestionarului aplicat în comuna Schitu Goleşti, în anul 2008 
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Tabelul nr.5 
Investiţie ca primă preferinţă 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid vegetal 1 2,3 2,4 2,4 
  animal 1 2,3 2,4 4,8 
  magazin alimentar 4 9,1 9,5 14,3 
  magazin mixt 3 6,8 7,1 21,4 
  pensiune agroturistica 15 34,1 35,7 57,1 
  altele 5 11,4 11,9 69,0 
  Imobiliare 1 2,3 2,4 71,4 
  azil de batrani 2 4,5 4,8 76,2 
  medicamente 2 4,5 4,8 81,0 
  Nu este cazul 8 18,2 19,0 100,0 
  Total 42 95,5 100,0  
Missing System 2 4,5   
Total 44 100,0   

Sursa: indicatori calculaţii pe baza chestionarului aplicat în comuna Valea Mare pravăţ, în anul 2008 
Observăm că turismul ca primă opţiune de investiţie se detaşează considerabil de celelalte variante de răspuns. Procentele se regăsesc în tabelul nr.6: 

Tabelul nr.6  
Investiţie în turism, ca primă preferinţă 

Turism ca: Albeşti de Muscel Lereşti Schitu Goleşti Valea Mare Pravăţ 

Prima opţiune 30,5 40,7 43,9 35,7 

 
Educaţie şi pregătire profesională în turism 
În cadrul sectorului turistic, ca de altfel şi în alte sectoare ale economiei, elementul care asigură 

funcţionalitatea şi pune în valoare celelalte componente este resursa umană, motiv pentru care este 
nevoie de oameni creativi, cu o bună pregătire profesională, care să vină cu idei, să organizeze, să 
promoveze, să creeze noi produse, să atragă clienţi şi să valorifice produsele turistice. 

Interesul crescând pentru formarea şi perfecţionarea profesională este determinat, pe de o parte 
de menţinerea şi chiar adâncirea unor dezechilibre pe pieţele muncii, de imperfecţiunile pieţei 
educaţiei şi formării profesionale, respectiv de diferenţele generale şi structurale dintre cererea de 
competenţe şi calificări pe piaţa muncii şi oferta sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială 
şi continuă şi, pe de altă parte de rapiditatea cu care se creează şi se răspândeşte progresul 
contemporan, prin apariţia tehnologiilor informaţionale şi de comunicare specifice societăţii 
cunoaşterii în care ne aflăm. [1, p.11] 

Referindu-ne la structura educaţională a eşantionului studiat, putem afirma că este caracterizată 
de preponderenţa absolvenţilor de liceu, cu o medie de 37.01% (cea mai mică valoare pentru comuna 
Schitu Goleşti, de 29,92%, iar cea mai ridicată, pentru comuna Valea Mare (43,91%), valoare cu 4% 
mai ridicată faţă de rezultatele anului 2004. O pondere semnificativă cu implicaţii profunde în procesul 
de modernizare comunitară o reprezintă absolvenţii cursurilor postliceale şi universitare: 18% pentru 
anul 2004 şi 16,47% pentru anul 2008. Numărul absolvenţilor de facultate sau şcoli postliceale este în 
scădere faţă de anul 2004, din cauza numărului scăzut al populaţiei tinere şi din neputinţa de a suporta 
costurile taxelor şcolare şi întreţinerea pe perioada studiilor. Ponderea populaţiei care a absolvit 
cursurile unei şcoli profesionale este de 15,81% în anul 2008, în creştere faţă de valoarea de 12,4% 
corespunzătoare anului 2004. 
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Tabelul nr.7 
Structura educaţională a populaţiei 

 Albeşti Lereşti Schitu Valea Mare 
Fără şcoală 3.78 3.5 3.52 6 
Elementară 5.04 5.6 10.91  
Gimnaziu 25.21 20.14 17.25 21.62 
Liceu 37.81 36.40 29.92 43.91 
Profesională 13.02 14.48 23.59 12.16 
Facultate/postliceală 15.12 19.8 14.78 16.21 

Sursa: indicatori calculaţii pe baza chestionarului aplicat celor 4 comune în anul 2008 
 

Concluzii 
În zona analizată există un capital educaţional deosebit, care poate induce fenomene de 

modernizare şi care poate participa activ la întregul proces de dezvoltare endogenă, durabilă a reţelei 
empirice rurale, în a cărei componenţă intră şi turismul. Dezvoltarea unei resurse umane de înaltă 
calitate constituie un mijloc de creştere a competitivităţii şi inovării în turism şi permite 
întreprinzătorilor să adauge valoare serviciilor. În sectorul turistic, administratorii trebuie să-şi 
îmbunătăţească atât cunoştinţele de management operaţional şi financiar, cât şi abilităţile conceptuale 
şi creative, pentru a fi capabili să-şi asume o  paletă largă de responsabilităţi, de la creşterea vânzărilor, 
la planificarea unui nou complex de recreare, dar şi să dezvolte o abordare multiculturală a 
operaţiunilor din afaceri. Pe de altă parte, personalul de execuţie care-şi va îmbunătăţi cunoştinţele 
tehnice generale, sociale, lingvistice, abilitatea de a lucra în echipă, va fi capabil să-şi îndeplinească în 
mod eficient sarcinile care îi revin, ceea ce va duce la creşterea productivităţii muncii în turism şi la 
dezvoltarea simţului de răspundere. 
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TOURISM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

  

MODIFICĂRI APĂRUTE ÎN EVOLUŢIA FORŢEI DE MUNCĂ, INCLUSIV ÎN TURISMUL 
RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

  
 

Valentina POSTOLACHI 
 

Abstract:The labor force market of the Republic of Moldova is still in the process of transition, very rigid and 
generates great lack of structural, territorial, occupational and professional balance. This market consists of mechanisms 
borrowed from the socialistic economy and elements of a market economy. In spite of the raise of the national economy, the 
employment level is lower continuously. In the main the image of a economy in transition to the market economy appears 
as a combination of structural related one to another markets, on one hand in goods and service markets and on the other 
hand the market of the production factors. In the last one (the market of the production factors), the labor force market or 
social factor market is, as I mentioned, of great importance in the same way as the case of the production factors: the labor 
force represents the most important component. 
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Introducere 
Între dezvoltarea economică a unei ţări şi factorul de producţie-muncă există o strânsă legă-

tură. «Cât timp într-o ţară cu populaţia e mică, bogăţia în bunuri naturale, ce nu poate să fie folosită în 
mod direct, ci numai prin mijlocirea muncii omeneşti, apare ca un obstacol în dezvoltarea economică a 
societăţii»1.  

Factorul, de producţie - muncă se asigură, ca şi ceilalţi factori de producţie, prin intermediul 
pieţei muncii. 

Tranziţia pe care o parcurge economia Republicii Moldova include şi organizarea unei pieţe 
adecvate a pieţei forţei de muncă, ceea ce constituie un proces deosebit de complex şi dificil. 

Astfel, piaţa forţei de muncă se află încă în proces tranzitoriu, este rigidă şi generează puternice 
dezechilibre structurale, teritoriale, ocupaţionale şi profesionale. Această piaţă include atât mecanisme 
moştenite de la economia socialistă, cât şi elemente specifice unei economii de piaţă. În pofida 
creşterii economiei naţionale, nivelul ocupării forţei de muncă scade continuu. La modul general, 
imaginea economiei de tranziţie la economia de piaţă apare cu un ansamblu de pieţe intercorelate, 
structurate, pe de o parte în piaţa de bunuri şi servicii, iar pe de altă parte, în piaţa factorilor de 
producţie. În cadrul acesteia din urmă (piaţa factorilor de producţie), piaţa forţei de muncă sau piaţa 
factorului uman al producţiei ocupă, după cum am menţionat, un loc principal, tot aşa după cum, în 
rândul factorilor de producţie, forţa de muncă reprezintă componenta cea mai importantă. 

Este important de menţionat, că în procesul funcţionării mecanismului economic al economiei 
moderne de piaţă şi în contextul îndeplinirii principalului său rol reglator, între celelalte componente 
ale sistemului de piaţă se instalează diverse legături şi corelări de profunzimi şi intensităţi diferite, de 
nuanţări şi cu implicaţii diverse de diferenţiere sau de asemănare. 

Apreciem astfel ca fiind oportun să ne referim la natura lor. Aceste corelaţii poartă un caracter 
economico-natural, ele reies din însăşi logica proceselor şi fenomenelor economico-naturale, apar şi ca 
un proces al legităţilor activităţii economice şi ale producţiei şi circulaţiei  de mărfuri. Legăturile 
statornicite în mod firesc şi logic între piaţa forţei de muncă şi celelalte pieţe se înscriu în multitudinea 
de relaţii ce se stabilesc şi se desfăşoară între componentele activităţii economice. 

Asemenea formulei reproducţiei naţionale care include în mod organic în componenţa sa piaţa, 
alături de celelalte componente (producţia, repartiţia, consumul), între toate aceste stabilindu-se 
diverse legături şi determinări, la fel ca şi în diversele sisteme ale pieţei. Trebuie însă făcută o 
                                                 
1. Lionel Stoleru, Economie politică, Editura Tempus, Bucureşti, 1992, p. 321 
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precizare, că natura acestor relaţii poartă o amprentă hotărâtoare specificului pieţelor dintre care 
acestea se stabilesc. 

Coraportul din treapta forţei de muncă şi celelalte pieţe au, în primul rând, o expresie 
cantitativă, vizează dimensiunile şi proporţiile ce se instalează între cererea şi oferta de factor uman, pe 
de o parte, şi aceleaşi categorii ale celorlalte pieţe, pe de altă parte. 

Dat fiind faptul că activitatea economică a oricărei ţări şi procesul reproducţiei naţionale sunt 
subordonate satisfacerii nevoilor sociale prin producţia de bunuri şi servicii, iar aceasta alcătuieşte 
rezultanta activităţii diverselor componente, care, la rândul lor, comportă o anumită confruntare a 
cererii şi ofertei domeniului respectiv, rezultă că, în mod necesar, între cele două categorii corelative 
ale diverselor pieţe iau naştere anumite raporturi cantitative, care însă, nu rămân fixe, dar se 
redistribuie sistematic în funcţie de schimbările ce intervin mereu în producţie, cât şi în circulaţia de 
mărfuri. 

De asemenea, piaţa în general şi cea a componentelor sistemului de pieţe nu se marginalizează 
la cererea şi ofertă. Din acest punct de vedere, coraporturile dintre piaţa forţei de muncă şi alte pieţe 
privesc, în egală măsură, agenţii economici ce alcătuiesc sistemul sau subsistemul respectiv, relaţiile 
specifice fiecărei pieţe ( în esenţă raportul de vânzare-cumpărare), mecanismele funcţionale şi 
pârghiile economico-financiare caracteristice pieţei forţei de muncă sau celelalte pieţe, cadrul 
instituţional şi legislativ corespunzător. Între toate aceste elemente ale diferitor pieţe se stabilesc 
legături complexe, în diferite domenii. 

 
Promovarea şi dezvoltarea turismului rural – condiţie imperios necesară pentru crearea 

noilor locuri de muncă pe piaţa de muncă rurală. 
Piaţa turistică basarabeană înregistrează în ultimul timp ritmuri sporite de creştere. În 

Republica Moldova numărul de turişti interni şi externi este în creştere cu cca 10 - 15% anual şi 
această tendinţă se va păstra şi în viitor, deoarece oferta turistică naţională este în proces de relansare. 
Numărul turiştilor deserviţi de agenţiile de turism s-a dublat în ultimii 4 ani, oferta lor a devenit mai 
diversificată pe rutele interne. De acest fapt beneficiază comunităţile cu potenţial turistic însemnat şi 
agenţii economici, care deservesc turiştii în teritoriu. 

Zonele turistice din Orhei, Călăraşi, Rezina, Glodeni ş.a. se relansează prin deschiderea de 
pensiuni, promovarea activă, reciclarea şi pregătirea profesională a persoanelor implicate în deservirea 
turiştilor, extinderea traseelor excursioniste. Astfel, în plan naţional se constată următoarele: 

- în satele moldoveneşti s-a creat o ofertă turistică distinctă,  
- destinaţiile turistice rurale devin prezente în oferta naţională, 
- s-au stabilit raporturi de parteneriat între pensiuni şi agenţiile de turism,  
- este ajustată politica de preţuri şi tarife,   
- s-a format o cerere stabilă pentru servicii turistice în mediul rural. 
Totalitatea turiştilor din Republica Moldova, care călătoresc în hotarele naţionale, constituie 

piaţa internă potenţială a unei pensiuni turistice. În ultimul timp, circulaţia turistică s-a activizat, 
dublându-se în ultimii 4 ani. Călătoriile în interiorul ţării (la odihnă, tratament, excursii) constituie 
41% din fluxul turistic total înregistrat de agenţiile de turism. În general, se consideră că acest număr 
este mult mai mare.   

Trebuie însă de remarcat că cererea pentru turismul rural încă nu este bine formată, deoarece în 
Moldova sunt un număr mic de pensiuni rurale, iar consumatorii încă nu au cunoscut avantajele 
turismului în sat. Aceste avantaje ţin de: 

- costurile mai joase la servicii similare în alte structuri de cazare, 
- posibilitatea unui sejur liniştit, 
- alimentare naturală, 
- altă viaţă la doar 20-50 km de capitală, 
- cunoaşterea valorilor de la sat (natură, tradiţii, patrimoniu cultural), 
- satisfacţia copiilor pentru o vacanţă “ca la bunicuţa” ş.a. 
Pe parcursul ultimilor ani de activitate a pensiunilor din ţară şi din regiune (România, Ucraina) 

s-au delimitat clar câteva segmente de consumatori ai serviciilor pensiunilor rurale: 
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- orăşeni familişti 
- grupuri de studenţi 
- pelerini la mănăstiri şi locuri sfinte 
- persoane din alte localităţi la evenimente în sat 
- persoane venite pentru a desfăşura întruniri şi evenimente profesionale 
- grupuri de copii în vacanţă ş.a. 
O analiză detaliată a acestor categorii de consumatori permite o mai bună ajustare a ofertei 

pensiunii, dar şi diversificarea serviciilor comercializate. În continuare este propusă o analiză succintă 
a principalelor categorii de turişti interni într-o pensiune. 

Orăşeni familişti, care au pierdut legăturile de rudenie cu satul, au ocupaţii de birou (cu puţină 
mişcare, în încăperi) şi locuiesc în apartamente standardizate. Aceste persoane, de obicei, îşi petrec 
concediul la mare sau alte destinaţii “la modă”, în schimb ar dori pe parcursul anului să meargă la ţară 
pentru 2-3 zile la sfârşit de săptămână. 

 
Amenajarea spaţiilor de cazare 
Investiţiile cele mai mari ale întreprinderilor turistice în mediul rural ţin de ajustarea imobilelor 

în conformitate cu standardele naţionale. De aceea, înainte de lansarea unei asemenea afaceri, se vor 
analiza modalităţile de utilizare a spaţiilor existente sau de construire a altor spaţii noi, respectiv: 

 modernizarea unităţilor existente (hoteluri, baze de odihnă, tabere pentru copii etc.); 
 extinderea spaţiilor de cazare în pensiuni turistice rurale sau agroturistice, utilizând 

odăile disponibile din casele private; 
 extinderea spaţiilor de cazare în vilele din locurile pitoreşti; 
 construirea unităţilor de cazare moderne în zonele turistice noi (în zonele naturale 

protejate, plaje, suburbii); 
 combinaţie a acestora. 

Pentru a putea fi introduse în circuitul serviciilor turistice aceste unităţi, ele trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe: 

- starea generală bună a imobilului; 
- organizarea spaţiilor interioare; 
- instalaţiile tehnice; 
- suprafaţa minimă a camerelor de cazare şi altor spaţii pentru uz turistic; 
- echiparea sanitară; 
- dotarea camerelor cu mobilier, lenjerie şi alte obiecte; 
- telefon, echipament de comunicare; 
- dotarea spaţiilor pentru pregătirea şi servirea mesei; 
- alte criterii necesare. 

Spaţiile exterioare creează o imagine generală despre nivelul de confort, calitatea serviciilor şi 
stilul unei unităţi de cazare şi alimentare, precum este pensiunea rurală. De regulă, la spaţiile exterioare 
sunt atribuite: 

- drumul de acces în curte, 
- terasa şi spaţiile amenajate în faţa casei, 
- pereţii exteriori ai casei şi anexelor gospodăreşti. 

Pentru pensiunile turistice de 1  şi 2  standardele naţionale impun un minim de cerinţe 
obligatorii, care ţin în special de aspectul general corespunzător, indicarea unităţii, loc pentru parcarea 
automobilelor, amplasarea anexelor gospodăreşti, racordarea la infrastructura edilitară (electricitate, 
apă, canalizare, telefon), etc. Totodată, competiţia face ca proprietarii pensiunilor rurale să amenajeze 
aceste spaţii la un nivel superior cerinţelor minime: spaţiu de joacă pentru copii (scrânciob, tobogan, 
scăriţe, ladă cu nisip, jucării), iar spaţiul curţii să fie bine delimitat în zone funcţionale şi dotate cu 
vegetaţie abundentă, flori şi elemente de decor (compoziţii din pietre, zidării artistice, sculpturi din 
lemn sau piatră, obiecte şi unelte ţărăneşti etc.). 

Pensiunea turistică rurală este cea mai răspândită formă de primire şi deservire a turiştilor la 
ţară, unde serviciile sunt oferite “toate sub un acoperiş” şi nu cer mari investiţii, dar din potrivă, se 
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creează posibilitatea de a te încadra pe piaţa muncii cu afaceri proprii. Activitatea de bază a turiştilor 
este consacrată organizării timpului liber într-o casă ţărănească. Totodată, sunt şi alte modalităţi de 
găzduire şi oferire a serviciilor în mediul rural, cunoscute în alte state. În aceste cazuri, sejurul 
turiştilor este organizat preponderent pentru practicarea unor activităţi specifice: pescuit, îngrijirea 
unor animale, practici agricole, confecţionarea unor obiecte tradiţionale, fotografierea naturii, călăritul 
etc. Acestea sunt valabile şi pentru Republica Moldova. 

 
Concluzii 
Politicile de ocupare în turismul rural  vor contribui la combaterea efectelor şomajului 

structural, la încurajarea participării forţei de muncă, inclusiv a tinerilor şi la creşterea eficienţei 
politicilor de integrare şi reintegrare pe piaţa muncii prin utilizarea unui set de măsuri stimulatorii.  De 
asemenea se va instala  managementul impactului emigraţiei asupra pieţei forţei de muncă. 

Fenomenul emigraţiei forţei de muncă din Basarabia joacă un rol important în evoluţiile pe 
piaţa muncii, în special în localităţile rurale care rămân pustii fără cetăţeni, în special fără tineret. 
Totuşi, fenomenul dat deocamdată nu este cercetat suficient şi nu există o înţelegere clară asupra 
cauzelor, profilului fluxurilor migratorii, riscurilor, oportunităţilor şi opţiunilor de politică care există 
pentru gestionarea emigraţiei. 
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 3.3   TRAINING WORKFORCE IN RURAL TOURISM WITH AN E-LEARNING 
PLATFORM 

 

PREGĂTIREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN TURISMUL RURAL CU AJUTORUL UNEI 
PLATFORME E-LEARNING 

 
Luminiţa ŞERBĂNESCU 

 
Abstract: Internet based training solutions offer faster results at lower cots, a broadened access to training and a 

clear responsibility for all the participants in the training process. Organizations implementing Web training offer 
employees responsibility, accessibility and opportunities and allow them to keep up to the world economy, which evolves at 
Internet speed. The transition to the global economy and the rapid technological developments have determined mergers 
and acquisitions but also an increase in market fluidity. The rural tourism must remain competitive, meaning it must react 
efficiently to change. As a consequence I created an online educational platform designed to train the workforce in rural 
tourism.  

The utilisation of such a training application by the workforce in rural tourism in Romania is not only a well 
received change, but an absolutely necessary one, which decisively helps at clearly defining objectives and the way of 
reaching them, but also helps at creating the internal managing mechanism Among the benefits offered by the e-learning 
platform we find the following: the integrated and unified training and testing of employees, improving the efficiency of 
training resources administration, monitoring trainer and employee performance, flexibility, the reduction of employee 
training costs, the reduction of unproductive time, interactivity and an improved control over the information an employee 
receives during his training session. 

Keywords: rural tourism, workforce, e-learning, training modul, online testing, evaluation 
Cuvinte cheie: turism rural, forţa de muncă, e-learning, modul de instruire, testare online, evaluare 

 
Introducere 
În condiţiile în care turismul românesc  trebuie să se alinieze legislaţiei europene, iar calitatea 

pachetelor de servicii turistice trebuie să crească, este normal să avem în vedere factorul uman, care 
este hotărâtor în asigurarea calităţii serviciilor în domeniul turismului. 

Calitatea scăzută a serviciilor şi a informaţiilor turistice în multe din zonele turistice rurale este 
un factor decisiv în dezvoltarea acestui gen de turism. Standardul profesional scăzut al personalului din 
turism, cauzat de lipsa informaţiilor în ceea ce priveşte practicarea turismului rural cât şi a 
modalităţilor şi mijloacelor de promovare, este cauza principală a serviciilor de proastă calitate din 
unele zone turistice şi asta pentru că  proprietarii de pensiuni turistice din mediul rural, provin din alte 
sectoare de activitate şi nu au pregătirea adecvată pentru a face faţă exigenţelor turismului actual. 

Turismul este o industrie intensivă care implică utilizarea activă a forţei de muncă cu diverse 
niveluri de pregătire profesională, cu vârste şi sexe diferite. Pentru formarea personalului de calificare 
înaltă se recomandă organizarea unui proces adecvat de instruire şi training. 

Datorită schimbărilor intervenite în ultima perioadă în economia românească, rolul resurselor 
umane a căpătat o importanţă deosebită. Din cauza condiţiilor  economice actuale şi mai ales dinamicii 
transformărilor fără precedent din sectorul serviciilor, în special a celor din turism, se constată o 
necesitate acută de calificare şi recalificare a forţei de muncă din acest domeniu de activitate. 

În acest sens am realizat o platforma educaţională online proiectată pentru instruirea 
personalului din turism. Platforma conţine: 

- distribuirea materialelor necesare instruirii; 
- prezentări PowerPoint pentru diferite teme însoţite de autotestări; 
- evaluarea cunoştinţelor prin teste online şi elaborare de proiecte; 
- rapoarte statistice privind nivelul de înţelegere şi de asimilare a cunoştinţelor. 
Instruirea asistată de calculator propune noi metode didactice, menite să producă învăţare. 

Combinând teoria cu practica, evaluând constant volumul şi calitatea cunoştinţelor dobândite de către 
cursant, propunând aplicaţii interactive inspirate din activitatea de zi cu zi, utilizând abordări 
pedagogice moderne, acest tip de instruire este în măsură să crească în mod real nivelul de pregătire al 
angajaţilor din turism. 
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Platforma de instruire proiectată urmăreşte să răspundă obiectivului specific: calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă, pentru a raspunde cât mai bine nevoilor în evolutia de pe piaţa forţei de 
muncă din turism. 

Instruirea se va face online, ceea ce oferă cursanţilor libertatea de a-şi organiza timpul şi ritmul 
de lucru. Pe durata formării pot fi organizate întâlniri online între cursanţi şi autorii modulelor. 
Cursanţii vor putea stabili legături între ei prin zonele de chat şi forum ale platformei. Toţi pot pune 
întrebări, la care pot răspunde alţi cursanţi sau chiar autorii modulelor, iar răspunsurile vor fi şi ele 
vizibile pentru toţi. Se va asigura astfel posibilitatea de a se împărtăşi din experienţa individuală a 
fiecăruia.  

Pe durata formării vor fi eşalonate şi sesiuni de verificare. Rolul acestora este să identifice 
nivelul de înţelegere a noţiunilor, dar şi nivelul de implicare a cursanţilor în instruire. Verificarea se va 
desfăşura sub forma unor teste online şi pe bază de proiect. Rezultatele obţinute de cursanţi vor fi 
centralizate într-o aplicaţie care va face o analiză statistică a acestora. 

 
Proiectarea platformei e-learning 
Modalitatea de abordare a acestei aplicaţii este de tip bottom-up, datorită avantajelor pe care 

aceasta le permite: dezvoltarea sistemului în mod treptat, în corelaţie cu cerinţele pe care utilizatorii le 
vor enunţa, cât şi uşurinţa cu care sistemul se va putea extinde, în corelaţie cu evoluţiile viitoare. 

Sistemul informatic realizat este o aplicaţie care solicită un grad înalt de securitate, datorită 
datelor importante pe care le conţine. De asemenea, faptul că va fi folosită de un număr foarte mare de 
persoane, o indică drept ţintă a unor potenţiale atacuri de tip “hacking”. 

Pentru a evita această problemă, se impune folosirea unui sistem de protecţie bazat pe o 
combinaţie de nume cont şi parolă. În funcţie de parola aleasă, aplicaţia va deschide doar acele pagini 
de care utilizatorul are nevoie, configurate special pentru acesta(cursant, instructor, administrator). 

Platforma educaţională conţine mai multe module care ajută la instruirea forţei de muncă din 
turismul rural, şi anume:  

1. Modulul de instruire îi oferă unui cursant, care are cont pentru aplicaţie, următoarele 
funcţionalităţi: 

o posibilitatea accesării materialelor de curs, prezentări ale capitolelor de la fiecare disciplină; 
o testări online şi autotestări la fiecare capitol; 
o afişarea rezultatelor finale ale cursantului pentru fiecare curs studiat; 
o comunicarea cu ceilalţi participanţi la instruire şi tutorul de disciplină. 

Dacă într-un curs tradiţional, materialul cursului este static, fiind reprezentat de notele de curs 
sau cartea suport a cursului, într-un curs online, materialul are două componente, ambele dinamice: 

modulele cursului, pregătite de facilitator, care trimit spre alte resurse de pe Internet ce 
întregesc noţiunile prezentate - vor fi explorate de fiecare, funcţie de interes şi cunoştinţele anterioare; 

clarificările, argumentările, noile perspective, resurse, care rezultă din interacţiunea dintre 
cursanşi şi cu facilitatorul, în conferinţe. 

În acest meniu este prezentată, în funcţie de disciplina aleasă, structura materialului de curs pe 
capitolele însoţite de prezentări PowerPoint şi de posibilitatea autotestării(vezi fig. 1).  

 
Figura 1 - Materiale de curs 

 
Prin acest meniu se afişează o listă de link-uri cu toate capitolele pe care cursantul le poate 

accesa sau întregul material de curs care poate fi descărcat. 
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De exemplu dacă un cursant alege „Capitolul 1” atunci acesta va avea acces la informaţiile 
cuprinse în acest capitol. În cazul existenţei unei prezentări, prin accesarea opţiunii „Prezentare”, 
cursantul poate să îşi formeze o părere despre capitolul respectiv, despre obiectivele pe care trebuie să 
le atingă şi ceea ce trebuie el să cunoască la sfârşitul studierii fiecărui material de curs. Cursantul are şi 
posibilitatea de a descărca întregul material de curs, prin alegerea numelui disciplinei(vezi fig. 2). 
 

 
Figura 2 - Download material de curs 

 
În momentul alegerii opţiunii „Testare”, cursantul poate să-şi testeze cunoştinţele din fiecare 

capitol. Notele obţinute la aceste teste nu vor fi luate în calcul de către tutor, ci vor fi importante numai 
pentru cursant, deoarece în urma autotestării îşi va forma o părere despre nivelul de cunoştinţe 
acumulate şi va putea să-şi  autoregleze activitatea de instruire. Tutorul de disciplină poate să 
urmărească evoluţia sau involuţia fiecărui cursant şi poate interveni în procesul de instruire atunci când 
consideră că este cazul. 

Pentru fiecare capitol sunt generate aleator un număr de întrebări stabilit de tutor, astfel încât 
cursantul poate să dea testul de mai multe ori şi să aibă întrebări diferite.  

2. Modulul de testare online. Cursantul  are acces la acest meniu numai atunci când tutorul 
hotărăşte să dea testarea în urma căreia cursantul obţine fie nota finală, fie note parţiale care prin 
însumare procentuală să conducă la nota finală. Pentru a permite accesul la testare, tutorul trebuie să 
stabilească mai întâi capitolele care intervin în testare. Acest lucru trebuie făcut cu puţin înainte de a 
începe testul cursanţii, astfel încât, în altă dată, ei să nu aibă posibilitatea de a încerca să dea testarea în 
urma căreia să obţină nota. 

Pentru a putea susţine un test, utilizatorul are nevoie de un nume şi o parolă de autentificare, pe 
care, în mod normal, i le dă administratorul bazei de date.  Pentru securitate, datele din baza de date 
sunt criptate. La apăsarea butonului login, sistemul le decriptează pentru a le putea compara cu cele 
introduse de utilizator. Dacă datele coincid cu cele din baza de date, utilizatorul este înregistrat şi poate 
da test.  
 

 
Figura 3 - Testare online  

 

După ce s-a ales disciplina la care se va susţine testul, din lista de discipline ce corespund 
planului de instruire al user-ului curent, procesul de testare poate începe. Un test poate conţine 
întrebări cu opţiuni multiple de răspuns sau întrebări cu răspunsuri adevărat/fals. Pagina de test 
afişează în partea de sus:  
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o disciplina la care se dă testul; 
o utilizatorul curent (care susţine testul); 
o numărul de întrebări al testului. 

Figura următoare prezintă modul de desfăşurare a unui test la disciplina „Management în 
turism”. 
 

 
Figura 4 - Procesul de testare online 

 
După ce utilizatorul a ales variantele pe care le-a considerat corecte, el poate apăsa butonul 

„Ok” aflat la sfârşitul testului pentru a vizualiza rezultatele. În pagina de rezultate sunt prezentate 
informaţii privind: 

o disciplina la care s-a susţinut testul; 
o numele user-ului curent; 
o numărul de întrebări / test; 
o numărul de întrebări la care s-a răspuns corect de către cursant; 
o nota obţinută în urma testului; 
o corectarea testului cu eventualele explicaţii (dacă acestea există în baza de date la care 

site-ul este conectat); 
o trimiterea la capitolele din suportul de curs pentru care nu s-a răspuns la cel puţin 

jumătate din întrebările alocate. 
Vizualizarea notelor se poate face apăsând butonul sub formă de link „Note”. Notele 

utilizatorului curent sunt afişate într-un tabel  cu trei câmpuri: disciplina la care a fost susţinut testul, 
nota obţinută şi data în care s-a dat testul respectiv. Înregistrările sunt ordonate după dată invers 
cronologic şi sunt afişate notele pe întreaga perioadă de testare (de la primul test până la cel din ziua 
curentă). Dacă în  pagina de note sunt afişate prea multe înregistrări, acestea sunt organizate pe mai 
multe pagini, la care se face trimitere prin link-urile din partea de stânga jos(vezi figura 5).  
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Figura 5 - Înregistrările cu notele user-ului curent, organizate pe pagini 

 
3. Modulul de evaluarea prin teme de proiect. Instructorul poate opta şi pentru evaluarea pe 

bază de proiect. Proiectul începe prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, prin începerea rezolvării 
acesteia şi se continuă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care angajaţii au permanente 
consultări cu instructorul. Proiectul poate fi realizat individual sau în grup.  

Temele de proiect sunt propuse de către tutor, iar echipele de lucru sunt generate aleator tot de 
către tutor. Lucrul în grup le permite cooperarea pentru realizarea unui proiect comun. Facilitatorul 
trebuie să urmărească îndeaproape toate fazele realizării unui proiect: înţelegerea temei de către 
membrii grupului, împărţirea sarcinilor, alegerea unui coordonator de grup, implicarea membrilor, 
monitorizarea îndeplinirii sarcinilor. 

După rezolvarea temelor de proiect acestea vor fi trimise pe mail tutorului de disciplină şi la 
cerere şi colegilor din alte echipe. În continuare acesta va trebui să transmită o fişă de evaluare(este în 
lucru) pentru fiecare echipă de lucru pe care fiecare membru al echipei să o completeze. În funcţie de 
răspunsurile cursanţilor (evaluarea fiecărui membru de către echipa din care face parte) şi după 
analizarea rezultatului obţinut în urma lucrului în echipă, tutorul poate acorda nota pentru proiect. 

Fişele de evaluare sunt prezentate sub forma unui formular în care fiecare întrebare are patru 
variante de răspuns dintre care cursantul poate alege una singură(vezi figura 6).  

  

 
Figura 6 – Formularul de completare a fişelor de evaluare 

 
După ce un cursant completează răspunsurile la toate întrebările se calculează nota şi este 

salvată în baza de date.  În cazul în care un evaluator încearcă să mai evalueze încă o dată un coleg este 
atenţionat că acest lucru s-a mai realizat o dată şi chiar dacă el completează din nou răspunsurile la 
întrebări acestea nu mai sunt salvate.  
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Figura 7 - Procesul de evaluare aflat în desfăşurare 

 
Fiecare cursant poate vizualiza nota obţinută în urma evaluării de către coechipieri numai în 

momentul în care toţi colegii de echipă l-au evaluat, neştiind care sunt notele acordate de fiecare dintre 
aceştia. Acest lucru este foarte important pentru păstrarea obiectivităţii în notare, deoarece în cazul în 
care un cursant observă că un coechipier i-a dat o notă  care îl nemulţumeşte se poate răzbuna pe 
acesta şi notarea lui practic nu ar mai avea nici o valoare pentru instructor. 
 

 
Figura 8 - Procesul de evaluare încheiat pentru cursantul „A.A” 

 
Nota obţinută în urma unei astfel de evaluări nu poate decât să-l determine pe cursant să se 

implice din ce în ce mai mult în rezolvarea anumitor probleme, să înveţe să lucreze în echipă, lucru 
foarte important şi care îl va ajuta foarte mult mai târziu la locul de muncă. 

În urma acestei evaluări instructorul poate să observe: 
o capacitatea fiecărui participant la instruire de a colabora cu ceilalţi; 
o cultivarea de relaţii pozitive în grup; 
o interesul pentru a menţine un climat stimulativ şi plăcut; 
o capacitatea de a lua decizii; 
o toleranţa şi acceptarea punctelor de vedere diferite de cel personal; 
o rezolvarea nonviolentă a conflictelor; 
o asumarea responsabilităţilor; 

Cercetarea şi evaluarea acestor componente permit instructorului să urmărească evoluţia 
fiecărei persoane, să adecveze rolurile pe care i le atribuie în grup, să aprecieze nivelul la care se află la 
un moment dat şi schimbările care s-au produs în comportamentul său. 
 

Concluzii 
Cu toate că turismul rural are o ofertă de cazare şi alimentaţie deosebită, de la cabane şi 

pensiuni cu caracter rustic la cele dotate la standarde de trei margarete, acest tip de turism nu este bine 
dezvoltat deocamdată, şi datorită lipsei unor servicii de calitate în pensiunile agroturistice unde 
proprietarii acestora practică aceasta activitate “după ureche”. 

Astăzi, exigentele unui turism modern, de o bună calitate, nu mai poate fi făcut de personal 
necalificat, după metode şi norme învechite, sau la bunul plac al prestatorului. 

Calificarea resurselor umane din acest sector este prioritară, asta în condiţiile în care creşterea 
numărului de turiţti străini este în continuă creştere. Pentru a putea face faţă cerinţelor şi exigenţelor 
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unui turism de calitate, pentru fidelizarea turiştilor, pentru atragerea unor noi segmente de piaţă se 
impune participarea periodică la astfel de cursuri şi asta pentru că majoritatea celor care lucrează în 
acest sector, nu sunt calificaţi profesional pentru activitatea pe care o desfăşoară, deoarece ei provin 
din alte sectoare de activitate. 

Platforma e-learning proiectată este un sistem integrat de predare, învăţare şi gestiune a 
conţinutului, bazat pe principii educaţionale moderne. Solutiile de instruire bazate pe Internet oferă 
rezultate mai rapide la costuri mai reduse, un acces lărgit la instruire şi o responsabilitate clară pentru 
toţi participanţii la procesul de instruire. 

Aplicaţia, cu caracter interactiv, are ca obiectiv general asigurarea suportului logic(software), în 
plan procedural şi funcţional, a activităţilor desfăşurate de o instituţie organizatoare a unei activităţi 
didactice, utilizând proceduri de lucru într-un mediu virtual(reţele de calculatoare conectate la 
Internet). Aplicaţia oferă o interfaţă prietenoasă şi aerisită, venind în sprijinul utilizatorului care 
doreşte să termine ceea ce are de făcut în cât mai scurt timp şi cu eficienţă maximă. 

Beneficiile sistemului de e-learning proiectat şi folosit pentru instruirea forţei de muncă din 
turismul rural, pot fi enumerate astfel: 

- ajută la integrarea rapidă a noilor angajaţi; 
- facilitează actualizarea rapidă a normelor şi a procedurilor; 
- reduce costurile de deplasare pentru instruire; 
- intervine în timp real pentru optimizarea performanţei forţei de muncă; 
- garantează standard unitar în servirea clienţilor; 
- clarifică întrebările posttraining în orice moment; 
- utilizatorii aleg momentul instruirii; 
- învaţă rapid şi găsesc cu uşurinţă informaţia. 
Platforma electronică implementată are o arhitectură deschisă şi adaptivă care cuprinde 

următoarele componente în interacţiune: 
o componenta de administrare; 
o componenta educaţională; 
o componenta de comunicare. 

1. Componenta de administrare este foarte importantă şi cuprinde: 
o administrare utilizatori; 
o administrarea componentei educaţionale; 
o administrare forum de discuţii. 

2. Componenta educaţională permite crearea online şi offline a materialelor educaţionale. 
Managementul componentei educaţionale este foarte important şi cuprinde: 

o managementul cursurilor : elaborarea cursurilor, adăugarea, modificarea şi ştergerea 
unor capitole ale cursului, vizualizarea cursurilor. 

o managementul testelor şi a temelor de proiect : adăugarea, modificarea şi ştergerea 
unor întrebări în test şi în fişele de evaluare, actualizarea temelor de proiect. Fiecare 
test va conţine un număr de întrebări stabilit de instructor care sunt alese aleator din 
mulţimea întrebărilor specifice fiecărui capitol. 

3. Componenta de comunicare include utilizarea unui forum de discuţii, informarea cursanţilor 
cu noutăţi, comunicare prin mail şi chat cu tutorii de disciplină. 
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CAPITOLUL IV 

IN MEMORIAM 
 

 4.1   ERNEST BERNEA AND HORIA BERNEA – THE FATHER AND THE SON - 
ABOUT TRADITIONAL VILLAGE AND CULTURAL INTERFERENCES WITH A 

MAJOR IMPACT IN THE COUNTRYSIDE OR RURAL TOURISM OF TODAY 
ROMANIA – 

 

ERNEST BERNEA ŞI HORIA BERNEA - TATĂL ŞI FIUL- DESPRE SATUL TRADIŢIONAL ŞI 
INTERFERENŢELE CULTURALE CU IMPACT MAJOR ÎN ZONELE RURALE SAU ÎN 

TURISMUL RURAL AL ROMÂNIEI DE AZI - 
 

 
Gheorghe SĂVOIU 

 
 
Abstract: The paper underlines the importance of these two names for the rural tourism of today Romania. Father 

and son have gone beyond the traditional village and cultural interferences’ level, and have created in different periods of 
time other types of museums, on the principle of Gestalt effect in the systems theories, where the whole system means more 
then the sum of its parts. Both of them have succeeded in the construction of the modern museum as “unified whole”. The 
father, philosopher and anthropologist Ernest Bernea (1905-1990) was documenting the Romanian peasant’s ideas about 
space, time, and causation, being one of the most important initiators and creator of the Bucharest Village Museum (1936), 
in search for the national specificity of Romania as a vast countryside (78.9% of the total population was still living there 
in 1930), under the guidance of the brilliant sociologist Dimitrie Gusti (1880-1955), the director of Romanian Social 
Institute, initiator of the so-called Bucharest Sociological (or Monographic) School. After more than six decades his son, 
one of the greatest contemporary Romanian painter, Horia Bernea (1938 - 2000) has started the adventure of the mise-en-
oeuvre for the project of the Romanian Peasant Museum. He established an original style in European ethno-museography 
which he liked to call nascent or flickering museology. Under his wing as an illuminated man, with the conviction that the 
idea of the museum was convergent with the faith – freely chosen to be the Christian faith, the project of an unbelievable 
museum was accomplished. Thus, another Romanian museum was destined to have an international influence in the 
tourism activities. For discovering and promoting new ideas in European museums, Horia Bernea and his museum have 
received in 1996, EMYA trophy, becoming European Museum of the Year. The second part of this paper details the 
consequences and the major impact of these two museums in the rural or countryside tourism. As a final remark or 
conclusion, the father and son’s contributions in tourism development are remarkable indeed.  

 
Keywords: traditional village; gestalt theory; village museum; peasant museum; ethno-museography; country 

side tourism; village museums’ net. 
Cuvinte cheie: satul tradiţional; teoria Gestalt; Muzeul Satului, Muzeul Ţăranului; etno-muzeografia; turism 

rural; reţeaua muzeelor săteşti. 
 

 
Introducere 
“Ernest Bernea a fost un om de mare subţirime intelectuală, caracter impecabil, cu o ţinută 

delicată şi sensibilă, cum rar se poate întâlni: un prinţ al bunei-cuviinţe.” 
- părintele Bartolomeu Anania - 
 
Ernest Bernea şi Horia Bernea – tatăl şi fiul au trecut dincolo de satul tradiţional şi de nivelul 

interferenţelor culturale obişnuite, intrând pe tărâmul întemeietorilor de excepţie şi au participat la 
crearea în diferite perioade de timp, un alt tip de muzeu, pe baza principiului efectului Gestalt (Gestalt 
phenomena), conform teoriei sistemelor, unde sistemul sau întregul înseamnă mai mult decât suma 
părţilor, dominate o poetică a muzeografiei. Muzeele la care se face referire în acest articol, respectiv 
Muzeul Satului şi Muzeul Ţăranului Român sunt două repere fundamentale ale tradiţionalităţii 
româneşti, pe care le-am dori nelipsite din tentativă de a înţelege în profunzime sufletul românesc a 
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oricăruia dintre turişti care vizitează România. Aceste lăcaşuri ale unor simboluri emotive de o puritate 
contagioasă au avut şi mai au încă, privite retrospectiv, o motivaţie majoră, muzeele reprezentând 
practic acel tip de spaţiu restitutiv al istoriei şi culturii noastre naţionale, în care omul viitorului să 
înţeleagă cât de sărac este şi va rămâne în comparaţie cu strămoşii lui. 

Cele două personalităţi remarcabile Ernest Bernea şi Horia Bernea sunt expresia unor medii 
istorice aparent diferite temporal, dar care s-au dezvoltat sub influenţa aceleiaşi tradiţii de excepţie a 
satului românesc. Dacă Ernest Bernea tatăl a fost un reprezentant important al unei generaţii de 
intelectuali interbelici maturi, genaraţie care avea să se constituie într-un factor coagulant esenţial al 
realizării României Mari şi, în particular al şcoii sociologice monografice naţionale (având o 
contribuţie valoroasă în campaniile monografice întreprinse în diferitele zone ale României, publicând 
importante studii şi articole în revistele de specialitate), Horia Bernea fiul, avea să rămână nu numai un 
reprezentant de seamă al artelor plastice româneşti, dar şi unul dintre puţinii laici care au iubit biserica 
asumat şi liber creştin, care au trăit în comunitatea postbelică, redescoperind pentru a stiliza pictural şi 
iradiant habitatul satului românesc şi iubind nemăsurat biserica acestuia, tradiţia neamului său, mereu 
critic, sceptic faţă de noutatea introdusă de dragul noutăţii, preocupat de tema autenticităţii şi a 
rădăcinilor. 

 
Ernest Bernea şi imortalizarea atmosferei „sălii luminoase” a şcolii sociologice româneşti  

într-un muzeu atât de necesar comemorării generaţiei României Mari 
 
“Fiindcă Muzeul Satului dacă va fi văzut peste treizeci de ani va uimi lumea, pur şi 

simplu...Pentru că între timp pe teren dispar toate lucrurile aste care sunt acolo. E o mostră a unei lumi 
care a trecut.” 

- Interviu dat de către Ernest Bernea lui Zoltán Rostás, în anul 1986 - 
 
 

a) Câteva repere cronologic selective şi definitorii ale tatălui 
 
„În faţa unei lumi ameninţate de descompunere, forţate să renege reperele fundamentale ale 

existenţei sale, artistul trebuie să participe la sensul sacrificiului ce a mântuit lumea.” 
- Horia Bernea - 

 
Ernest Bernea (1905 -1990) filosof, etnopsiholog, sociolog şi antropogeograf a fost unul dintre 

reprezentanţii de seamă ai culturii româneşti. Născut la Focşani, Ernest Bernea a copilărit la Brăila (a 
absolvit liceul Nicolae Bălcescu), unde şi-a făcut studiile primare şi liceale. Tatăl său, Marcu, era un 
ţăran moldovean din împrejurimile oraşului Galaţi, iar mama sa, Tudora, fiica unui ardelean, cărăuş în 
portul Brăilei. A urmat, din 1926, Facultăţile de Litere şi de Filozofie din Bucureşti. Profesorii care l-
au format au fost deopotrivă Nicolae Iorga, Nae Ionescu şi Dimitrie Gusti. Cu Nae Ionescu a colaborat 
la Cuvîntul, iar lui Dimitrie Gusti i-a fost secretar la Institutului Social Român, participând şi la 
cercetările monografice de teren ale şcolii sociologice româneşti (în echipele de cercetare etnografică). 
A desfăşurat şi o activitate importantă didactică, în calitate de conferenţiar, colaborator al profesorului 
Simion Mehedinţi în cadrul catedrei de antropogeografie, fiind cel care a predat primul curs de 
etnologie din România (1935-1940). Între anii 1930 şi 1933, Ernest Bernea a primit o bursă şi s-a 
specializat în Sociologie şi în istoria religiilor la Paris, precum şi în filosofie la Freiburg, cu Marcel 
Mauss, respectiv cu Martin Heidegger. În toamna anului 1932, Ernest Bernea a cunoscut-o pe Maria 
Patrichi, absolventă a Facultăţii de Litere din Bucureşti, cu care s-a căsătorit în 1937, cu care a avut 
trei copii: un băiat Horia, şi două fete gemene Ana şi Tudora. 

În anul 1935, a fondat revista “Rânduiala” împreună cu D. C. Amzăr, I. Samarineanu şi I. 
Ionică. Revista a găzduit şi alte semnături importante ale vremii ca  acelea ale lui Lucian Blaga, Radu 
Gyr şi Haig Acterian. A primit medalia Fundaţiilor Regale pentru merite ştiinţifice, conferită de 
Dimitrie Gusti, pentru lucrarea: Timpul la ţăranul român. Contribuţii la problema timpului în religie şi 
magie, Bucureşti 1942. A fost director în Ministerului Informaţiilor, director în Ministerul Afacerilor 
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Externe, a participat la rebeliunea legionară, motiv pentru care a fost condamnat de mai multe ori la 
închisore după război de către regimul comunist. În realitatea atât de incertă şi contradictorie, 
premergătoare celui de-al doilea război mondial, la fel ca mulţi alţi intelectuali interbelici, a activat în 
politica legionară, fiind considerat un mistic rătăcit, aşa cum se autodescrie ulterior, când viziunea sa 
politică intrase deja în contradicţie cu aceea a mişcării legionare.  

Pentru a putea înţelege mai bine complexitatea şi autenticitatea demersului acestui intelectual 
român se impune a face o detaliere a principalelor sale lucrări publicate sau aflate în manuscris încă. 
Volumele sale publicate în perioada interbelică sunt: Riturile (1932); Crist şi condiţia umană 
(antropologie creştină, 1932); Stil legionar (1937); Muzeul românesc de etnografie (1937); Filosofia la 
Universitate (1937); Cartea Căpitanilor (1937); Preludii (eseuri, 1937); Gând şi cântec (poezii, 1939); 
Îndemn la simplitate. Mărturisiri pentru un Om Nou (1939); Moldovă tristă (poeme în proză, 1939-
1940); Paşi în singurătate (poeme în proză, 1940); Timpul la ţăranul român (1941); Colina lacrămilor 
(1943); Maramureşul - ţară românească (1944); Firide literare (1944). În anul 1965, cu sprijinul lui 
Perpessicius şi al lui Alexandru Philipide a fost angajat cercetător consultant la institutul de Etnografie 
şi Folclor al Academiei Române, de unde a fost pensionat în 1972, cu o pensie mizeră de 1400 de lei. 
A murit în anul 1990, fiind înmormântat la mânăstirea Cernica. 

Dintre manuscrisele netipărite fac parte: S-au arătat semne (roman, 1939) ; Arta în lumina 
stilurilor din cultură (1964); Frederic Mistral şi spiritul Mediteranei (1964); Dante şi universul spiritual 
medieval (1964); Sociologie şi etnografie românească. Ordinea spirituală (1966); Civilizaţia română 
sătească. I – Forme şi funcţiuni, II – Forme şi valori (1969); Popas în grădina neumblată (poeme în 
proză, 1971); Lumini în necunoscut (poeme în proză, 1971); Destinul civilizaţiei. I – Dialectica 
spiritului modern (1974); Sociologia – ştiinţă concretă şi experimentală (1974); Legenda trandafirului 
alb (sau Un om caută pe celălalt, roman, 1975); Meditaţii. Note pentru o filosofie inactuală (1975); 
Cultură şi educaţie. În lumina unui nou stil moral (1976); Arta nouă – fenomen de criză (1978); Studii 
de literatură (1978). 

Dintre lucrările importante publicate sau republicate postmortem pot fi amintite: Spaţiu, timp şi 
cauzalitate la poporul român (2005); Civilizaţia română sătească (2006); România-simplitatea 
pierdută. Fotografii document. Romania-Simplicity Lost. Document Photos. (2008). 

 
b) Muzeul Satului sau pasiunea etnografului pentru imortalizarea atmosferei „sălii 

luminoase” a şcolii sociologice româneşti 
 
„Lumea e bună prin scop, frumoasă ca facere, complexă prin vieţuire şi spirituală prin 

materialitate” 
- Horia Bernea - 

 
Ernest Bernea aparţine tradiţiilor antropologiei culturale ale şcolii monografice şi sociologice 

româneşti, caracterul complex al campaniilor şi monografiilor constituind obiectul reprezentării şi 
sintezei finale intitulată „Muzeul Satului”. 

Caseta nr. 1. 
În România interbelică, după ce idealul naţional al unirii a fost realizat, generaţiile de absolvenţi ai 

universităţilor româneşti s-au aflat într-o efervescenţă creativă şi o comunicare culturală excepţională. Şcoala 
sociologică sau monografică, Serviciul social, Institutul Social Român, Criterion, Fundaţiile Regale cu 
editurile şi revistele lor au constituit o legătură vitală şi durabilă între toţi cei pe care i-au adus în contact şi al 
căror act fundamental de credinţă a devenit: ”a-ţi cunoaşte ţara pentru a o servi”. Serviciul social, care a 
funcţionat în perioada 1938-1939, a instituit chiar obligativitatea pentru fiecare student în parte de a lucra în 
campanii sociologice, participând la realizarea unei monografii într-unul din satele României, pe durata 
vacanţei de vară. Şcoala monografică sau sociologică românească a reunit şi a conferit un sens intelectual 
“misiunii” membrilor săi, un grup de profesori, cercetători şi studenţi ce se autointitulau cu deosebită 
mândrie monografişti, întrunind, după Edward Tyrakian, cele 4 elemente necesare supravieţuirii: 

un lider fondator “charismatic”, în persoana profesorului Dimitrie Gusti; 
afiliere instituţională în domeniul academic (Universitatea din Bucureşti, Institutul Social Român, 

Fundaţia „Principele Carol”, Academia Română); 
publicaţie cu caracter permanent care să disemineze cercetările (în acest sens, cu data de 1 aprilie 
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1919, a apărut într-un număr de 31 de ediţii, pe parcursul a 16 ani „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma 
Socială”, concepută ca instrument de descriere a realităţilor româneşti, a metodologiilor cercetărilor 
sociologice şi a monografiilor rurale realizate, completată din anul 1936 de revista „Sociologie Românească”, 
o frescă sociologică a satelor şi ţărănimii noastre, apărută în 26 de ediţii, până în anul 1943); 

proclamaţie profesională proiectată extern, în care monografia este prezentată ca fază de început a 
proiectului, denumit de profesor „realizarea statului cultural”. 

Şcoala sociologică a parcurs patru perioade sau patru cicluri de viaţă de dimensiuni diferite, dar 
semnificative prin rezultatele lor: 

I. o perioadă pregătitoare sau o etapă „eroică”, până în 1917, în fapt o extindere, o dezvoltare a 
seminarului din 1915 şi a dezideratelor expuse în lecţia inaugurală a profesorului Dimitrie Gusti din 1910; 

II. o perioadă de maturitate sau a „aventurii intelectuale” (1918-1933), perioadă în care deviza „pro 
scientia et patria” s-a concretizat prin împământenirea metodei monografice şi a aplicării ei în mediul rural, 
dar şi printr-un prestigiu internaţional şi o recunoaştere ştiinţifică de excepţie, dobândite prin participări tot 
mai consistente în plan internaţional, în cadrul Congreselor Institutului Internaţional de Sociologie (două 
prezenţe româneşti sunt remarcate încă din 1933, prin lucrările sociologilor Gheorghe Vlădescu-Răcoasa şi 
Henri  H. Stahl) şi în cadrul nou createi „Federaţii Internaţionale a societăţilor şi a institutelor de Sociologie” 
în 1930 (unde profesorul Dimitrie Gusti avea să fie ales vicepreşedinte, pentru un an, după 1935); 

III. o perioadă inerţială, perpetuând bunele tradiţii (1934-1943), chiar şi în condiţiile nefaste şi 
bulversante ale izbucnirii celui de-al doilea război mondial, care avea să amâne sine die, şi desfăşurarea la 
Bucureşti, a celui de-al XIV-lea Congres Internaţional de Sociologie, având ca temă „Satul şi oraşul” în 
perioada 29. VIII. – 13. IX.1939; 

IV. o perioadă postbelică de reviriment tardiv (1944-1948), remarcabilă prin cele 68 de lucrări 
sociologie publicate.        

Este prima tentativă interbelică reuşită de organizare a muncii în echipă (o echipă multidisciplinară a 
cercetătorilor din domenii foarte diverse), în vederea cunoaşterii vieţii economice şi sociale, din care să se 
desprindă nevoile reale de reformare a ei. Campanii monografice sau monografii sociologice şi etice s-au 
făcut şi înaintea profesorului Dimitrie Gusti, de către diverse alte şcoli, de la cea franceză şi până la cea 
germană. Ceea ce caracterizează monografiile şcolii sociologice sunt tocmai originalitatea nomenclaturii şi a 
modului multidisciplinar de cercetare, în echipe numeroase, alcătuite din 12-100 de cercetători. Numărul 
minim de cercetători a fost iniţial de doisprezece: un geograf, un antropolog, dublat de un statistician, un 
istoric şi un psiholog-etnograf pentru cadre. Iar pentru manifestări, un economist, un jurist, un cercetător al 
vieţii politice şi administrative şi cel puţin trei cercetători ai vieţii spirituale: un folclorist muzicolog, pentru 
muzică şi dans, un literat-lingvist pentru limbă, literatură şi ideologie, precum şi un etnolog, cunoscător al 
artei, tehnicii şi moravurilor locale, iar pentru coordonarea ansamblului cercetărilor şi efectuarea studiilor 
privitoare la unităţi, relaţii şi procese, un sociolog. În urma observării specifice monografice, fişele sau 
bibliofaptele, cum erau numite de către monografişti, erau reunite în dosarele unei monografii definitivate şi 
se refereau în mod concret la următoarele domenii: statistică, cosmologie, biologie (antropologie şi biologie 
socială), istorie, psihologie, manifestări spirituale, (religie, magie, ştiinţă, morală, dans, muzică, literatură, 
artă plastică, limbă, cultură), manifestări economice (ramuri de activitate, procese de ansamblu), manifestări 
juridice, manifestări administrativ-politice, unităţi (familia, gospodăria şi alte categorii sociale) şi relaţii, 
procese, tendinţe cu caracter general şi comunitar  Întemeietorul ei, Dimitrie Gusti este şi magistrul teoretic şi 
organizatoric al şcolii monografice româneşti, în timp ce stâlpii sau „întâistătătorii” campaniilor de teren 
monografice sunt Mircea Vulcănescu (1904-1952), prin spiritul său enciclopedic, Traian Herseni (1907-
1980), datorită spiritului sociologic şi Henri H. Stahl (1901-1991) prin spiritul lui organizatoric şi 
metodologic.   

Primii monografişti ai şcolii plecaţi în campanii monografice au fost: 
Statistică:Sabin Manuilă,Dumitru Georgescu,Anton Golopenţia,Roman Cresin, Ivan 

Measnicov,Gheorghe Retegan 
Drept:Mircea Manolescu 
Geografie şi istorie:Ion Conea 
Familie, gospodărie: Xenia Costa-Foru 
Limbă, literatură:Tudor Vianu,Ion Cazan,Iorgu Stoian 
Relaţii, procese, tendinţe:Henri  Stahl, Traian Herseni 
Antropologie, igienă:Francisc Rainer, Ştefan Milcu  
Economie:Paul Sterian, Nicolae Cornăţeanu, Mircea Vulcănescu 
Etnografie şi folclor (muzică, dans arte plastice): Harry Brauner, Constantin Brăiloiu, Floria Capsali, 

Marcela Focşa, Elena Constante Mihail Constantinescu  
Antropologie culturală:Mihai Pop, Ernest  Bernea, Ion Ionică, Dumitru Amzăr, Nicolae  

Constantinescu. 
Prima cercetare monografică s-a desfăşurat în anul 1925, într-un sat din judeţul Dolj, sudul Olteniei, 

respectiv la Goicea Mare, fiind urmată de campaniile monografice de la Ruşeţ, în judeţul Brăila (1926), 
Nerej, situat în apropiere de Putna, în judeţul Vrancea (1927), Fundul Moldovei, în Bucovina (1928), 
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Câmpulung (1928), Drăguş, în judeţul Făgăraş (în mai multe etape: 1929, 1932, 1933, 1938), Runcu, în 
judeţul Gorj (1930), Cornova, în Basarabia (1941). Numărul campaniilor monografice a fost de 626 şi s-au 
centrat asupra satului ca totalitate a cadrelor şi manifestărilor sociale. Din 1938, Anton Golopenţia, Henri 
Stahl, Traian Herseni s-au oprit asupra realizării monografiilor axate pe probleme locale şi a celor cu caracter 
regional (Ion Ionică), conştientizând faptul că monografierea exhaustivă a celor 15 000 de unităţi 
administrative rurale, mari, de pe teritoriul ţării, în vederea elaborării „sociologiei naţiunii” constituia un 
demers cu caracter utopic, imposibil de realizat. Şcoala sociologică gustiană a avut astfel posibilitatea să 
experimenteze în timp câteva tipuri fundamentale de ipoteze ale cercetării monografice: ipoteza monografiei 
exhaustive sau integrale, testată şi definitivată în campaniile monografice succesive de la Goicea Mare, 
Ruşeţu, Nereju, Fundu Moldovei, Drăguş, Runcu, Cornova, ipoteza monografiei centrate pe o problemă 
cheie, experimentată de Institutul Social Banat-Crişana şi reluată de cercetările echipelor studenţeşti conduse 
de D. Gusti după 1934; ipoteza monografiei sumare de sat şi a cercetării comparative a comunităţilor 
reprezintă o variantă mai restrânsă a monografiei centrate pe o problemă cheie, focalizată pe patru teme: 
sănătate, muncă, minte şi suflet; ipoteza monografiei sociologice cu şi fără sat pilot, precum şi ipoteza 
monografiei tematice. Ipoteza monografiei tematice a fost concepută în cadrul Şcolii Sociologice de la 
Bucureşti pentru a fundamenta analiza unei teze, a unei probleme sociale mai complexe şi mai complete pe 
baza schemei cadrelor şi manifestărilor, dar fără referire specială la o arie spaţială (deşi nu era total 
exclusă).Cel mai bun exemplu, indiferent de tipul cercetării monografice aceasta a constituit nu numai un 
curent cultural, dar şi o soluţie muzeistică de o deosebită  originalitate, conferită de pluridisciplinaritatea 
punctelor de vedere. 

 

Dacă Institutul Social Român a fost cadrul colaborării profesorului Dimitrie Gusti cu generaţia 
primilor studenţi formaţi de el, la Iaşi, înainte de război, monografia sociologică a rămas cadrul 
colaborării lui cu a doua generaţie de studenţi, formaţi după război, la Bucureşti, între care putem plasa 
şi personalitatea lui Ernest Bernea, care devenea conform meritelor sale recunoscute astfel şi secretarul 
lui Dimitrie Gusti la Institutului Social Român. Facultatea de Ştiinţe Sociale pe care Dimitrie Gusti o 
va crea la Bucureşti va fi fost cadrul colaborării lui viitoare cu a treia generaţie studenţească, a cărei 
misiune întregea sarcina celorlalte două. O parte însemnată dintre aceşti tineri, evident dintre aceia 
care au supravieţuit sumbrelor şi nefastelor încercări ale deceniilor de mijloc ale secolului al XX-lea, 
vor forma nucleul învăţământului şi al cercetării româneşti postbelice, constituind chiar ponderea 
dominantă a membrilor Academiei Române, al cărei preşedinte avea să fie ales chiar mentorul şcolii 
lor formatoare, între anii 1944 şi 1946. Legătura dintre toţi aceşti tineri studenţi şi tineri cercetători se 
realizase practic în două feluri, mai întâi prin planul comun al cercetării multidisciplinare care definea 
monografia şi campania monografică în sine, conferind fiecăruia o misiune precisă în cadrul 
ansamblului, iar mai apoi prin seminariile sau şedinţele comune la care au participat. Aceste seminarii 
nocturne sau şedinţe comune desfăşurate în cadrul „sălii luminoase”, au constituit de fapt miezul unei 
alianţe morale şi „pro scientia” unice şi excepţionale prin valoare, în raport cu oricare alte generaţii 
anterioare sau ulterioare, fie datorită observării sociologice realizate în echipă, atât de comentată 
astăzi, prin aparent modesta dar profund semnificativa formulă „împreună”, care le-a oferit aspectele 
caleidoscopice ale cercetării de teren, fie ca urmare a omniprezentului şi coerentului dialog, realizat tot 
„împreună” sau dimpreună cu trimiterile bibliografice extrem de detaliate şi prompte ale profesorului 
şi ale asistenţilor acestuia sau a interpretărilor propuse fiecărui fenomen observat. Şcoala sociologică a 
fost inventată şi dezvoltată, în “sala luminoasă”aşa cum afirma  Zoltán Rostás. Ar fi inutil să căutăm o 
sală de seminar în cadrul Universităţii Bucureşti, deşi „sala luminoasă”reprezintă cu siguranţă mult 
mai mult decât atât. Cu cât anii trec, “sala luminoasă” se identifică din ce în mai puţin cu un spaţiu 
distinct, ci, tot mai des cu un timp cultural unic al istoriei noastre spirituale interbelice, timp dominat 
de dorinţa de realizare a statului cultural şi instituţional european, prin „monografiere” ca instrument 
de cunoaştere profundă a realităţii satului şi chiar a oraşului românesc, dar şi prin implicarea atentă şi 
consistentă a intelectualilor în administraţia României Mari. 

Seminariile sau şedinţele şcolii monografice erau ţinute pe înserat, într-o sală din sat, cel mai 
adesea aceea a şcolii primare, botezată „sala luminoasă” datorită faptului că era singura care dispunea 
de o lampă de gaz. „Sala luminoasă” a devenit echivalentul seminarului, sfatului sau şedinţei de seară, 
chiar şi când înzestrarea în teren a campaniilor monografice s-a îmbunătăţit simţitor. O zi din viaţa 
unui monografist avea o consistenţă repetabilă, beneficiind de aceleaşi repere temporale şi spaţiale, dar 
diversă prin conţinutul ei concret monografic. Dimineaţa masa se servea între şapte şi opt la şcoală, 
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apoi se pleca în sat până la unu. Masa de prânz dura de la unu, două până la trei şi iarăşi se pornea în 
sat. Masa de seară avea loc între şapte şi opt. Seminariile sau şedinţele din „sala luminoasă” durau în 
mod obişnuit de la opt la zece, uneori  chiar unsprezece seara…Şi după seminarul din „sala 
luminoasă”, într-adevăr, trebuia să faci măcar o scurtă plimbare, oricum nu mai scurtă de un ceas, ca să 
recapeţi atât de necesarul curaj, fără de care nu erai apt a începe o nouă zi… 

Sala luminoasă cu ale sale principii de cercetare monografică dar şi cu modalitatea de formare 
treptată a cercetătorilor din domeniul vast al sociologiei tradiţionale va sta şi la baza ideilor ce au 
condus la ridicarea Muzeului Satului: 

Un principiu fundamental al „sălii luminoase” era acela al constanţei şi repetabilităţii ei cu o 
periodicitate zilnică, devenind astfel cel mai  important eveniment, pe întreaga durată a  campaniei 
monografice. 

În ciuda unei motivări diferenţiate ca intensitate, precum şi a unei contribuţii evident inegale în 
cadrul cercetării sociologice din teren, monografiştii respectau programul şi încadrarea activităţilor pe 
secţiile stabilite de către profesorul Dimitrie Gusti, dar mai presus de orice nu lipseau de la seminarul 
excepţional sau de la şedinţa absolut atipică, desfăşurată seară de seară în „sala luminoasă”, unde pe 
fondul discuţiilor pe marginea celor întâmplate în cursul zilei proaspăt încheiate, şi mai ales sub 
autoritatea maestrului şi a asistenţilor acestuia, se asigura un tratament unitar al datelor înscrise în 
fişele monografice, economice sau statistice, o abordare multidisciplinară cu un scop mai înalt decât 
acela al unei simple „monografieri”…  

Un alt principiu esenţial al „sălii luminoase” era legat de omogenizarea echipei monografice, 
în grupuri tematice, alcătuite dintr-o mare varietate de personalităţi care au îmbrăcat cu credinţă 
haina profesiunilor intelectuale exercitate mai târziu în viaţă.   

Considerate cu totul şi cu totul deosebite, seminariile din „sala luminoasă” dezvăluiau modelul, 
coerenţa şi coeziunea echipei monografice de ansamblu, felul ei cu totul special de a fi, de a acţiona 
prin intermediul constituirii de „subechipe” pe domenii. În „sala luminoasă”, între reprezentanţii 
recunoscuţi ai subechipelor astfel formate, dar în plenul seminariilor, se discutau lucruri foarte 
interesante, mărturiseşte muzeografa Marcela Focşa, de la problemele generale ale satului, la 
cercetările şi măsurătorile antropometrice specifice, de la cadrul biologic şi circuitul ecologic, am 
spune astăzi, al bălegarului sau al gunoiului rural, până la tradiţii, obiceiuri şi influenţa acestora asupra 
sănătăţii populaţiei rurale, de la elemente geografice definitorii pentru perceperea corectă a ocupaţiilor 
specifice şi până la pictura murală şi fresca bisericilor, de la elemente statistice strict specializate axate 
pe problema familiei până la păstorit, de la răboj, calendare tradiţionale şi icoane pe sticlă, până la 
complexitatea economiei de tip rural considerată aparent izolată sau autarhică… 

Un alt mod de abordare, descrie „sala luminoasă” ca fiind aceea care asigura caracterul 
unitar al cercetării monografice, educa în spiritul ierarhiilor bazate pe competenţe reale. 

Dacă asistenţii prezentau observaţiile sistematizate în timpul zilei, care erau îndelung analizate 
şi discutate, comentate şi integrate, profesorului îi revenea rolul identificării legăturilor directe sau 
indirecte, intense sau pulsatorii, corelaţiilor sau asocierilor… Profesorul transfera treptat celor prezenţi 
foarte vag la început, dar mai apoi tot mai pronunţat, o originală şi absolut necesară viziune 
populaţională a fenomenelor umane, biologice, sociologice în general. Pe măsură ce campaniile s-au 
succedat discuţiile din „sala luminoasă” au căpătat un caracter comparativ tot mai elocvent, diversele 
comunităţi rurale „monografiate” constituind tot atâtea prilejuri de confruntare a gradului lor de 
adaptabilitate, de saturaţie demografică, de izolare economică, de evoluţie culturală. 

Importanţa acestor seminarii, ca şi rolul jucat de „sala luminoasă” nu pot fi reduse cultural la 
nivelul limitat al cercetării sociologice, ci trebuie amplificate datorită contribuţiei deosebite la 
formarea şi dezvoltarea unor personalităţi ştiinţifice disciplinate, pline de seriozitate, toate acestea fiind 
grefate pe o educaţie morală şi patriotică deosebit de transparente şi, mai ales, pe un respect devenit 
legendar pentru satul românesc şi tradiţiile acestuia. Pe lângă bucuria cercetării concrete, în „sala 
luminoasă” tinerii monografişti, pornind de la complexitatea satului românesc, au dorit să se poată 
identifica profesional, moral şi politic. Coloratura dialogurilor a fost una de excepţie.  
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Principiul formării prin muncă şi răspundere comună, prin modestie şi  seriozitate a 
cercetătorului şi imprimarea dorinţei de a surprinde tot ceea ce este „viu” în satul românesc a 
dominat şi multiplicat semnificativ numărul celor prezenţi în „sala luminoasă”.  

Prin memoria sa ieşită din comun, care păstra mereu proaspătă o erudiţie excepţională, capabil 
fiind să redea sistematic numele autorilor care se ocupaseră de o anumită problemă, unde, în ce volum, 
în ce revistă şi, deseori, chiar şi la ce pagină, profesorul Dimitrie Gusti, în cadrul şedinţelor de seminar 
din “sala luminoasă”, se înfăţişa ca un modest cercetător, în căutare de adevăr, lucrând cot la cot cu 
ceilalţi, dar şi îndrumându-i în acelaşi timp, aşa cum ar trebui să facă orice maestru cu ucenicii săi, 
atunci când erau prinşi cu toţii în frigurile creaţiei, într-o muncă luată pe răspundere comună. (Henri H. 
Stahl). Avea o capacitate ieşită din comun de a comunica şi de a se interesa de oameni, de a realiza 
acţiuni deosebit de mari şi de complexe. Dar mai ales credea în viaţă şi privea cu simpatie şi căldură 
orice nouă creaţie a satului, a ţării şi a neamului românesc care aveau mai înainte de orice această mare 
calitate de a exista, de a fi vii…Sala luminoasă a imprimat cercetătorilor ei dorinţa de a surprinde 
„viul” satului românesc. 

Principiul universitar românesc conform căruia profesorii trebuie să fie preocupaţi tot mai 
mult de formarea tinerilor studenţi, asistenţi, cercetători şi, într-o măsură ceva mai mică, de 
exprimarea propriilor idei, a fost impus treptat în atmosfera din „sala luminoasă”. 

Nu s-a sfiit niciodată să înveţe pe oricine dorea să o facă, fie el colaborator, cercetător sau 
student, secretul profesional al meşteşugului său cărturăresc: informaţia promptă, corectă şi completă 
asupra problemelor discutate. Ca dascăl, te învăţa cu migală şi pasiune admirativă cum se citeşte o 
carte, cum se adnotează, cum se extrag pasaje şi se transcriu citatele, cum se redactează textul 
preliminar şi mai apoi cel final şi cum se tipăreşte un articol, o revistă, o carte…A iniţia în tehnica de 
cercetare monografică devenise de fapt cuvântul primordial din „sala luminoasă”, repede urmat de 
preocuparea de a progresa şi de a forma parteneri de dialog sociologic real… 

Un alt  principiu considerat la fel de important al mediului atractiv al „sălii luminoase” este 
construcţia monografică axată pe coloanele personalităţilor  unor lideri incontestabili din diferite 
domenii de cercetare. 

Densitatea şi contribuţia simultană a expunerilor asistenţilor profesorului este greu de imaginat 
astăzi, iar caracterul referatelor şi prezentărilor făcute de atât de numeroşii specialişti din tot atât de 
diferitele domenii abordate de ei cu profesionalism, transformă „sala luminoasă” într-o variantă 
deosebit de modernă a unui simpozion ştiinţific interdisciplinar şi, simultan, a unui laborator de 
discuţii pe un diapazon tematic rural extins, caracteristic proiectelor sociologice moderne. „Sala 
luminoasă” s-a definit şi ca proces de educare continuă a cercetătorului în spiritul confruntării opiniilor 
autorizate şi al câştigării perspectivei într-o analiza socială monografică, prin „pasul înapoi” aparent, al 
dialogului pertinent şi pluridisciplinar, atât de necesar multiplicării unghiurilor de vedere, în paralel  cu 
tratamentul unitar al surselor, temelor, corelaţiilor.  

A doua personalitate a „sălii luminoase”, considerată preponderent „orală”, rămâne 
personalitatea lui Mircea Vulcănescu, care credem că dacă ar fi trăit până spre sfârşitul de secol, 
căruia i-a aparţinut, cu siguranţă ar fi devenit cel dintâi monografist român şi nu numai atât. Prestanţa 
miraculoasă, cultura inegalabilă, inteligenţa prodigioasă modestia sa de neîntrecut şi informarea 
exhaustivă l-au transformat foarte repede în liderul „care legitima în adânc generaţia tineretului 
interbelic” (Mircea Eliade). Două trăsături cu totul excepţionale completau loialitatea sa faţă de viaţa 
românească în toate formele sale: aviditatea sa exigentă şi profundă în a cunoaşte şi trăi în adâncul 
propriului suflet credinţa ortodoxă considerată din păcate de mulţi intelectuali din epocă „atât de 
ţărănească”, alături de calitatea iradiantă de a recunoaşte vitalitatea dogmatică a neamului şi satului 
românesc destul de rară şi greu de imaginat printre aceiaşi intelectuali născuţi şi formaţi în capitala 
ţării, şi, cu atât mai puţin prezentă la cei care aveau rădăcini culturale rezidenţiale de tip urban, vechi 
de mai bine de trei generaţii, conform propriei „spiţe de neam”. Aceste calităţi îl vor împăca pe Mircea 
Vulcănescu cu sine şi cu valoroşii săi contemporani, imunizându-l în faţa invidiilor şi „afuriseniilor” 
de orice fel, cum remarcă într-o scrisoare chiar Emil Cioran, devenit şi el, pentru scurt timp, 
monografist în echipa lui Anton Golopenţia. Despre aproape orice îţi vorbea Mircea Vulcănescu, 
dădea tuturor  sentimentul că se naşte din el, că este viu, că este aievea. Avea ceva de Noe în el. Ar fi 
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ştiut, cu siguranţă, să umple cum trebuie o arcă (Constantin Noica). A căutat să înfăţişeze o orientare 
spiritualistă, realistă şi ortodoxă, apropiate de înţelegerea românească şi ţărănească a existenţei şi o 
colaborare a tuturor forţelor generaţiei tinere la clădirea unei Românii Mari şi puternice. (Autochip 
spiritual-Mircea Vulcănescu).  

Era un om aşa de delicat şi de prietenos, aşa de inteligent şi, mai ales, aşa de  cultivat… Avea 
aşa o ardere interioară, încât simţeai în el o concentrare extraordinară… 

Mircea Vulcănescu se ocupa în principal de analiza problemelor spirituale, religioase, 
filosofice, economice şi uneori chiar de toate celelalte, mai puţin de metodologia monografiei, 
atmosfera istorică a satului, atmosfera de familie şi structurile sociale care constituiau preocuparea 
atentă a lui Henri H. Stahl, în timp ce Traian Herseni, avea să preia, treptat şi riguros, de la Dimitrie 
Gusti, organizarea şi soluţionarea problemelor sociologice, psihologice şi etnografice specifice 
evoluţiei monografiei româneşti…  

Nu se poate aşterne uitarea peste personalitatea unui alt asistent excepţional al profesorului, 
respectiv Anton Golopenţia, tot atât de surprinzător ca şi mentorul său sociologic, prin intuiţia sa 
ştiinţifică asupra realităţilor etnografice şi demografice. Figură taciturnă, părea mai degrabă izolat, nu 
vorbea niciodată prea mult, de cele mai multe ori nici nu bea, nici nu dansa, nu ţinea discursuri, 
aparent nu făcea teorii, deşi „cunoştea realitatea românească în detaliu” (Vladimir Trebici) şi cu toate 
aceste aspecte ce-i restricţionau comunicarea, avea să devină unul dintre cei mai fervenţi sociologi 
formaţi în seminarul „sălii luminoase”… De altfel îi va fi dat să continue exemplar campania 
monografică, alături de  Mihai  Pop, la Dâmbovnic, în 1939. După 1940, va realiza noi monografii, de 
această dată în spaţii deosebite, respectiv în satele transnistrene sau va desfăşura recensăminte în unele 
judeţe din Bucovina şi Basarabia şi  anchete în câteva sate de români, situate la est de Bug, pentru a 
argumenta ştiinţific continuitatea satului românesc, într-un areal european mult extins în raport cu 
graniţele formale ale istoriei…Revenind la „sala luminoasă” observaţiile lui lapidare erau strălucite, iar 
discuţiile lui tematice în teren erau incitante şi deosebit de instructive, prin calitatea de a identifica 
esenţialul sociologic, etnografic, demografic, statistic.  

Alte două personaje cu activitate de pionierat în şcoala monografică, deţinători în primele 
campanii de roluri semnificative în domenii de cercetare monografică sunt şi asistenţii Dumitru 
Prejbeanu şi Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, ultimul „moştenit” de profesor, la mutarea sa în Bucureşti, 
chiar de la Constantin Rădulescu-Motru. Aceşti doi asistenţi fac parte,  alături de M. Vulcănescu, C 
Constantinescu-Mirceşti, D. Georgescu, G.Popescu-Goicea, I. Costin, G. Dumitrescu, P Ionescu, I. 
Belein, I. Decuseară, V. Cârlogea şi A. Popescu, din prima echipă românească plecată în expediţie 
monografică la Goicea-Mare, în judeţul Dolj, în anul 1925, îndată după Duminica Tomii (Mircea 
Vulcănescu). 

Am păstrat, la sfârşitul acestui şir de intelectuali interbelici de excepţie, personalitatea lui 
Ernest Bernea, pentru a-i sublinia caracterul original şi pasiunea pentru înţelegerea în profunzime a 
satului românesc, a tradiţiilor impresionante ale acestui univers unic de o bogăţie inestimabilă. În 
lucrarea sa intitulată Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Ernest Bernea integrează, redefinind 
continuu cu meticulozitatea etnografului cele trei coordonate ale satului românesc, sistemul de 
filosofie, datina şi mentalitatea omului situat în spaţiul, timpul şi interconexiunea cauzală specifică 
mediului rural.  

Pentru edificarea unui nou sistem conceptual muzeistic, aşa cum va fi apărut Muzeul Satului 
drept sat tradiţional în inima capitalei României, în primăvara anului 1936, potrivit categoriilor 
sensibilităţii rurale româneşti trebuie să fi fost necesară această întoarcere spre gândirea ţărănească, 
această în-vechire a cunoaşterii moderne, aşa cum a constatat la final, Ernest Bernea. Sociologia, prin 
Şcoala de la Bucureşti condusă de Dimitrie Gusti, a demonstrat în istoria culturală a României 
beneficiile întâlnirii celor două planuri ale modernităţii şi respectiv ale tradiţionalităţii, iar opera lui 
Ernest Bernea a completat în mod necesar acest adevăr, dovedind nevoia iniţierii în cultura tradiţională 
(sătească, rurală) a generaţiilor actuale de intelectuali, susţinând integrarea explicită în gândirea actuală 
a logicii populare care, vrem sau nu, domină încă raţionalitatea noastră românească. 

Principiul creativităţii sociologice specific „sălii luminoase” este cel al pluralismului 
metodelor şi tehnicilor de lucru.  
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Amestecul metodologiilor, tehnicilor şi instrumentelor de lucru constituie o altă trăsătură 
semnificativă. Mircea Vulcănescu, prin metoda sa era un noolog (încercând să unească ştiinţa 
explicativă cu cea fenomenologică), Henri H. Stahl, devenise un susţinător al metodei inductive şi al 
faptelor reale ca modalităţi concrete de verificare  a ipotezelor sociologice, în timp ce Traian Herseni 
care cerea înţelegerea sensurilor faptelor, accentua astfel rolul metodei  intuiţiei în sociologie. 

Un alt principiu cultivat asiduu în „sala luminoasa” era acela al comunicării prietenoase şi al 
apropierii respectuoase de comunitatea rurală ce urma să fie „monografiată”. 

Unii monografişti nu se prea puteau “apropia” de ţărani, dar Dimitrie Gusti, al cărui talent era 
mai mult decât nativ, îi împingea hotărât şi pe ceilalţi să o facă, învingând temerile de orice fel şi, 
atunci, între cercetători, studenţi şi ţărani se dezvolta o adevărată prietenie. Au rezistat în timp foarte 
multe prietenii de acest gen…Odată ce veneau ţăranii şi pe la Bucureşti, trăgeau acasă la 
monografişti…Când aveau necazuri, treceau invariabil pe la profesorul Gusti şi acesta le rezolva tot 
felul de încurcături…Monografiştii au cununat chiar prin sate multe perechi de tineri ţărani… Echipa 
toată devenea naş, profesorul naşul cel mare, iar restul naşi şi naşe ceva mai mici …A-i apropia pe 
oameni prin cercetarea monografică era unul din dezideratele şcolii sociologice a profesorului.  

Într-una din cercetările monografice finale, un medic care dădea consultaţii gratuite apropiind 
şi pregătind psihologic oamenii satului în chiar „sala luminoasă” (în perioada diurnă a cercetării), avea 
să conştientizeze principala trăsătură a dialogurilor şi disputelor: monografiştii doreau cu toţii ca 
oamenii să-i perceapă ca fiind utili comunităţii lor rurale, dar mai ales să simtă respectul cercetătorului 
pentru fiecare dintre ei ca atare…Aşa cum ei cercetătorii erau fiecare de o formaţie intelectuală 
diferită, tot aşa şi ei oamenii satului erau diferiţi prin talentul şi ocupaţia specifică…Monografia satului 
românesc după Dimitrie Gusti şi „sala lui cea luminoasă ”nu mai erau o schemă aplicată pe o realitate 
concretă, ci o comunitate descrisă în esenţa ei, vie şi mereu în schimbare aparentă dar şi tradiţională şi 
fundamentată pe datini şi rânduieli. 

Un alt mod de fiinţare a sociologiei în cadrul „sălii luminoase” a fost şi acela al „sociologiei 
militans” sau al demersului de la cercetare la acţiune, de la cunoştinţele şi informaţiile dobândite cu 
ajutorul burselor, în străinătate, la aplicarea lor novatoare în contextul rural monografic românesc 
…Totul pe fondul dorinţei de a sluji ţara, poporul, sociologic identificat mai ales cu satul românesc.  

Odată întors din Germania după 1935, Anton Golopenţia aducea cu sine un nou proiect,  acela 
al dinamismului interior al monografiei, convingându-l şi pe Dimitrie Gusti de necesitatea 
descompunerii echilibrului comunităţii rurale, pentru a-i putea identifica tensiunile şi conflictele 
latente sau dezlănţuite deja, din satul românesc. 

„Cred că mă voi putea întoarce pregătit bine şi totodată mai conştient de românitatea mea, decât 
la plecare…Nu-mi rămâne decât să fiu numai şi numai român.” (Anton Golopenţia) 

Sfatul de seară al sălii luminoase, a marcat cariera şi chiar viaţa tuturor celor implicaţi, 
indiferent de forma implicării. Destinul profesorului s-a împletit cu acela al tinerilor, astfel că, după 
mai bine de o jumătate de secol, ipoteza că “tinerii au fost cei care l-au scos pe profesorul Dimitrie 
Gusti din Bucureşti”, în climatul cultural unic al satului românesc, nu mai pare, astăzi, nimănui 
deplasată. Aceasta este dovada peremptorie a tinereţii şcolii monografice româneşti.  

Cu speranţa că atracţia culturală a satului românesc îşi va păstra intensitatea, Ernest Bernea s-a 
alăturat lui Dimitrie Gusti şi Henri H. Stahl, devenind unul dintre întemeietorii Muzeului Satului. 
Construcţia operei lui Ernest Bernea, cu precăderea aceea a etnologului, filosofului, sociologului şi 
antropologului cultural redefinesc gândirea modernă a muzeografului. Spaţiu, timp şi cauzalitate la 
poporul român, Timpul la ţăranul român..Contribuţii la problema timpului în religie şi magie, Muzeul 
românesc de etnografie sau Îndemn la simplitate. Mărturisiri pentru un Om Nou sunt lucrări realizate 
prin saltul aparent imperceptibil de la consemnarea frustă a ideilor ţăranilor, la interpretarea lor cu 
fineţea filosofică a înţelepciunii populare a bătrânilor satului. 

Talentul de filosof, etnopsiholog, sociolog şi antropogeograf, în paralel cu acela al 
excepţionalului muzeograf care a fost Ernest Bernea se fac simţite aici din plin prin: 

- profunzimea pasajelor de interviu selecţionate de autor; 
- interviurile asupra reprezentărilor lumii şi locurilor, a punctelor cardinale, a veacului şi 

sorţii sau asupra ordinii firii, răspunsurile consemnate deschizând larg porţile către 
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perspectiva cutremurătoare a senectuţii, înţelepciunii şi tradiţiei remarcabile a ruralităţii 
româneşti; 

- modul de a gândi al ţăranului român şi logica rurală, diferenţiată prin natura şi prin 
orientarea ei, deosebită în formele ei de gândire, dar niciodată lipsită de sens şi de o calitate 
distinctă în raport cu oricare alta (o logică a imaginilor şi simbolurilor, mai puţin formală şi 
riguroasă, dar mai concretă, mai fluidă şi mai adaptabilă impasului continuu şi neprevăzut 
al vieţii de toate zilele); 

- forţa subiectivă ce exaltă din reprezentările mitice ale ruralităţii în care stau plăsmuite toate 
categoriile reflecţiei asupra spaţiului, timpului şi cauzalităţii la poporul român; 

- spaţiul rural, populat cu locuri bune şi rele, cu întruchipări ale punctelor cardinale sau ale 
primejdiilor drumului, timpul satului românesc, cu diferitele sale măsuri şi zodii, fiecare 
avându-şi propriile divinităţi, gândul şi cuvântul sunt categorii departe de abstractul unei 
logici formale pure; 

- gândirea mitico-filosofică populară, logos-ul românesc iniţiatic (ţăranii lui Ernest Bernea 
cred că tot cuvântul are putere, că este rupt din cugetul nostru, că este plin de puterea 
noastră, că avem un suflet cu toţii; cuvântu-i totuna cu cugetul, cu mintea şi sufletul nostru; 
cuvântul vine de la Dumnezeu şi are taina lui...); 

- categoriile gândirii populare se constituie într-un demers de păstrare a specificului ţărănesc 
şi asimilare a categoriilor moderne ale cunoaşterii care constituie soluţia integrării satului 
românesc în modernitate fără a face însă ţăranii vinovaţi de renegarea anumitor aspecte ale 
trecutului şi ale valorilora cestuia; 

- explicarea cauzalităţii în realitatea concretă a satului românesc nu corespunde gândirii 
ştiinţifice contemporane, dar este mai aproape de viaţa universului rural; 

- datele logicii populare, aflate mai departe de acelea ale disciplinelor fizico-matematice, dar 
mai aproape de natura umană a ţăranului şi de ştiinţele ce o definesc mai bine, aşa cum 
sunt psihologia, etnologia şi sociologia (implicit muzeografia). 

Se poate astfel identifica cu uşurinţă principiul întregitor al muzeografului care reuneşte lumea 
satului din părţile sale componente reuşind să întrevadă un alt tip de muzeu, pe baza principiului 
efectului Gestalt (Gestalt phenomena), conform teoriei sistemelor, unde  satul ca sistem sau întregul 
comunităţii rurale înseamnă mai mult decât suma părţilor “Lumea, aşa cum e, e zidită bine; nu o poţi 
schimba. Lumea e-n cuprinsu’ ei, nu al nostru. Iată, soarele dă după muche şi cade-n asfinţit. Dacă n-
ar vrea să mai răsară, ce-ai putea face? Cui să spui, cui să ordoni? Poţi zidi o casă, poţi zidi o fabrică 
sau o maşină, da cum poţi să schimbi mersu’ soarelui sau să-l dregi dacă se strică? Este undeva o 
putere pe care nu o poţi birui, o putere care ţine lucrurile laolaltă şi e dincolo de noi.” (răspunsul 
profund filosofic al unui bătrân din Poiana Mărului, defineşte ţăranul român ca fiind împăcat în 
gândurile sale, iar împăcarea sa imuabilă îi vine din natura sa profund religioasă). 

Credinţa transmisă de Ernest Bernea asiduu şi profund fiului şi fiicelor sale, implicit noilor 
generaţii, avea să devină aceea că satele vor începe din nou să le incite, iar aceste noi generaţii aflate în 
căutarea şi identificarea rădăcinilor lor culturale, vor găsi aceste rădăcini situate probabil în locuri de 
câmpie ori pe creste montane, în lunci sau pe coaste domoale, în „roiri de case” sau uliţe izolate, 
printre gospodării îngrămădite ori „risipite ca stolurile” sau în „crânguri de case”... Pe plan moral, dar 
şi spiritual, prin preocupări şi prin trăsăturile dominante de caracter, Horia Bernea avea să-şi 
moştenească integral tatăl. Când Horia Bernea fiul avea să realizeze Muzeul Ţăranului, aseamănarea 
cu tatăl său devenea deplină, căci Ernest Bernea tatăl, contribuise în mod esenţial la facerea de către 
Dimitrie Gusti a Muzeului Satului. Aceasta şi explică de ce atunci când Ernest Bernea păşea în secţia 
de patrimoniu a muzeului, Horia Bernea fiul simţea că parcă intrase în transă, refugiindu-se în amintiri, 
în-vechindu-se brusc, respirând din nou aerul înţelepciunii populare a bătrânilor satului. 

 
Horia Bernea şi Muzeul Ţăranului Român sau inefabila miniatură, mereu născândă şi 

pâlpâitoare a satului tradiţional românesc şi a nicicând efemerei sale vetre de taină 
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„Horia Bernea avea o structură de conservator: critic, sceptic faţă de noutatea introdusă de 
dragul noutăţii, preocupat de tema autenticităţii şi a rădăcinilor.” 

-Teodor Baconsky - 
 

Câteva repere cronologic selective şi definitorii ale fiului 
“Dacă trăieşti numai pentru tine, în ţarcul strâmt al egosimului, eşti privit ca om normal şi 

serios. Dacă trăieşti pentru copii şi te sacrifici familiei eşti privit ca om aparte (exagerat). Dacă 
trăieşti pentru o comunitate mai mare, cum e poporul căruia îi aparţii bunăoară, eşti văzut ca 
excentric şi nu rareori ţi se aplică unele corecţii. Dacă trăieşti pentru om şi umanitate, dacă lupţi 
pentru un ideal superior şi pentru salvarea civilizaţiei eşti văzut ca un om periculos.”(Horia 
Bernea,Caiete intime, Nedumerire, 12 aprilie 1966) 

 
Horia Bernea (1938-2000) reprezentant de seamă al artelor plastice româneşti, a fost totodată şi 

întemeietorul ori conducătorul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, în cadrul căruia a adus un 
suflu proaspăt prin faptul că l-a construit ca pe o pictură, fapt de o dificultate tehnică şi emoţională 
aparte, fiind însă sprijinit o echipă cu o structură multidisciplinară, de etnografi, folclorişti, 
antropologi, istorici.  Asemeni meşterului Manole a fost însoţit de alţi meşteri mari, calfe şi 
zidari...Horia Bernea a preferat să se exprime ca pictor, în locul oricărei alte modalităţi de exprimare la 
care avea acces. Şi avea într-adevăr acces la atât de multe, prin înzestrarea sa ieşită din comun... 

Dar despre ce zestre excepţională cuvântăm noi aici, de fapt ?   
Horia Bernea, fiul lui Ernest Bernea s-a născut la data de 14 septembrie 1938, în Bucureşti. 

Între anii 1957 şi 1959 Horia Bernea a urmat cursurile Facultăţii de Matematică şi Fizică a 
Universităţii Bucureşti, între anii 1959 şi 1962 – Şcoala Tehnică de Arhitectură şi între anii 1962-1965, 
Institutul Pedagogic (secţia Desen). A debutat public ca pictor în anul 1965, la Cenaclul Tineretului al 
Uniunii Artiştilor Plastici şi a fost membru al grupurilor de la Poiana Mărului şi Prolog, lucrând şi în 
taberele de creaţie de la Văratec şi Tescani, apoi la Paris şi chiar în sudul Franţei, în Provence. A avut 
numeroase expoziţii personale sau de grup la Richard Demarco Gallery (1970-1971), College Gallery 
al Universităţii din Birmingham, Sigi Krauss Gallery în Covent Garden (1971), Compass Gallery din 
Glasgow (1971), Richard Demarco Gallery (1976), Generative Art Gallery, Londra (1976) etc. Horia 
Bernea a fost membru al Comisiei Monumentelor Istorice şi al Grupului de Reflecţie pentru Înnoirea 
Bisericii. În anul 1997, Muzeul Naţional de Artă al României i-a editat un album de picturi, unde Horia 
Bernea a înserat o veritabilă profesiune de credinţă într-un text intitulat Avantajele spirituale ale unui 
artist din Est. Există, în orice caz, un pericol în care sîntem sincroni cu Occidentul: pierderea 
identităţii,uitarea rădăcinilor noastre profunde, afirmă aici pictorul şi continuă cu o concluzie 
tradiţionalistă: În faţa unei lumi ameninţate de descompunere, forţate să renege reperele fundamentale 
ale existenţei sale, artistul, omul de cultură în genere, trebuie să participe la sensul sacrificiului ce a 
mântuit lumea. El trebuie „să salveze”. 

În perioada 1998-1999 a realizat la Roma împreună cu Teodor Baconsky o mărturie ilustrată 
despre Roma bizantină: intiulată Roma caput mundi, un adevărat ghid subiectiv al cetăţii eterne 
(sprijinit pe dialoguri, note, fotografii, acuarele şi desene), o originală punere în scenă a miracolului 
roman, în care pîinea şi vinul romanităţii, dogorite de duhul tradiţiei bizantine, se transsubstanţiază în 
carnea şi sîngele Europei Eterne. A făcut acest lucru cu aceeaşi dragoste, ca şi în cazul ţăranului 
român, apărând în termeni situaţi dincolo de cei continentali, deci într-un areal mult mai extins din 
punct de vedere geografic, tradiţionalitatea de capriciile inovării cu orice preţ. 

Pictorul Horia Bernea a fost recompensat pentru opera sa cu numeroase premii şi distincţii: 
premiul pentru Pictură al Uniunii Artiştilor Plastici (1970), premiul Stahly la Bienala Tineretului de la 
Paris (1971), premiul Ion Andreescu al Academiei Române (1978), marele premiu al Uniunii Artiştilor 
Plastici (1983), premiul Fundaţiei Culturale Române, premiul Grupului pentru Dialog Social (2000), 
Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce, acordat de către Preşedinţia României (2000) 
etc. 

Muzeograful Horia Bernea a fost  a fost răsplătit cu două înalte distincţii naţionale Premiul 
pentru contribuţia adusă la recuperarea tradiţiilor spirituale ale civilizaţiei ţărăneşti, la care se adaugă 
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Marele Premiu George Apostu (1994). Doi ani mai târziu  Horia Bernea primeste premiul European 
Museum of the Year (Muzeul European al Anului), înmânat lui de către Regina Fabiola a Belgiei 
(publicatia EMYA, 1996).  

Horia Bernea s-a săvîrşit din viaţă la Paris, în seara zilei de 4 decembrie 2000, dar a fost adus în 
ţară şi înmormîntat la Biserica Mavrogheni, chiar în coasta Muzeului Ţăranului Român, pe 9 
decembrie. Horia Bernea fiul reuşise să aducă un suflu proaspăt în muzeografia contemporană  
europeană şi nu numai, prin faptul că a construit muzeul ca pe o icoană a Ţăranului Român. Datinile şi 
rânduieleile ortodoxe îi fuseseră transmise de tată şi de mamă din naştere, fiind ortodox tot aşa după 
cum respiraţia îi este oricărui prunc un strigăt la ieşirea în lumea neplacentară.Tonul icoanei şi 
profunzimea recuperării imagistice denumită uzual Muzeul Ţăranului Român avea să fie atât unul 
moştenit din îndurerata şi tămăduitoarea dragoste pentru sat a tatălui, cât şi unul construit din 
experimente, revolte, sfidări şi înfrîngeri, unul negrăit de firesc şi şocant în acelaşi timp, în care 
privitorul se refugiază şi azi în intimitatea ţăranului, a comunităţii de suflet a acestuia, denumită sat 
românesc, ca şi în aceea a unei troiţe sau a unei biserici, la umbra crucii lui Hristos, ca într-un halou de 
lumină nepieritoare, dumnezeiască... 

 
b) Muzeul Ţăranului sau inefabila miniatură, mereu născândă şi pâlpâitoare a satului 

tradiţional românesc şi a nicicând efemerei sale vetre de taină  
 
„Horia Bernea deţinea puterea de a-şi stiliza - iradiant - habitatul. El nu locuia undeva, ci 

transforma orice loc într-o extensie coerentă a propriei fiinţe“.     
- Teodor Baconsky - 

 
Spre sfârşitul anului 1906, Alexandru Ţigara-Samurcaş a fost numit director al Muzeului 

etnografic, de artă naţională, artă decorativă şi artă industrială, devenit, în anul 1915, Muzeul de artă 
naţională Carol I. Acest muzeu a funcţionat temporar în clădirea fostei monetării a statului din Şoseaua 
Kiseleff nr.3, pe locul unde fusese palatul domnitorului Nicolae Mavrogheni. O luptă neîntreruptă 
pentru obţinerea fondurilor necesare ridicării unui nou local din partea autorităţilor, la ale cărui planuri 
Alexandru Ţigara-Samurcaş a colaborat cu arhitectul Nicolae Ghica-Budeşti, au condus,  după lungi 
serii de articole în presă, la momentul 30 iunie 1912, când s-a putut pune piatra fundamentală a clădirii 
muzeului, construcţia fiind definitivată abia în anul 1941, după numeroase întreruperi. Situaţia s-a 
deteriorat grav, după al doilea război mondial, când autorităţile comuniste l-au alungat de la 
conducerea Muzeului pe Alexandru Ţigara-Samurcaş. Bătrân, bolnav şi umilit peste măsură, părintele 
Muzeului de la Şosea, ce avea să devină peste timp al Ţăranului Român, moare la 1 aprilie 1952. 

Horia Bernea avea să fie numit, după alţi 84 de ani, director al Muzeului Ţăranului Român, în 
anul 1990, de către ministrul culturii din acea perioadă, Andrei Pleşu, şi avea să rămână director 
general până în 2000, când a plecat dintre cei vii, la vârsta de 62 de ani. În realitate noul Muzeu al 
Ţăranului Român a preluat formal fostul Muzeu de Artă Populară, înfiinţat de către Alexandru Ţigara 
Samurcaş, în sediul său originar, uzurpat din 1953. Vechiul muzeu nu a dispărut, în mod evident, ci a 
fost atent desfiinţat în anul 1978, mai precis unit cu Muzeul Satului, reuşind totuşi să supravieţuiască 
în planul achiziţiilor în Palatul Ştirbei, de pe Calea Victoriei.  

În momentul reînfiinţării, dezavantajul major a fost cauzat de desfiinţarea într-o manieră 
civilizată a Muzeului Partidului Comunist Român, care se afla în  spaţiile alocate noului muzeu. 
Meritul echipei conduse de către Horia Bernea este cu atât mai mare cu cât este vorba de o veritabilă 
renaştere tradiţională a sufletului satului românesc, din cenuşa unui muzeu ale cărui coordonate îl 
distruseseră prin cooperativizare, ieşind mai apoi definitiv din istorie. Horia Bernea spunea că îşi trăise 
ultimii zece ani înainte de 1989 ca şi cum ar fi urmat să devină director şi creator al acestui muzeu, 
fără ca măcar să viseze că acest lucru se va petrece într-o bună zi. Deşi s-a întrupat din sărăcie, Muzeul 
Ţăranului Român, aşa cum s-a întrupat, în mare măsură, şi arta ţărănească, în anii de după deschidere, 
colecţiile muzeului au continuat să se îmbogăţească prin achiziţionarea a noi piese valoroase sau prin 
obţinerea de donaţii. Între acestea, s-au aflat 6 biserici de lemn, dintre care 2 au fost aduse la Bucureşti 
(cea din Mintia, expusă în interior, în chip de moaşte, şi cea din Bejani, în curtea muzeului – ambele 
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din judeţul Hunedoara), iar alte 4 sînt păstrate şi îngrijite in situ (la Lunca Moţilo,r în judeţul 
Hunedoara; la Groşii Noi, Juliţa şi Troaş, în judeţul Arad). 

În primăvara lui 1993, muzeul a fost deschis cu o primă parte a expunerii permanente, pusă sub 
semnul Crucii. A urmat deschiderea sălilor cu icoane în 1994, iar doi ani mai târziu inaugurarea 
etajului muzeului sub numele de Triumf. Dezvoltarea muzeului a continuat mai departe, nestingherită, 
pentru că Horia Bernea crease un muzeu viu, într-adevăr...Muzeul zugrăvit asemeni unei icoane, de 
către Horia Bernea, avea să vorbească prin ţăran despre Dumnezeu, despre dialogul şi convieţuirea 
acestuia cu El. Muzeul a vorbit şi mai vorbeşte încă decent, smerit, teologic. Exprimându-se în acest 
fel, etnografia a devenit poetică, iar muzeografia naţională pâlpâitoare, capabilă să vorbească nu 
numai informaţional şi sec, ci şi penetrant constructiv şi mângâietor fiinţei lăuntrice despre ea însăşi, 
întru cunoaştere de sine. 

Dintre cei mai apropiaţi colaboratori la naşterea aceasta atât de naturală a unui aşezământ de 
cultură tradiţională, organizat după toate exigenţele contemporane ale  muzeisticii cel mai incitant 
personaj a fost Irina Nicolau (Riri cum apare pe site-ul muzeului), coordonatoare a şase volume de 
memorie orală, autoare a opt cărţi de etnologie alternativă, creatoare de cărţi-obiect, haine şi bijuterii. 
Horia Bernea a lăsat muzeului o dublă moştenire, una materializată, constând în obiectele muzeului, 
păstrate şi înmulţite cu sfinţenie şi una spirituală, care se cere a nu fi trădată, pentru că ea este viaţa 
însăşi a muzeului sau concepţia sa muzeografică, duhul raportării la ţăran privit în raportul lui 
existenţial cu Dumnezeu.  

Prin ce oare poate fi atât de diferit, în fond, un muzeu specific al ţăranului faţă de un muzeu 
definitoriu al satului ?  

Muzeul Satului reuşise să facă să supravieţuiască diversitatea rurală conceptualizată prin sat 
conservând mostre din comunităţile rurale situate pe teritoriul României Mari. Muzeul Ţăranului se 
etalase pe un cu totul alt nivel, pe acela al esenţei satului, respectiv al locuitorului acestuia în dialogul 
şi convieţuirea acestuia cu Dumnezeu. La nivelul celor care vorbesc despre ţăran, al muzeografilor şi 
cercetătorilor care interpretează ceea ce el a produs, care exprimă în discursul lor muzeistic teme 
majore, Muzeul Satului se materializează teritorial şi se detaliază excesiv, în timp ce Muzeul Ţăranului 
se descrie smerit, condensat şi peren, celui care îi este rădăcină şi motivaţie. Muzeul Satului a fost şi va 
rămâne o secvenţă, o felie de recuperare a unui popor rural şi tradiţional prin origine, în timp ce 
Muzeul Ţăranului a vizat şi şi descrie în continuare, întregul prin individul care a creat realitatea 
satului. Cele două instituţii pun accente diferite, unul pe organismele componente ale satului, care 
trebuie să funcţioneze corect şi convingător, altul pe sensul apăsat antropologic, pus prioritar pe omul 
în sine locuitor al satului. Diferenţa majoră pare a fi însă integrarea complet diferită a celor ce trec 
porţile muzeului, într-un prim caz aceştia rămânând doar vizitatori, iar în cel de-al doilea fiind priviţi 
ca fiind, de la un punct încolo, co-autori. 

Prin ce erau oare diferiţi Ernest Bernea de Horia Bernea?  
Este normal să existe dorinţa de a da viaţă unui naţional de antropologie culturală a ţăranului, 

când ai un tată ca Ernest Bernea. Ernest Bernea în lucrarea Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul 
român, pregăteşte cu migală demersul muzeistic al fiului Horia Bernea. În sprijinul acestor idei un 
simplu pasaj iluminează, în cuvinte simple, bine meritate: “Dimineaţa e aşa, ca o bucurie, de pare ca 
toate-s mai curate, mai frumoase. Seara vine mai tristă că, vezi, soarele apune şi vine noaptea. Noaptea 
ai sufletu’ tot în bănuială.“ (cuvintele bătrânului ţăran Ion Popa). A avea puterea şi măiestria să redai 
acest lucru într-un muzeu cu referire la viaţa ţăranului, a unor oameni trecuţi prin mii de răsărituri şi 
apusuri, care au lucrat pământul fără să uite de cer, care ştiau cu toată fiinţa lor că întotdeauna 
“piţigoiul cânta la ora 1 jumatate şi 2 din noapte, pitulicea (cu cap negru) între 2 şi 2 jumatate, 
ciocarlia, între 2 jumatate şi 3; pitulicea (cu piept rosu) între 3 şi 3 jumatate, mierla între 3 jumatate şi 
4, pitigoiul, din nou între 4 jumatate şi 5, iar vrabia, între 5 şi 6…”,  nu poate fi decât o înţelegere a 
ierarhiilor şi datinilor lumii naturii rurale sau eterne a satului, o moştenire pe care numai tatăl putea să 
o lase fiului, o moştenire la care nu se poate ajunge niciodată de unul singur, ci călăuzit permanent de 
către Dumnezeu. Pentru că o singură viaţă, petrecută chiar şi integral în iubirea satului sau a ţăranului 
nu pot fi îndeajuns...Pentru aceasta este nevoie de un transfer iradiant de cunoştinţe asemeni unui 
torent de imagini, sunete şi lumini, în care pâlpâie viaţa ţăranului român asemeni luminii celei de taină, 
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pe înserat, din candela bătrânei văduve, rătăcită printre neputinţi şi revolte, sfidări şi înfrîngeri, tristeţi 
şi bucurii, toate aparent uitate, dar mereu sub protecţia icoanei făcătoare de minuni a lui Hristos, ca 
într-o pată de lumină nepieritoare... 

Mai presus de toate muzeul fiului nu ar fi fost posibil fără ca acesta să înţeleagă suferinţa 
tatălui. „Suferinţa consumă dar şi creşte fiinţa noastră morală pentru că prin arderea răului din noi ea 
ne purifică şi înalţă” (Horia Bernea, Caiete intime,  Suferinţa, 1966).În Avantaje spirituale ale unui 
artist din est, Horia Bernea face dovada înţelegerii atât a artei româneşti (satul material, aparent), în 
efortul ei de a rezista şi a supravieţui, cât şi a cauzei finale a acesteia (reperele spirituale ale ţăranului, 
sacralitatea ce susţine lumea ruralului). Într-o lume de nebuni şi ticăloşiţi, cel mai curajos şi 
nonconformist gest este de a te păstra „om normal”, de a mărturisi ţăranul, aşa cum este, conservatorul 
unui tezaur spiritual, sursa de identitate pentru el, dar mai ales pentru ceilalţi. 

În clipa în care ai un muzeu al satului, al locuinţei ţăranului, ai implicit ţăranul prezent, dar nu 
şi ţăranul viu, normal, pur, renăscut sau reînviat. Muzeul Ţăranului Român aspirând însă la mai mult a 
reuşit să se înscrie în familia europeana a muzeelor de tradiţii populare şi artistice...Muzeul a relevat 
moştenirea noastră cea mai de preţ, cea capabilă să ne legitimeze valabil între alte neamuri ale Europei, 
salvând de la uitare răspunsurile comunităţii noastra rurale, tradiţionale la marile întrebări existenţiale. 
Binomul tatălui şi fiului s-a completat aproape perfect în alt binom, acela al Muzeului Satului şi 
Muzeului Ţăranului. În final, „pare să se fi concentrat în Muzeul Ţăranului un suflet, mult mai viu 
decât simplul vestigiu al Muzeului Satului care frizează mai degrabă arheologicul” (Gabriel 
Liiceanu).Omul viu, implicit şi tradiţional, iar nicidecum vestigiul pare a fi acela care a unit ţările 
Europei.    

Horia Bernea fiul a fost moştenitorul aşteptat, căutat îndelung de generaţia interbelică. Pe plan 
moral Ernest Bernea tatăl şi-a marcat toţi cei trei copii ai săi, dar spiritual, ca preocupări şi cele mai 
multe trăsături de caracter, l-a moştenit Horia Bernea fiul. „De pe cînd avea cinci ani desena tot felul 
de case, lucruri ţărăneşti şi ţărani; a căutat mult pe partea asta de etnografie. Aşa că atunci cînd a făcut 
Muzeul Ţăranului nu s-a mirat nimeni din cei care îl cunoşteau. Aici se aseamănă cel mai mult cu tata, 
care a contribuit la facerea de către Dimitrie Gusti a Muzeului Satului”.  

Omagiul adus tatălui de către fiu este conţinut în declaraţia juriului european care a premiat 
pentru prima dată un muzeu din estul european: „După opinia juriului, acest muzeu a atins cel mai 
inalt nivel european în materie de prezentare estetică şi face dovada, în concepţia sa, de o calitate 
imaginativă rar egalată. (…) Comisia considera ca directorul muzeului, Horia Bernea, este una din 
personalităţile eminente ale lumii muzeului, despre care se va vorbi cu certitudine mult, în viitor.“   

 
O remarcă finală 

 
“…N-am văzut decât puţine din operele pictorului Bernea, ele mă îndeamnă să-l cunosc mai 

bine.” 
- Eugene Ionesco - 

 
Un tablou floral al lui Horia Bernea, din anul 1994, este intitulat „Frumuseţea va mântui 

lumea” tot astfel cum Muzeul Ţăranului Român a salvat sufletul tradiţional românesc. Dacă cel mai 
uşor se poate uni o întreagă Europă pe temeiurile omului tradiţional, atunci un turism cultural, religios 
sau educaţional nu va putea exista nincând fără un Muzeu al Satului şi un Muzeu al Ţăranului...”Mare 
eşti Doamne şi minunate toate câte se fac în numele tău”! 
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         Figură marcantă atît în sfera cercetării economice din România, cît şi în 
cea a învăţămîntului economic românesc, Alecsandru Puiu Tacu a contribuit 
la integrarea cercetării economice româneşti în elita cercetării economice 
mondiale, precum şi la structurarea, consolidarea şi dezvoltarea 
învăţămîntului statistic în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.  

Alecsandru P. Tacu s-a născut la 1 noiembrie 1933 în comuna Corlăteni, judeţul Botoşani. A 
absolvit Liceul teoretic „Grigore Ghica Voievod” din Botoşani şi Şcoala Tehnică de Administraţie 
Economică din Dorohoi, iar în anul 1954, Facultatea de Planificare (integrată ulterior Universităţii „Al. 
I. Cuza” şi cunoscută astăzi drept Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor), Secţia 
Industrială, Specialitatea Economia Industriei, din cadrul Institutului de Ştiinţe Economice şi 
Planificare, Iaşi.  

La 1 octombrie 1955 este numit asistent universitar la Institutul Politehnic „Gh. Asachi”, Iaşi, 
la Catedra de Economie Politică. Din raţiuni politice (dosarul de disident al tatălui, fost deţinut politic 
din pricina poziţiei adoptate în problema Basarabiei), de la 1 octombrie 1957 este eliminat din 
învăţămîntul superior. Va reveni, însă, la distanţă de 36 de ani, căci pe 10 octombrie 1993 este numit, 
prin concurs, profesor la Catedra de Statistică şi Econometrie, Facultatea de Ştiinţe Economice a 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Aici a predat cursuri de statistică aplicată – statistică macroeconomică, 
analiză statistică, statistică regională, statistică socială. 

La 1 octombrie 1958 obţine, prin concurs, postul de cercetător ştiinţific stagiar în cadrul 
Colectivului de Cercetări Economice al Filialei Iaşi a Academiei Române. Al. P. Tacu a fost unul 
dintre fondatorii acestui colectiv, devenind coordonatorul său ştiinţific şi a parcurs, rînd pe rînd, 
treptele impuse de structura unei instituţii academice, de la cercetător stagiar (1958) pînă la cercetător 
principal gradul I (1990). Existenţa economistului Al. P. Tacu s-a întrepătruns osmotic, timp de 
decenii, cu aceea a Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei 
Române, întrucît a format, structurat şi condus (1992-2002) Institutul, rămînînd, din 2002, director 
onorific. În calitate de director al Centrului de Cercetări Economice „Gh. Zane” (iniţial, Centrul de 
Cercetări Economice, primind denumirea de „Gheorghe Zane” pe 2 februarie 1992, în urma eforturilor 
profesorului Tacu) al Filialei Iaşi a Academiei Române, Al. P. Tacu a jucat un rol fundamental în 
transformarea acestui centru în institut – Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane”, înfiinţat în 
1994. Institutul este recunoscut pentru contribuţiile remarcabile la dezvoltarea şi modernizarea 
ştiinţelor economice, prin asumarea unor domenii anterior neabordate în regiunea Moldovei, precum 
cercetarea economică interdisciplinară, procesele ce reflectă dezvoltarea turismului, cercetările asupra 
specificului regiunii Moldovei şi al zonei transfrontaliere România - Republica Moldova etc. În 
decursul vremii, Al. P. Tacu a participat la aproape toate realizările majore ale Institutului, revenindu-i 
în primul rînd meritul pentru lucrările vizînd sistemele fuzzy, inteligenţa artificială, statistica, turismul 
rural. În unele dintre aceste domenii a reuşit să consacre reuniuni ştiinţifice de înaltă ţinută, cu 
participare internaţională (seria de sesiuni Turismul rural românesc. Actualitate şi perspectivă etc.), ce 
reunesc an de an la Iaşi sau în alte centre ştiinţifice din Moldova elita vieţii ştiinţifice. Doar trecerea în 
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revistă a realizărilor institutului sub conducerea profesorului Tacu ar acoperi cel puţin spaţiul unei 
broşuri. Este o adevărată pagină de istorie a ştiinţei ieşene, care ar merita cîndva pusă în detaliu pe 
hîrtie, întrucît reflectă amploarea cercetării şi efortului de care au beneficiat generaţii de specialişti. 
 În 1992, împreună cu un grup restrîns de cercetători, a iniţiat şi editat revista academică 
Anuarul Institutului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, cooptînd în Comitetul ştiinţific al publicaţiei 
profesori de la universităţi de prestigiu din Spania, Italia, Franţa şi Republica Moldova.  

Preocupările economistului Alecsandru P. Tacu au vizat domenii foarte diverse – statistică 
economică, micro- şi macroeconomie, economie agrară, turism, management, finanţe, aplicaţii ale 
informaticii în economie etc. Lucrările publicate configurează un orizont extins de cercetare, în varii 
domenii moderne, printre care unele aflate la graniţa dintre ştiinţele economice, statistica matematică, 
teoria optimizării, logica fuzzy şi teoria sistemelor dinamice neliniare.  

În cursul de statistică socială, predat studenţilor de la Secţia de Sociologie, Catedra de Statistică 
şi Econometrie, Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, profesorul Tacu şi-
a valorificat experienţa de membru în primele echipe de cercetări monografice de teren, 1958-1960, la 
Dorna-Candreni, judeţul Suceava şi a întreprins cercetări de teren cu studenţii în aceeaşi zonă. 
Înscriindu-se în demersul sociologic iniţiat de Dimitrie Gusti, secondat de Henri H. Stahl şi Gheorghe 
Vlădescu-Răcoasa – seria monografilor interdisciplinare dedicate satului românesc – şi răspunzînd la 
solicitările autorităţilor vremii, echipa Colectivului de Cercetări Economice, Filiala Iaşi a Academiei 
R.S.R., condusă de economistul Teodosie Al. Ştirbu, elaborează un studiu asupra zonei Dorna-
Candreni. Rezultatele cercetărilor – inoportunitatea colectivizării zonei, care trebuie, dimpotrivă, 
conservată şi valorizată pentru potenţialul său turistic, unic prin existenţa izvoarelor minerale (parţial 
valorificate încă de la sfîrşitul secolului al XIX-lea) – au fost utilizate de către organele decidente la 
fundamentarea proiectelor de dezvoltare a zonei. Astăzi, izvoarele minerale de pe teritoriul comunei 
Dorna Candrenilor sînt valorificate în cele cinci staţii de îmbuteliere (una situată în centrul comunei, 
iar celelalte la Poiana Negri, Dealul Floreni, Poiana Vinului şi Poiana Coşnei). 

În domeniul economiei şi statisticii regionale, contribuţiile economistului Al. P. Tacu se 
circumscriu analizei dezvoltării economico-sociale în profil teritorial, vizînd îndeosebi două aspecte: 

 ▪ iniţierea şi conducerea analizelor complexe cu caracter monografic fundamental: 
Războieni - Valea Albă şi împrejurimile. Monografie istorică, economică şi social-culturală, 
coordonator în colaborare şi coautor, Piatra Neamţ, CJCP, 1979, volum editat sub egida Universitaţii 
„Al. I. Cuza” – prima monografie cu caracter sociologic asupra arealului Războieni - Valea Albă, 
mărturisind influenţa şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti.  

 Conferinţa asupra turismului carpatic desfăşurată la Cracovia, 13-16 mai 1985 şi 
organizată de Institutul de Geografie al Universităţii Jagiellone, a decis întocmirea unei monografii 
turistice a munţilor Carpaţi. Al. P. Tacu a făcut parte din colectivul constituit din cadre didactice şi 
cercetători din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, ocupîndu-se de segmentul românesc al Carpaţilor şi publicînd, 
astfel, în colaborare, The Romanian Carpathians: Tourist Monograph of the Carpathians (Prac 
Institutu Geograficznego UJ), Al. P. Tacu, I. Bojoi, I. Talabă ş.a., Nakladem Uniwersytetu 
Jagielloânskiego, Kraków, January 1988. 

 Între 1996-1997 s-au elaborat, pentru judeţul Iaşi, 89 de studii privind dezvoltarea 
economico-socială (85 de comune şi 4 municipii şi oraşe), urmate de un studiu de sinteză, iar pentru 
judeţul Vaslui, două studii privind strategia de relansare a dezvoltării economico-sociale. Aceste 
lucrări, solicitate de conducerile Consiliilor Judeţene, reprezintă primele studii de dezvoltare regională 
din România după 1989.  
 ▪ problemele turismului românesc – managementul şi statistica turismului, potenţial şi 
valorificare, turismul rural, turismul din perspectiva globalizării etc.: Les formes du tourisme 
pratiquées dans les Carpates Orientales de R. S. Roumanie, Al. P. Tacu. I. Talabă, Carpathian Tourist 
Conference Papers of the International Conference of Geographers from Carpathian Countries, 
Kraków, 13-16 May 1985, Nakladem Uniwersytetu Jagielloânskiego, Kraków, Poland, January 1989; 
Estimation synthétique du développement de l'activité touristique en profil territorial. Méthode et 
applications pour les Carpates Orientales de la Roumanie, Al. P. Tacu, Carpathian Tourist Conference 
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Papers of the International Conference of Geographers from Carpathian Countries, Kraków, 13-16 
May 1985, Nakladem Uniwersytetu Jagielloânskiego, Kraków, Poland, January 1989; Turismul rural. 
Actualitate şi perspectivă, coordonatori: Al. P. Tacu, V. Glăvan, Ed. Pan Europe, Iaşi, 1999; 
Ierarhizarea multicriterială a satelor turistice pe baza metodei rangurilor reale, Al. P. Tacu, Turismul 
rural românesc. Actualitate şi perspectivă, Ed. Pan Europe, Iaşi, 1999; Cartea pensiunii turistice rurale 
– mijloc de evidenţă a activităţii economice, Al. P. Tacu, I. Talabă, Turismul rural românesc. 
Actualitate şi perspectivă, Ed. Pan Europe, Iaşi, 1999; Turismul rural românesc. Potenţial şi 
valorificare, coordonatori: Al. P. Tacu, V. Glăvan, A. Burciu, Ed. Pan Europe, Iaşi, 2001; 
Managementul turismului, Al. P. Tacu, volum tipărit de Facultatea de Educaţie Fizică, Universitatea 
„Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001; Statistica turismului, Al. P. Tacu, I. Talabă, L. Asandului, volum tipărit de 
Facultatea de Educaţie Fizică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001; Rolul monografiei statistice în 
cunoaşterea şi analiza turismului rural, Al. P. Tacu, I. Talabă, Turismul rural românesc. Potenţial şi 
valorificare, Ed. Pan Europe, Iaşi, 2001; Caracterizare sintetică a turismului rural. Indicele global al 
dezvoltării, Al. P. Tacu, I. Talabă, Turismul rural românesc. Potenţial şi valorificare, Ed. Pan Europe, 
Iaşi, 2001; Rolul infrastructurii în dezvoltarea turismului rural. Regiunea Nord-Est a României, Al. P. 
Tacu, I. C. Alecu, I. Talabă, Turismul rural românesc. Metode şi tehnici de cercetare, resurse umane, 
dezvoltare regională, coordonatori: Al. P. Tacu, I. Talabă, Gh. Sandu, Ed. Pan Europe, Iaşi, 2002; 
Utilizarea chestionarului în studiul turismului religios, Al. P. Tacu, G. Tacu. I. C. Alecu, Turismul 
rural românesc. Metode şi tehnici de cercetare, resurse umane, dezvoltare regională, coordonatori: Al. 
P. Tacu, I. Talabă, Gh. Sandu, Ed. Pan Europe, Iaşi, 2002; Turismul rural românesc. Metode şi tehnici 
de cercetare, resurse umane, dezvoltare regională, coordonatori: Al. P. Tacu, I. Talabă, Gh. Sandu, Ed. 
Pan Europe, Iaşi, 2002; Turismul în perspectiva globalizării, Papers of The ‘Regional problems in the 
process of globalization’ International Symposium, Chişinău, Republica Moldova, 9-10 octombrie 
2002; Turismul rural românesc. Dileme, forme şi strategii de dezvoltare, coordonatori: Al. P. Tacu, E. 
Hlaciuc, Al. Stancu, Ed. Pim, Iaşi, 2003; Turismul rural românesc. Concepte şi metode, dezvoltare 
regională, risc şi eficienţă, Al. P. Tacu, G. Prelipcean, V. Glăvan, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2004. 

Alecsandru P. Tacu a iniţiat, în ianuarie 1999, seria Sesiunilor ştiinţifice naţionale cu 
participare internaţională Turismul rural românesc. Actualitate şi perspectivă, organizate iniţial la 
Suceava, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), 
Bucureşti şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică, iar din 2006 la Vatra Dornei, având drept coorganizatori Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), Bucureşti, Asociaţia Naţională de Turism Rural, 
Ecologic şi Cultural (A.N.T.R.E.C.), Bucureşti şi Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în 
Carpaţi (C.E.F.I.D.E.C.), Vatra Dornei. Corolarul acestor manifestări ştiinţifice îl reprezintă seria de 
volume Turismul rural românesc. Actualitate şi perspectivă, editate anual (primul volum datează 
chiar din 1999) şi integrând doar lucrările de maxim interes susţinute în cadrul sesiunilor.  

În tradiţia cooperării transfrontaliere dintre Institutul „Gh. Zane” şi instituţii de cercetare sau de 
învăţămînt superior din Republica Moldova – tradiţie instituită de Alecsandru P. Tacu – se înscrie, 
drept unul dintre cele dintîi şi cele mai importante rezultate, realizarea, în colaborare cu Ministerul 
Tineretului, Sportului şi Turismului de la Chişinău, a Hărţii cultural-turistice a Republicii Moldova 
(La carte culturelle et touristique de la République de Moldavie), Al. P. Tacu, I. Talabă, Moscova, 
1992  – o premieră pentru epoca postbelică. Documentul, în plus faţă de reuşita majoră de a fi restituit 
interesului public, sub raport turistic, spaţiul moldovenesc la justa sa valoare, reprezintă şi o 
contribuţie fundamentală la reactualizarea denumirilor autentice, originare – româneşti – ale unui 
număr important de sate şi comune, mutilant rusificate. 

 Alecsandru P. Tacu a fost membru fondator al Comisiei de Sisteme Fuzzy şi Inteligenţă 
Artificială, Filiala Iaşi a Academiei Române, 1991; vicepreşedinte al A.G.E.R. (Asociaţia Generală a 
Economiştilor din România), Bucureşti, 1992-2001; membru al Societăţii Române de Sisteme Fuzzy, 
din 1993; membru al B.U.F.S.A. (Balkan Union for Fuzzy Systems and A.I., din 1994; membru în 
juriul pentru acordarea Premiului Internaţional Grigore Moisil, din 1994; membru în Comitetul 
ştiinţific al Fuzzy Economic Review (revista S.I.G.E.F., al cărei director onorific este Lotfi A. Zadeh, 
University of California, Berkley, U.S.A.), din 1995; membru al A.E.D.E.M. (Asociación Europea de 
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Dirección y Economía de la Empresa), din 1995; membru al juriului pentru acordarea Premiului 
Internaţional Arnold Kaufmann, în 1997; membru corespondent al International Academy of 
Marketing and Management, Moscova, din 1997; vicepreşedinte al S.I.G.E.F. (Sociedad Internacional 
de Gestión y Economía Fuzzy/ International Association for Fuzzy-Set Management and Economy), 
Reus-Barcelona, din 1998; membru în Biroul Consiliului Naţional de Conducere a A.G.E.R., din 2001; 
membru în Consiliul stiintific specializat pentru sustinerea tezelor de doctorat în ştiinţe economice, 
Universitatea Liberă Internaţionala din Moldova (U.L.I.M.), Chişinău, Republica Moldova;  preşedinte 
al Filialei Iaşi a A.G.E.R. etc. 

Activitatea ştiinţifică i-a fost recunoscută prin numeroase premii şi distincţii: Premio Pirlot 
1994, Accademia Internazionale delle Scienze (A.I.S.), San Marino, pentru volumul Language and 
Cybernetics, editori: Al. P. Tacu, D. Maxwell, Akademia Libroservo, Praga, Republica Cehă, 1994; 
Medalia Tradita ~ innovare ~ innovata ~ tradere, Universitas Regia Gothoburgensis (Universitatea 
din Göteborg), Suedia, 1995; Premiul Victor Slăvescu, Academia Română, 1997, pentru volumul 
Europa economică interbelică, I. Saizu, Al. P. Tacu, Ed. Institutul European pentru Cooperare 
Cultural-Ştiinţifică, Iaşi, 1997; The Twentieth Century Award for Achievement, International 
Biographical Centre, Cambridge, Marea Britanie, 1998; Man of the Year - 1999, American 
Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, S.U.A., 1999; Doctor Honoris Causa, Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, 2003; Medalia ULIM, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
Chişinău, Republica Moldova, 2003; Diploma de excelenţă pentru laborioasa activitate de cercetare 
ştiinţifică şi din învăţămîntul superior economic, Asociaţia Generală a Economiştilor din România, 
19 noiembrie 2004 etc. 

Ce s-ar mai putea spune despre un OM care a plecat în lumea umbrelor cu o discreţie şi o 
delicateţe specifice doar celor ce au atins culmile consacrării ? Poate doar faptul că golul lăsat de 
dispariţia sa e resimţit – paradoxal – mai puţin dureros, drept, mai curînd, o provizorie absenţă. Şi 
aceasta pentru că Alecsandru P. Tacu este, ca întotdeauna, prezent pretutindeni acolo unde cineva are 
nevoie de ajutor, acolo unde cineva are nevoie de un sfat, acolo unde cineva are nevoie de susţinere 
spre a-şi impune o idee ... Cum este posibil ? Întrucît cei care l-au cunoscut, i-au fost aproape, au lucrat 
alături de domnia sa îl simt – şi îl reţin – permanent în preajmă, reuşind, spre cinstea lor, să-i 
actualizeze constant eforturile şi munca, restituindu-i, astfel, existenţa întru spirit. Al. P. Tacu este 
prezent la Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Admistrarea Afacerilor prin venirea 
în întîmpinare şi finalizarea tezelor de doctorat iniţiate sub egida sa şi, de asemenea, prin titulatura 
acordată promoţiei 2005 de la Specialitatea Statistică Social-Economică, Catedra de Statistică, 
Prognoză şi Economie Agroalimentară şi a Mediului – „Promoţia «Profesor Alecsandru Puiu Tacu»”. 
Este prezent la Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” prin Anuarul Institutului, 
publicaţie a cărei înfiinţare şi editare i se datorează şi a cărui redactor şef a fost pînă la sfîrşit, dar mai 
ales prin premiul, instituit în 2005, – Prize Alecsandru Puiu Tacu –, ce evidenţiază lucrările de cea mai 
înaltă ţinută şi contribuţiile majore în activitatea ştiinţifică din domeniul economiei şi se decernează 
anual cu prilejul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, cu participare internaţională, organizate de către 
Institut în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”. De asemenea, prin continuarea unora dintre proiectele 
iniţiate de domnia sa – de pildă, reuniunile ştiinţifice ce au ca subiect sistemele fuzzy, inteligenţa 
artificială, statistica şi turismul rural şi, nu în ultimul rînd, prin denominarea, în semn de gratitudine, a 
sălii de conferinţe a Institutului – „Sala de conferinţe «Profesor Alecsandru Puiu Tacu»”.  

Alecsandru Puiu Tacu a trecut în lumea umbrelor în dimineaţa zilei de 1 ianuarie 2005 şi a fost 
înmormîntat în cimitirul „Eternitatea” din Iaşi. 

În mod evident, prin activitatea ştiinţifică şi didactică, economistul Alecsandru Puiu Tacu 
ocupă un loc aparte în cadrul ştiinţelor economice româneşti. Operele sale probează altitudine, erudiţie 
şi pasiune, constituindu-se în momente de referinţă în studierea, sub aspecte dintre cele mai diverse, a 
realităţilor economice şi sociale româneşti.   

 
   
 



 

 

 4.3   ALEXANDRU BORZA, FATHER AND SON 
  

ALEXANDRU BORZA, TATĂ ŞI FIU – PRECURSORI AI TURISMULUI MODERN ŞI AI 
TURISMULUI RURAL ACTUAL 
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Introducere  
Precursorii turismului modern, ca domeniu distinct al cunoaşterii şi al vieţii social-economice - 

implicit ai turismului rural actual - trebuie căutaţi în sfera ştiinţelor şi a practicii sociale. Între aceştia 
se evidenţiază biologul Alexandru Borza (1887, Alba Iulia – 1971, Cluj) şi fiul său, ing. Alexandru 
Borza (1921, Cluj – 1998, Bucureşti). Între 1971 şi 1983, ing. Alexandru Borza a fost cercetător 
ştiinţific în cadrul Institutului de Economia Comerţului Interior şi a Turismului (IECIT) – actualul 
Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism. În decembrie 2008 se împlinesc 10 ani de la 
trecerea în nefiinţă a ing. Alexandru Borza. 

 
Biografie de familie 
Borza este numele unei familii cu originea într-un sat din Munţii Apuseni, fostul Berchiş, la 25 

km de Turda.  
Neştiutor de carte, Ignat Borza este încorporat în regimentul românesc din Alba Iulia. Fiind 

extrem de motivat, la puţină vreme învaţă să citească şi îşi însuşeşte limba germană. Hotărăşte să 
rămână în armată ca sergent-major, dar se va întoarce adesea în satul natal devenind un sprijin moral şi 
material pentru toţi fiii micii aşezări. Ajută la renovarea şcolii, înfiinţează o bibliotecă şi, de-a lungul 
timpului, îndrumă sau sprijină material pentru ca să-şi continue studiile peste 200 de tineri. Osârdia lui 
a fost atât de apreciată încât, în 1922, s-a hotărât schimbarea denumirii localităţii în Borzeşti. Ignat şi 
soţia sa, Valeria, au avut un singur fiu, pe Alexandru Borza, viitorul botanist. 

Îndrăgostit de flori, la casa din Alba Iulia şi, mai târziu, la Turda, Ignat Borza întreţinea o 
întreagă grădină de trandafiri, precum şi o prisacă. Peste timp, Alexandru Borza va scrie: “Mulţumesc 
postum bunului meu tată pentru această introducere plină de dragoste şi delicateţe în lumea parfumată 
a rozelor.” Fire introvertită, copilul Alexandru se apropie tot mai mult de lumea plantelor. După 
bacalaureat, urmează studii universitare teologice şi biologice (în total 7 ani), apoi doctoratul, cu o teză 
de botanică, toate la Budapesta; ca bursier al Blajului, studiile teologice îi vor permite să se întoarcă în 
calitate de profesor la liceul confesional de acolo. Se specializează la universităţile din 
Breslau/Wročlaw şi Berlin şi începe să se facă cunoscut în mediile academice. Ajuns profesor la Blaj, 
reamenajează grădina botanică a liceului, pentru ca în 1918 să fie secretar al Consiliului Naţional 
Român din oraş şi delegatul Casinei Române la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie; 
participant activ la Alba Iulia, oraşul în care se născuse şi copilărise, mai târziu va scrie: îl “socotesc 
cel mai important moment al vieţii mele...”.  

În 1919, la reorganizarea Universităţii din Cluj, prof. Alexandru Borza este chemat şi se 
numără printre fondatorii Universităţii “Daciei Superioare”. Din 1920, cu un devotament faţă de 
muncă pe care a reuşit să li-l insufle şi colaboratorilor, a trecut la organizarea şi amenajarea Institutului 
de botanică sistemică, a Muzeului şi, mai ales, a Grădinii Botanice a Universităţii din Cluj. Prof. 
Alexandru Borza este întemeietorul geobotanicii şi fitosociologiei din România şi este considerat 
fondatorul Parcului Naţional Retezat (1935). Se manifestă ca promotor al ocrotirii naturii. Iniţiază 
publicaţii, scrie, publică, organizează, călătoreşte. Totuşi, nu toţi contemporanii l-au acceptat pe 
deplin, de vreme ce, în 1931, la admiterea ca membru în Academia Română, la propunerea făcută de 
E. Racoviţă (coleg la Universitatea din Cluj şi având greutatea unui fost preşedinte al Academiei) şi I. 
Simionescu, jumătate plus unu dintre votanţi s-au împotrivit. Din 1940, neobosit, prof. Alexandru 
Borza îşi continuă activitatea la Timişoara, unde Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj 
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era în refugiu. În anii 1944-1945 este rector, după ce mai înainte îndeplinise şi alte funcţii pe linie 
administrativă: prodecan şi decan, precum şi secretar general în Ministerul Instrucţiunii Publice, 
Cultelor şi Artelor şi senator naţional-ţărănist. Este pensionat prematur, în 1948, şi urmărit pentru 
activitatea din cadrul Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (AGRU) – care se constituise în 1929, la 
îndemnurile Papei Pius XI ca laicii să se angajaze în opera de apostolat a Bisericii, precum şi ca 
necesitate pentru susţinerea şi apărarea Bisericii Greco-Catolice în faţa ofensivei ortodoxe.  

După unele surse, prof. Alexandru Borza a fost arestat. Familia mărturiseşte că s-a refugiat 
pentru aproape un deceniu în Munţii Sebeşului, de unde se va întoarce numai după asigurările date de 
Petru Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale, că va fi reabilitat. Ca intelectuali 
ardeleni, cu Petru Groza se cunoştea dinainte. Fiind cel mai vechi autor de floră chineză în viaţă, la 
invitaţia Academiei din Beijing, imediat i se va accepta să efectueze o vizită de două luni şi jumătate în 
China. În anii următori îşi va continua cercetările. A fost membru al unei serii de academii şi societăţi 
din ţară şi de peste hotare. În 1969, a fost votat în unanimitate ca membru de onoare al Academiei 
Române, cea care, cândva, îi refuzase accesul, dar adunarea generală, care trebuia să ratifice votul, nu 
s-a mai întrunit în timpul vieţii celui omagiat. A lăsat posterităţii peste 7500 de pagini de lucrări, 
volumele de maximă consacrare văzând lumina tiparului după vârsta de 60 de ani. În anul 1990, prof. 
Alexandru Borza a devenit membru post-mortem al Academiei Române. 

 

                                                      
Prof. Alexandru Borza                                                           Alexandru Borza jr. 

 
Ing. Alexandru-Ioan Borza era al patrulea dintre cei cinci copii ai Profesorului şi ai Veturiei. A 

copilărit în casa situată chiar în incinta Grădinii Botanice din Cluj, care cuprindea locuinţa familiei 
Profesorului - directorul grădinii - şi apartamentul pentru oaspeţii acestuia, savanţi din întreaga lume 
care veneau în vizită. Elev la liceu fiind, viitorul inginer se va dovedi un matematician imbatabil. Pare 
firesc să fi câştigat un important concurs, la care însă preşedinte al „juriului”, cvasionorific, era nimeni 
altul decât Profesorul, propriul său părinte. Pentru a elimina orice urmă de suspiciune, acesta din urmă 
stabileşte retragerea din competiţie a fiului său şi declararea drept câştigător a elevului clasat al doilea. 
Cum premiul era o vizită în Italia, în 1937, tatăl „a băgat adânc mâna în buzunar” şi i-a suportat şi lui 
deplasarea împreună cu cel declarat câştigător. Crescut sub semnul unor asemenea valori, tânărul 
Alexandru a moştenit nu numai afecţiunea pentru natură, ci şi spiritul independent, lucid, mereu treaz, 
deloc înclinat spre compromis.  

Până în 1961, ing. Alexandru Borza a lucrat în profesia de bază, aceea de constructor, pentru ca 
apoi să se dedice studiilor, inclusiv ca director în Direcţia de studii şi conjunctură a Oficiului Naţional 
de Turism, şi cercetării ştiinţifice în domeniul turismului. Studiază şi se documentează. Este perioada 
de creştere explozivă a turismului românesc. Curajos, cu argumente, îşi susţine cu tărie poziţia. 
Devenit incomod, este retrogradat succesiv şi apoi pensionat. A rămas activ până în ultimele zile ale 
vieţii, în total fiind autor sau coordonator la 64 de studii, precum şi la numeroase articole şi comunicări 
ştiinţifice şi susţinând 55 de conferinţe de popularizare a turismului. În 1997, iniţiase câteva conferinţe 
cu prezentare de diapozitive la Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE). Tot aşa cum, 
cândva, prof. Alexandru Borza şi-a trecut vasta-i bibliotecă în patrimoniul bibliotecii Grădinii Botanice 
- conform cu generozitatea părintelui său - ing. Alexandru Borza a stabilit ca, după dispariţia sa, fondul 



Alexandru Borza, father and son … 

 

189

 

de aproximativ 500 de titluri de lucrări de specialitate care reprezentau biblioteca sa turistică să fie 
transmis către ASE.  

 
Contribuţii la consacrarea turismului modern 
Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, ca pionieri ai mişcării de afirmare a turismului în 

România s-au făcut cunoscute mai multe personalităţi precum: Bucura Dumbravă (pseudonimul 
scriitoarei Fanny Seculici, născută la Bratislava şi stabilită în Bucureşti la vârsta de 5 ani), Emil 
Racoviţă (biolog, speolog şi întemeietor al asociaţiei de turism de munte Frăţia Munteană), Gheorghe 
Murgoci Munteanu (geolog, geograf, pedolog şi cartograf), Dimitrie Brândză (întemeietorul Grădinii 
Botanice din Bucureşti), Mihai Haret (geograf, scriitor, preşedinte al asociaţiei Hanul Drumeţilor şi, 
ulterior, al Turing-Clubului României) ş.a. Din această galerie ilustră face parte şi botanistul şi 
naturalistul Alexandru Borza. 

Sintetizând contribuţiile profesorului Borza, pot fi avute în vedere patru direcţii: a) 
militantismul pentru ocrotirea naturii şi instituirea unor arii naturale protejate; b) crearea de atracţii 
turistice în sine, de tipul grădinilor botanice; c) drumeţiile şi expediţiile organizate şi ghidate pentru 
cunoaşterea şi popularizarea unor areale cu valoare ştiinţifică şi turistică; d) scrierile cu conotaţii 
turistice realizate în urma numeroaselor călătorii întreprinse. 

În 1930, prof. Alexandru Borza a fost autorul moral al Legii privind ocrotirea monumentelor 
naturii, iar din 1938 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comisiunii Monumentelor Naturii. În legătură 
cu necesitatea adoptării legii, a publicat difuzând larg, în toată ţara, o broşură intitulată Ne trebue o 
lege pentru protecţia naturii. Comisiunea Monumentelor Naturii a fost creată tocmai în baza legii din 
1930 şi avea organizate două birouri: unul mai mult cu atribuţii administrative, la Bucureşti, şi un altul 
ştiinţific, pe lângă Institutul botanic din Cluj. După fondarea Parcului Naţional Retezat, relativ târziu, 
în 1944, prof. Alexandru Borza a publicat la Bucureşti o lucrare cu titlul Documente, referate şi 
informaţii privitoare la înfiinţarea Parcului naţional al Retezatului, cuprinzând toate demersurile 
realizate începând cu 1923, până în 1935, la instituirea parcului, şi chiar după aceea. De exemplu, 
constatăm că, potrivit proiectului întocmit de prof. Borza în 1934, „Pentru întinderea corturilor 
cercetătorilor naturalişti, turişti şi excursionişti, vor fi indicate terenuri speciale în punctele principale.” 

Grădina Botanică din Cluj constituie, probabil, cea mai populară creaţie a profesorului Borza. 
Dincolo de valoarea ştiinţifică, marele public a îndrăgit-o şi a vizitat-o tot mai mult, în anul 1935, la 10 
ani de la inaugurare, înregistrându-se peste 45.000 de vizitatori. Grădina din Cluj este cea mai 
importantă grădină botanică din România şi în prezent îi poartă numele fondatorului ei. În 1936-1937, 
prof. Alexandru Borza a înfiinţat o mică Grădină Botanică şi în staţiunea climaterică Stâna de Vale, 
cuprinzând alpinetul specific Munţilor Apuseni şi un laborator adăpostit într-o seră. Grădina, 
amplasată chiar în faţa unui hotel, hotelul Excelsior, nu mai există. 
 

 
Fotografie din 1940; 

 prof. Alexandru Borza este în faţă, în dreapta prelatului din centrul imaginii 
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În cariera de peste 65 de ani de activitate ştiinţifică şi socială a profesorului Alexandru Borza, 

drumeţiile în natură, precum şi călătoriile de studiu şi la manifestările ştiinţifice din ţară şi din 
străinătate au fost o constantă. În 1987, la 100 de ani de la naştere, în îngrijirea lui Gheorghe Lascu, a 
apărut o selecţie de scrieri de călătorie, Amintirile turistice ale unui naturalist. Titlul volumului a fost 
inspirat de un articol publicat în 1946, în pragul vârstei de 60 de ani. Cel puţin pentru acest text, 
autorul s-a folosit de note de drum vechi de aproape 40 de ani, cu precizarea: “pe vremea aceea turiştii 
adevăraţi îşi însemnau impresiile lor într-un carnet, seară de seară”. Obiceiul de a ţine un “carnet de 
excursie”, cu însemnări de teren, şi l-a păstrat până la sfârşitul vieţii, în total adunând cel puţin 100 de 
carnete. Aşa se face că în 2002, în îngrijirea Veturiei Ţenchea (fiică) şi a Mariei Ţenchea, a putut să 
apară lucrarea Însemnările unui botanist român dintr-o călătorie în China, de prof. Alexandru Borza. 
Fiul său, ing. Alexandru Borza, de asemenea obişnuia să facă însemnări despre întâlnirile şi vizitele de 
lucru din ţară. 

Totuşi, în articolul din 1946, în spiritul timpului, prof. Borza este tentat să limiteze turismul la 
drumeţie şi, respectiv, să-l identifice cu un sport. “Cu aceasta am ajuns la scăderile turismului modern, 
mecanizat, la primejdia ce o reprezintă, dacă nu este cuminte îndrumat. Din sport întăritor poate ajunge 
un mijloc de lenevire şi lux, din căutarea inocentă a atmosferei de sănătate şi întărire trupească, un 
mijloc de moleşire vinovată şi stricăciune morală!” 

Aflat la deplina maturitate profesională în a doua jumătate a secolului al XX-lea, implicat 
vreme de peste 35 de ani în studierea şi cercetarea fenomenului turismului, ing. Alexandru Borza şi-a 
făcut un crez din susţinerea acelor soluţii care lui i se păreau cele mai potrivite. Astfel, şi-a asumat 
cauze precum instituirea Parcului Naţional al Munţilor Apuseni, corectarea deficienţelor de amenajare 
a Peşterii Urşilor sau amenajarea staţiunii Drăgan. Pentru finalul unui text despre Padiş, centrul 
viitorului Parc Naţional al Apusenilor, nota, patetic: „Căci eşti iubirea mea dintâi / Şi visul meu din 
urmă!” Între altele, într-un memoriu adresat Comitetului Central al PCR, în 1967, susţinea necesitatea 
dezvoltării turismului: a) în jurul marilor artere de circulaţie general economică, precum Oradea-
Bucureşti-Giurgiu, Timişoara-Bucureşti şi Suceava-Bucureşti; b) în zonele cu puncte de mare interes 
turistic, şi anume zona mănăstirilor din nordul Moldovei, Delta Dunării şi zona carstică din Munţii 
Apuseni; c) în staţiunile climaterice şi balneare cu calităţi curative ridicate, precum Băile Herculane, 
Călimăneşti, Govora, Slănic şi Vatra Dornei. În opoziţie cu acestea, arăta că litoralul nu este decât o 
resursă secundară, cu mai multe dezavantaje comparative, cum ar fi sezonalitatea accentuată, şi că 
investiţiile masive nu se justifică. Timpul pare să-i dea dreptate. De altfel, Marcian Bleahu, un 
cunoscut al inginerului Borza, îi împărtăşea punctul de vedere: singurele zone de valoare turistică 
absolută sunt mănăstirile bucovinene, Delta Dunării şi Munţii Apuseni.  

Lista studiilor şi a lucrărilor importante elaborate de către ing. Alexandru Borza, numai între 
1961 şi 1990, este mult mai lungă şi se referă la: 

- Dezvoltarea de ansamblu a turismului românesc; 
- Protecţia resurselor turistice; 
- Valorificarea turistică complexă şi eficientă a resurselor teritoriului mai multor judeţe - 

Alba, Covasna, Gorj, Neamţ, Olt, Suceava, Vâlcea şi Vrancea -, precum şi a zonelor 
turistice Delta Dunării, Porţile de Fier, Munţii Apuseni, Podu Dâmboviţei, respectiv litoral; 

- Marketingul turistic pentru Valea superioară a Ialomiţei; 
- Dezvoltarea reţelei hoteliere din oraşe; 
- Valorificarea resurselor termale ale României; 
- Amenajarea pentru turism a peşterilor din România; 
- Marketingul turistic pentru Peştera Urşilor; 
- Turismul în parcurile naţionale; 
- Valorificarea turistică a construcţiilor hidrotehnice; 
- Turismul rural – satele turistice. 
În 1990, obţine o autorizaţie pentru consulting în turism. Ca „expert în turism”, acordă 

consultanţă mai multor agenţi economici, uneori oferindu-şi serviciile gratuit, atenţionând tot mereu 
asupra imperativelor momentului. A fost de notorietate sesizarea a 528 de greşeli numai la varianta în 
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limba franceză a celor şapte tipărituri realizate de către Ministerul Turismului, în 1994, cu asistenţă 
Phare; textul cuprindea şi inexactităţi, până la enunţul că „Sinaia se găseşte în Carpaţii Răsăriteni”. 
După ce le-a corectat, a constatat că la ediţia a II-a nu au fost operate decât 450 dintre acestea, în 
schimb apărând alte erori. Repetat, a cerut sancţionarea vinovaţilor.  

În 2004, într-o prezentare pe care însuşi ing. Alexandru Borza o gândise, a apărut o selecţie de 
articole şi studii sub titlul Pledoarii vechi pentru un turism nou. 
 

Turismul rural în preocupările inginerului Alexandru Borza 
Deşi prof. Alexandru Borza a păstrat o legătură permanentă cu satul Berchiş/Borzeşti, ajutându-

i pe oameni ori de câte ori se ivea prilejul, nu avem ştiinţă să fi cercetat oportunitatea înfiripării 
turismului rural. De altfel, apariţia însăşi a turismului rural în Europa este plasată în timp abia în jurul 
anului 1950. Însă prof. Alexandru Borza este un precursor de frunte al ecoturismului.   

În anii 1967-1968, Oficiul Naţional de Turism propunea cazare la cetăţeni într-un număr de 
39.000 de camere, din 525 de oraşe şi, mai ales, sate. Baza legală era HCM nr. 862/1967. După 
înfiinţarea Ministerului Turismului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 25/1969 cu privire la 
regimul străinilor în RSR, prin Ordinul ministrului nr. 496/1971 au fost adoptate Instrucţiuni privind 
condiţiile de contractare de spaţii locative oferite de cetăţeni pentru cazarea turiştilor. 

În 1972 s-a pus problema reorganizării activităţii. Prin Ordinul ministrului turismului nr. 
297/1972, oficiilor judeţene de turism li s-au cerut propuneri de localităţi rurale care întrunesc condiţii 
favorabile declarării ca sate turistice. Totodată, erau adoptate Instrucţiunile de aplicare a criteriilor 
selective în baza cărora localităţile rurale pot fi declarate sate turistice. Astfel, „Poate fi considerată sat 
turistic localitatea rurală situată într-un cadru natural atrăgător şi care, în afara faptului că dispune de 
resurse turistice posibil a fi valorificate, oferă condiţii de bună găzduire, la locuitori, turiştilor dornici 
a-şi petrece vacanţa.” Cel puţin o delimitare apărea ca definitorie: „nu pot fi incluse în categoria de sat 
turistic decât localităţile rurale în care cel puţin 50% din numărul total al familiilor (gospodăriilor) 
dispun de condiţii de găzduire a turiştilor.” 

În decembrie 1972, o delegaţie a Ministerului Turismului, alcătuită din trei persoane din 
minister şi ing. Alexandru Borza, reprezentând Centrul de Studii pentru Promovarea Turismului, a 
efectuat o vizită de documentare, de 6 zile, în Polonia. Scopul deplasării era documentarea asupra 
satelor turistice, a cazării turiştilor la cetăţeni şi a utilizării căminelor studenţeşti pentru turism. Cel 
puţin în legătură cu satele turistice, s-au purtat discuţii cu funcţionarii din departamentul pentru turism 
de la Varşovia şi a fost vizitat un sat turistic din apropiere. La acea dată, în Polonia existau „3.000 sate 
turistice din care 200 au o activitate deosebită”. 

Beneficiind şi de rezultatele documentării din Polonia, în 1973 - printr-o notă transmisă 
ministrului turismului, sub semnătura directorului O. Snak - Centrul de Studii pentru Promovarea 
Turismului arăta că a efectuat investigaţii şi, de comun acord cu OJT-urile, a stabilit o listă cu 118 
localităţi rurale, care, în mod eşalonat, puteau fi declarate sate turistice. Experimental, pentru 1973, 
erau propuse pentru a fi declarate „sate de interes turistic” un număr de 10 localităţi rurale. Totodată, 
erau elaborate două instrumente de lucru: Îndrumar provizoriu cuprinzând indicaţii şi sugestii care să 
servească organelor administraţiei locale şi familiilor ce vor găzdui turişti şi, respectiv, Nota de 
obiective ce revin oficiilor judeţene de turism. În spatele semnăturilor oficiale, în elaborarea acestor 
materiale bănuim aportul inginerului Borza. 

Până la urmă, prin Ordinul ministrului turismului nr. 744/1973 au fost declarate sate turistice 11 
localităţi rurale, din judeţele Arad (Hălmagiu), Argeş (Lereşti şi Rucăr), Braşov (Fundata-Şirnea), Gorj 
(Tismana), Maramureş (Bogdan Vodă), Sibiu (Răşinari), Suceava (Vatra Moldoviţei), Tulcea 
(Murighiol şi Sf. Gheorghe) şi Vâlcea (Vaideeni). În acelaşi timp, erau aprobate Îndrumarul provizoriu 
şi, respectiv, Nota de obiective. Ulterior, lista satelor turistice a fost completată cu alte câteva localităţi. 
În 1974, Ministerul Turismului a adoptat Norme pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea satelor 
turistice, incluzând Instrucţiuni privind omologarea şi contractarea spaţiilor de cazare turistică în satele 
turitice. Tot în 1974, Murighiol a făcut obiectul studiului etalon de dotare şi echipare a unui sat turistic. 

Numai că prin Decretul nr. 225/decembrie 1974 a fost interzisă cazarea străinilor în locuinţele 
particulare. Totuşi, pentru că o parte dintre satele turistice fuseseră incluse în programele turistice ale 
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ONT Carpaţi şi contractate la extern, printr-o ordonanţă a Cancelariei CC al PCR, au fost exceptate 
cinci localităţi.  

Adresându-se doar turiştilor români, conceptul de sat turistic a căzut în desuetudine. Doar în 
studiile IECIT – Secţia turism îşi mai făceau loc unele considerente. Astfel, în 1980, în Studiu privind 
perspective ale dezvoltării turismului românesc până în anul 1990,  ing. Alexandru Borza, cu 
colaborarea Gloriei Dincă, îi consacră 2 pag.-2 pag. şi jumătate.  

Mai târziu, în 1993, la comanda Prodomus SA, beneficiar fiind Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului, ing. Borza a realizat o sinteză a lucrărilor elaborate anterior, sub titlul Studiu 
de evaluare a patrimoniului rural şi a posibilităţilor de integrare în sistemul turistic european. Pe 
această cale, a formulat propuneri pentru stabilirea criteriilor de omologare, precum şi pentru alegerea 
potenţialelor sate turistice şi aplicarea criteriilor de omologare, atât a gospodăriilor, cât şi a satelor 
turistice.  

După înfiinţarea Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), după 
1994, ing. Alexandru Borza s-a apropiat mai strâns de problemele lumii satului. În iulie 1995, la Bran-
Moeciu, la cursurile organizate de ANTREC, susţine o lecţie despre amenajările turistice, însoţită de 
proiecţie de diapozitive. În noiembrie 1995 participă la Adunarea generală a ANTREC, fiind inclus în 
comisia de redactare a Strategiei până în anul 2000. Urmează reuniunea din ianuarie 1996, ocazionată 
de decernarea a 15 certificate de clasificare prin persoana ministrului turismului, prilej cu care ing. 
Borza susţine o nouă prezentare cu diapozitive. În martie 1996, în calitate de expert ANTREC, 
participă la adunările generale ale asociaţiilor hotelierilor şi, respectiv, a agenţiilor de turism.  

În 1997, ing. Alexandru Borza acordă asistenţă unui colectiv de autori în legătură cu elaborarea 
lucrării Îndrumar pentru turismul rural. În acest context, invitat fiind pentru o vizită documentară la 
Bran, refuză reclamând o experienţă anterioară, când la micul dejun a fost servit... cu parizer şi 
margarină. De altfel, cu doi ani mai înainte, în timpul şederii la Bran, nota: „Casa rece, neprimitoare 
(nelocuită)... Lipsă cuiere în baie, umeraşe în cameră, veioză, portbagaj, cuţite, linguriţă, pahare, plicul 
de la plapumă, apa caldă...” Chiar prozaic, în felul acesta îşi exprima scepticismul faţă de realităţile 
turismului rural din anii ’90.  

În 1998, sub titlul La ASE, două teze de doctorat, ing. Alexandru Borza anunţa, în „Ziua 
Turistică”, despre susţinerea tezei de către colegul nostru, Puiu Nistoreanu, precum şi de către Ion 
Ionescu, de la Institutul de Cercetări pentru Turism. Titlul tezei de doctorat a lui Puiu Nistoreanu era 
Lansarea satului turistic românesc pe piaţa mondială. 

 
*   *   * 

 
Ca expresie a recunoaşterii contribuţiilor lui Alexandru Borza, tată şi fiu, în 2007, odată cu 

înfiinţarea secţiunii „Turism şi dezvoltare durabilă” a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, 
a fost instituit Marele premiu „Alexandru Borza”. Pentru toate secţiunile competiţiei, diplomele 
aferente marelui premiu cuprind câte o fotografie şi o scurtă biografie a fiecărei personalităţi. 
Organizatorul olimpiadei este Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER), ediţia din 
2007 desfăşurându-se în cadrul Universităţii din Petroşani – un loc situat atât de aproape de Parcul 
Naţional Retezat, încât, cu siguranţă, şi l-ar fi dorit şi cei doi mari înaintaşi. 
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