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Preambul
Turismul reprezintă un sector important al economiei Uniunii Europene, care susține creșterea eco-
nomică și ocuparea forței de muncă. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari provocări cu care 
ne confruntăm constă în consolidarea și îmbunătățirea evoluției turismului durabil, pentru a asi-
gura competitivitatea industriei pe termen lung. Prin gestionarea turismului într-o manieră durabilă 
ne propunem să ne asigurăm că recunoaștem limitele și capacitatea resurselor turistice de care 
dispunem și că încurajăm un mod de dezvoltare a turismului capabil să creeze un echilibru între 
optimizarea beneficiilor economice, ecologice și socio-culturale imediate și garantarea în același 
timp a unui viitor de lungă durată pentru industria turismului european.

Prioritatea noastră este ca Europa să își mențină poziția de principală destinație turistică la nivel 
mondial. Din 1990, numărul turiștilor internaționali sosiți în UE a crescut de peste două ori. Cu toate 
acestea, pentru a-și menține cota de piață, industria turismului din UE trebuie să își îmbunătă-
țească semnificativ competitivitatea și durabilitatea, luând în considerare aspecte precum calitatea 
produselor și a serviciilor, responsabilitatea socială și de mediu, resursele naturale și diversitatea 
patrimoniului cultural și a identităților locale.

Ca răspuns la această provocare, încă de la începutul mandatului meu ca vicepreședinte al Comi-
siei Europene și comisar pentru industrie și antreprenoriat am introdus competitivitatea sectorului 
turismului printre prioritățile agendei mele și am propus un set de acțiuni menite să determine o 
creștere a durabilității, a competitivității și a vizibilității turismului european pe piețele internațio-
nale. Aceste activități sunt conturate în comunicarea „Europa, destinația turistică favorită la nivel 
mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, a cărei adoptare de către Comisie am 
promovat-o cu fermitate în 2010.

Printre aceste acțiuni se numără: instituirea unei etichete europene pentru sistemele de certificare 
a calității în turism, susținerea unei politici mai flexibile în domeniul vizelor, încurajarea creșterii 
fluxurilor turistice în interiorul UE și a numărului de turiști din țări terțe, elaborarea unei carte euro-
pene a turismului durabil și responsabil și crearea Observatorului european virtual al turismului, 
precum și o serie de acțiuni menite să îmbunătățească accesibilitatea serviciilor turistice și să dez-
volte competențele în acest sector.

Elaborarea unui sistem european de indicatori de turism pentru gestionare durabilă la 
nivelul destinațiilor reprezintă una dintre inițiativele esențiale pe care Comisia este invitată, 
prin comunicare, să o pună în practică. Sistemul european de indicatori își propune să contribuie la 
îmbunătățirea gestionării durabile a destinațiilor, oferind părților interesate din turism un îndrumar 
simplu și util. Acesta le va ajuta să măsoare și să monitorizeze procesele de gestionare durabilă, să 
comunice progresele și performanțele viitoare și să stabilească criterii de referință pentru acestea.
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Crearea echilibrului corect între nevoile turiștilor, ale comunităților gazdă și ale mediului, reducerea 
conflictelor și recunoașterea dependenței reciproce presupun o abordare specială a gestionării des-
tinațiilor. Din acest punct de vedere, considerăm sistemul european de indicatori pentru gestionarea 
durabilă a destinațiilor ca fiind unul dintre instrumentele care pot avea o contribuție importantă în 
acest sens și vă invit călduros să îl folosiți și să ne ajutați să îl difuzăm.

În sfârșit, doresc să îmi exprim recunoștința pentru sprijinul prețios oferit de experții Grupului pen-
tru un turism durabil (GTD) și să le mulțumesc atât lor, cât și tuturor reprezentanților destinațiilor în 
care au fost testați indicatorii, pentru dăruirea manifestată față de elaborarea cu succes a sistemu-
lui. Realizarea acestui sistem nu ar fi fost posibilă dacă cei menționați mai sus nu ne-ar fi acordat 
timpul, cooperarea, expertiza și contribuția lor judicioasă.

 
Antonio Tajani  

Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru industrie și antreprenoriat
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Ce este sistemul european 
de indicatori de turism?
Sistemul european de indicatori de turism vizează în mod specific destinațiile turistice. El este con-
ceput ca un proces de monitorizare, gestionare și intensificare a durabilității unei destinații turistice 
controlat și coordonat la nivel local. A fost elaborat pe baza experiențelor acumulate în urma iniți-
ativelor din contextul sistemului de indicatori anterior și a fost rafinat pe baza concluziilor rezultate 
din testările pe teren efectuate în diferite destinații europene.

Sistemul este alcătuit dintr-un set de indicatori, un îndrumar și un set de date. Este elaborat sub 
forma unui instrument care poate fi ales și aplicat de orice destinație, fără pregătire specifică. 
Sistemul poate reprezenta o modalitate utilă de monitorizare a performanței destinațiilor și de 
îmbunătățire a deciziilor în materie de gestionare, precum și de influențare în vederea adoptării 
unor politici adecvate.

Structura sistemului actual cuprinde 27 de indicatori de bază și 40 de indicatori opționali. Aceștia 
pot fi folosiți în mod discreționar sau împreună sau pot fi integrați în sistemele existente de moni-
torizare a destinației. Sistemul este flexibil, putând fi extins sau redus în funcție de nevoile fiecărei 
destinații, de interesul părților interesate de la nivel local și de problemele specifice în materie de 
durabilitate cu care se confruntă destinația respectivă.

Principiul de bază al sistemului de indicatori constă în partajarea responsabilității, a controlului și a 
procesului decizional care afectează destinația. Existența unui grup implicat, care să se reunească 
și să colaboreze pentru a culege și raporta informații, reprezintă un mod puternic de asigurare a 
unei gestionări eficace a destinațiilor.
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De ce este necesară aplicarea 
sistemului european de indicatori 
de turism?

Comisia Europeană s-a angajat de mult timp să promoveze dezvoltarea durabilă a turismului în 
Europa și a introdus până în prezent mai multe instrumente în vederea facilitării unei gestionări 
responsabile a mediului de către întreprinderi, precum eticheta ecologică a UE sau sistemul comu-
nitar de management de mediu și audit (EMAS).

Competitivitatea sectorului turismului este corelată îndeaproape cu durabilitatea acestuia, întrucât 
calitatea destinațiilor turistice este puternic influențată de mediul lor natural și cultural și de inte-
grarea lor în cadrul comunității locale.

Durabilitatea turismului vizează mai multe aspecte: utilizarea responsabilă a resurselor naturale, 
luarea în considerare a impactului activităților asupra mediului (producerea de deșeuri, presiunea 
exercitată asupra apei, solului și biodiversității etc.), utilizarea energiei „curate”, protejarea patri-
moniului și păstrarea integrității naturale și culturale a destinațiilor, calitatea și sustenabilitatea 
locurilor de muncă create, repercusiunile asupra economiei locale sau serviciile pentru clienți.

Pentru a face față acestor provocări este necesar să luăm decizii inteligente, pe baza unor infor-
mații utile. Aceste informații pot fi generate de indicatori specifici care nu se limitează doar la 
măsurarea unui singur aspect al afacerii, precum numărul de vizitatori sau sumele cheltuite zilnic, 
ci combină informații privind diferite probleme locale relevante. De exemplu, dacă scopul principal 
al unei destinații sau regiuni este generarea de locuri de muncă, iar apa reprezintă constrânge-
rea principală în locul respectiv, este indicat să se elaboreze un indicator care să compare numărul 
locurilor de muncă generate cu cantitatea de apă consumată. Dacă industria turismului este capa-
bilă să genereze foarte multe locuri de muncă pe litru de apă consumat, o guvernare rațională ar 
încuraja mai degrabă această industrie decât agricultura sau o altă industrie care nu ar putea să 
genereze nivelul respectiv de locuri de muncă ținând seama de resursa limitată. Prin monitorizare 
se urmărește evoluția acestor aspecte în timp și se furnizează informații pe care factorii de deci-
zie se pot baza.

Industria turismului are multe de spus, iar elaborarea indicatorilor poate ajuta destinațiile să își 
spună povestea într-un mod mai convingător și să obțină un sprijin mai intens din partea guvernu-
lui. În cadrul acestui proces, ea poate să identifice domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri, să 
creeze standarde de performanță și să devină mai durabilă. Prin măsurarea performanței, industria 
turismului poate să își asigure un rol central în economia ecologică a unei lumi ale cărei resurse 
sunt limitate.

Motivații pentru monitorizarea destinațiilor turistice:
•	 Îmbunătățirea informațiilor necesare procesului decizional
•	 Eficacitate în gestionarea riscurilor
•	 Ierarhizarea proiectelor de măsuri
•	 Stabilirea unor standarde de performanță
•	 Mai multă acceptare și susținere, din partea comunității, a părților interesate din domeniul 

turismului
•	 Îmbunătățirea experienței vizitatorilor
•	 Îmbunătățirea rezultatelor financiare/reducerea costurilor
•	 Creșterea valorii pe vizitator
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Îndrumarul: ghid de folosire a 
sistemului
Prezentul îndrumar reprezintă un ghid de aplicare și utilizare a sistemului european de indicatori 
de turism pentru destinațiile turistice. Este un instrument simplu și ușor de aplicat, conceput pentru 
a ajuta destinațiile în cadrul procesului de gestionare și monitorizare în vederea unei durabilități 
sporite.

Îndrumarul are patru părți. Partea întâi introduce idee de gestionare durabilă a destinațiilor. Par-
tea a doua este un ghid de aplicare a sistemului, pas cu pas. Partea a treia reprezintă o sinteză a 
indicatorilor de bază și a celor opționali. Partea a patra oferă o imagine de ansamblu asupra folosi-
rii setului de date privind destinațiile, un instrument de captare a datelor colectate de către părțile 
interesate.

Indicatorii cuprinși în prezentul îndrumar fac parte dintr-o abordare integrată a gestionării desti-
națiilor. Această abordare subliniază importanța colaborării, a cooperării, a evaluării permanente, a 
comunicării eficace și a unei perspective holistice.

Toate informațiile care stau la baza sistemului sunt incluse în secțiunea a cincea a îndrumarului.
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Partea întâi: Gestionarea destinațiilor 
europene 
Ce este o destinație?

În sensul prezentului sistem de indicatori, destinația poate fi definită astfel:
•	 o zonă turistică care reprezintă sau ar putea reprezenta o atracție pentru vizitatori/turiști;
•	 un loc sau o zonă recunoscută și definită cu ușurință ca destinație pentru vizitatori, care 

dispune de o gamă de facilități și produse în scopuri turistice;
•	 un loc sau o zonă promovată ca destinație;
•	 un loc sau o zonă în care este posibilă măsurarea cererii și ofertei de servicii turistice, 

adică a economiei vizitatorilor;
•	 un loc sau o zonă în care procesul de gestionare a vizitatorilor implică, de obicei, diferite 

părți interesate din sectorul public și privat, precum și comunitatea gazdă.

Zonele mari, și anume zonele naționale sau regionale care nu gestionează în mod direct resursele 
și facilitățile turistice și nu cooperează cu părțile interesate, nu sunt adecvate pentru acest sistem.

Destinațiile turistice reprezintă punctul central al activității de turism. Datele Eurostat indică faptul 
că, în 2011, europenii au efectuat peste un miliard de călătorii. Suma medie cheltuită într-o călă-
torie a fost de 347 EUR, iar cheltuielile totale s-au ridicat la 312 milioane EUR (1). Acest impact 
economic se reflectă în gradul de ocupare a forței de muncă, în creșterea veniturilor fiscale, în creș-
terea cu succes a întreprinderilor, în conservarea mediului și în protejarea patrimoniului cultural. 
Însă fiecare turist lasă în urmă deșeuri, folosește apă și energie și are un impact asupra comunită-
ților pe care le vizitează. Prin urmare, o gestionare a destinațiilor în cunoștință de cauză și bazată 
pe colaborare este esențială pentru viabilitatea pe termen lung a destinațiilor turistice europene.

Pentru monitorizarea turismului la destinație, factorii de decizie locali se bazează de prea mult 
timp pe o gamă limitată de statistici precum numărul de vizitatori sosiți, pe anchete privind ocupa-
rea forței de muncă și pe evaluarea satisfacției vizitatorilor. Astfel de statistici nu reflectă integral 
impactul turismului. Culegerea de date care privesc o gamă largă de aspecte relevante pentru 
impactul turismului asupra economiei locale, comunității și mediului va ajuta destinațiile să își for-
meze o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă în realitate.

Deși există definiții, agende, principii directoare și strategii regionale bine înrădăcinate, sunt dispo-
nibile puține instrumente care să ajute coordonatorii destinației locale să ia decizii în cunoștință de 
cauză în vederea îmbunătățirii turismului în destinația lor. Prezentul îndrumar se ocupă de această 
lacună.

Cui i se adresează îndrumarul?

Scopul prezentului îndrumar este de a ajuta părțile interesate să măsoare și să îmbunătățească 
dezvoltarea durabilă a destinației lor folosind sistemul european de indicatori de turism.

Prezentul îndrumar este destinat în special acelui „campion” local care este motivat să inițieze 
punerea în aplicare a sistemului în destinația sa. Poate fi un reprezentant principal al organizației 
de gestionare a destinației, al comitetului de marketing al destinației, al comitetului de turism, al 
autorităților locale/regionale din domeniul turismului, al ministerului turismului, al sectorului pri-
vat sau al unei asociații de turism. Deoarece „campionul” poate proveni din medii foarte variate, 
în sensul sistemului european de indicatori de turism, persoana care conduce procesul de punere 
în aplicare a sistemului de indicatori la destinația sa este cunoscută sub numele de coordonator 
local al destinației.

(1) Eurostat (2012) Tourism in Europe: Results for 2011 [Turismul în Europa: rezultate 2011] – Numărul 28/2012.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-028/EN/KS-SF-12-028-EN.PDF
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Rolul coordonatorilor locali ai destinației constă, de obicei, în planificare, gestionare, monitorizare, 
promovare și marketing și poate să cuprindă, de asemenea, formarea și standardele de calitate. 
Rolul coordonatorilor locali ai destinației este crucial. Pentru a-și asuma acest rol, o persoană tre-
buie să dispună de capacitatea de a reuni și de a influența părțile interesate, să aibă acces la datele 
relevante (sau capacitatea de a avea acces la aceste date prin intermediul altor persoane), să fie 
împuternicită să stocheze datele (unele dintre acestea pot fi sensibile) și să aibă un anumit grad 
de autoritate managerială.
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Partea a doua: Ghid pas cu pas de 
utilizare a sistemului de indicatori
Această secțiune oferă șapte pași simpli pentru instituirea sistemului de indicatori într-o destinație 
turistică. Ghidul explică procesul de constituire a unui grup de lucru al părților interesate, 
de colectare a datelor și de acțiune în baza rezultatelor. Sistemul european de indicatori de 
turism este conceput în mod special pentru destinațiile turistice, ca proces controlat și coordonat la 
nivel local de monitorizare, gestionare și creștere a calității și a durabilității destinației.

Pasul 1. Conștientizare

După ce o destinație hotărăște să își măsoare durabilitatea folosind sistemul european de indica-
tori de turism, este important ca decizia să fie comunicată unui număr cât mai mare de persoane, 
în special părților interesate de la nivel local. Acest lucru va contribui la creșterea participării, la pro-
movarea angajamentului destinației față de gestionarea durabilă a turismului și la intensificarea 
sprijinului pentru activitățile și măsurile care ar putea fi necesare conform rezultatelor indicatorilor.

Coordonatorii locali ai destinației ar trebui să folosească toate metodele de comunicare de care dis-
pun și să se asigure că autoritatea locală/municipalitatea procedează în același mod. Mijloacele de 
comunicare socială pot să reprezinte o manieră utilă și rentabilă de comunicare rapidă și simplă, 
prezentând avantajul suplimentar de a încuraja discuțiile, aspect extrem de important pe măsură 
ce se avansează în aplicarea sistemului.

Idei de comunicare:
•	 Includerea unor știri privind participarea destinației la sistemul european de indicatori de 

turism pe pagina de internet a organizației și în rețelele relevante de comunicare socială.
•	 Încurajarea comentatorilor locali, precum ziarele, stațiile radio sau forumurile de discuție 

online, să difuzeze știrile prin blogurile personale etc.
•	 Organizațiile partenere, în special cele interesate de industria locală a turismului, de mediu 

și de comunitatea locală vor fi, de asemenea, doritoare să difuzeze știrile în rândul susți-
nătorilor lor.

Pasul 2. Crearea unui profil al destinației

Definirea granițelor destinației și facilitarea unei imagini de ansamblu asupra acesteia și pentru 
alte părți interesate reprezintă pași esențiali în cadrul procesului de colectare a datelor. Acest lucru 
poate fi realizat cu ajutorul formularului privind profilul destinației. Formularul privind profilul des-
tinației este ușor de completat. El cuprinde informații de bază despre geografia, facilitățile turistice, 
legăturile de transport și numărul vizitatorilor destinației respective. Coordonatorii locali au liberta-
tea de a adapta șablonul la necesitățile destinației. În secțiunea a cincea a îndrumarului se găsesc 
un model de formular necompletat, cu unele categorii propuse, precum și un exemplu completat.

Pasul 3. Înființarea unui grup de lucru al părților interesate (GLPI)

Următorul pas constă în înființarea unui grup de lucru al părților interesate de la nivelul destinației 
(GLPI). GLPI reunește organizații și persoane din cadrul destinației, implicate în indus-
tria turismului și interesate de aceasta. Pentru a putea aduna suficiente date care să fie utile, 
va fi esențial să existe reprezentanți din sectorul privat și din organizațiile de gestionare a 
destinației, sau din partea autorității de turism care joacă un rol activ în cadrul GLPI. Alte sec-
toare a căror includere este importantă sunt grupurile comunităților, furnizorii de utilități și 
departamentele autorității locale responsabile de ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, planificare, zone protejate și mediu. Coordonatorii locali ai destinației ar trebui să 
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încurajeze reprezentanții din aceste sectoare și din alte sectoare relevante să se implice, subliniind 
beneficiile participării atât la nivel personal, cât și pentru organizațiile pe care le reprezintă aceștia.

Grupul ideal este suficient de mare pentru a include o gamă diversă de părți interesate esențiale, 
însă nu atât de mare încât procesul decizional să fie îngreunat. Coordonatorii locali ai destinației 
caută o combinație adecvată de persoane capabile să obțină date relevante și să influențeze poli-
ticile, fiind de asemenea motivate și angajate în proces. În secțiunea a cincea a îndrumarului sunt 
incluse un model de invitație de a se alătura GLPI și o listă a părților interesate potențiale.

În cazul în care destinațiile dispun deja de un comitet sau grup operativ care se întrunește într-un 
scop similar, ar fi indicat să se încerce integrarea activității legate de indicatori în domeniul de inte-
res al grupului existent (prin explicarea implicațiilor, obținerea acordului acestuia și invitarea altor 
membri, dacă este cazul).

Întâlnirea Grupului de lucru al părților interesate (GLPI)

Modalitatea cea mai eficientă de a implica toate părțile interesate relevante este de a le invita la 
o întâlnire deschisă sau la un atelier al GLPI. La acest eveniment poate fi prezentat sistemul euro-
pean de indicatori de turism și se poate explica relevanța acestuia atât pentru destinație, cât și 
pentru participanți. În mod ideal, o astfel de întâlnire ar trebui să se desfășoare într-un loc central 
din cadrul destinației.

Întâlnirea reprezintă o ocazie de a oferi membrilor GLPI o imagine de ansamblu asu-
pra sistemului și beneficiilor pe care le va obține destinația în urma folosirii acestuia. 
Reunirea părților interesate corespunzătoare din fiecare sector relevant se poate dovedi dificilă la 
întâlnirea inițială a GLPI. Cu toate acestea, atâta timp cât sunt reprezentate unele dintre părțile 
interesate esențiale, sistemul poate fi adoptat, iar dimensiunea grupului și a datelor culese pot fi 
extinse în timp.

La întâlnire, coordonatorul local al destinației ar trebui să prezinte grupului și indicato-
rii specifici, să obțină opinia părților interesate asupra indicatorilor celor mai utili și mai relevanți 
pentru destinație și să analizeze disponibilitatea datelor existente privind fiecare dintre diferiții indi-
catori avuți în vedere.

Întrucât întâlnirea este participativă, membrii GLPI pot fi invitați, de asemenea, să facă 
schimb de cunoștințe și experiență în legătură cu anumite aspecte ale destinației. Ascul-
tarea părților interesate și luarea cuvântului sunt în egală măsură importante. De asemenea, este 
importantă contribuția la orientarea grupului către înțelegerea procesului și la obținerea unui acord 
în privința modului de acțiune în viitor.

Pasul 4. Stabilirea rolurilor și a responsabilităților

Un rezultat semnificativ al întâlnirii constă într-un acord clar privind responsabilitățile membri-
lor GLPI și calendarul de culegere a datelor, respectiv care dintre părțile interesate colectează date 
pentru fiecare indicator, în ce mod și până când. Acest proces va ajuta nu doar la culegerea priori-
tară a datelor pentru indicatorii de bază, ci și la generarea sentimentului de stăpânire a procesului 
și de angajament față de acesta.

Tabelul de mai jos oferă o idee asupra sectoarelor esențiale care ar trebui să fie reprezentate în 
cadrul GLPI astfel încât să fie posibilă colectarea datelor necesare pentru indicatorii de bază. (Men-
ționăm că rolul tabelului este doar de a oferi o orientare, întrucât diferitele organizații existente și 
responsabilitatea pentru diversele domenii variază de la o destinație la alta). Informații detaliate 
privind indicatorii, disponibile doar în limba engleză, pot fi găsite online la http://ec.europa.eu/enter-
prise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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Lista părților interesate potențiale în vederea colectării de date pentru indicatori

PARTE INTERESATĂ INDICATOR RELEVANT

Reprezentant (reprezentanți) al (ai) sectorului privat, 
de exemplu șeful asociației hotelurilor locale A.2.1, B.2.1, B.2.2, B.5.1, C.3.1, D.2.1

Organizație de gestionare a destinațiilor A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, C.1.1, C.2.1, 
C.4.1, D.1.1, D.1.2, D.8.1

Autoritate de turism A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, C.1.1, C.2.1, 
C.4.1, D.1.1, D.1.2, D.8.1

Agenție de marketing/relații publice pentru destinație A.4.1,

Personalul autorității locale din domeniul ocupării 
forței de muncă/economiei B.1.2, B.2.1, B.3.1, C.2.1, D.2.1

Instituții de învățământ C.2.1

Organizație a comunității locale C.1.1, D.8.1

Departamentul de planificare din cadrul autorității 
locale D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.7.1, D.8.1

Organizație preocupată de conservarea culturii/
patrimoniului local C.4.1

Departamentul de transport din cadrul autorității 
locale D.1.1, D.1.2, D.2.1

Responsabilul cu schimbările climatice din cadrul 
autorității locale D.2.1

Departamentul de gestionare a deșeurilor din cadrul 
autorității locale B.3.1, D.3.2

Furnizor local de servicii de apă și canalizare D.4.1, D.5.1, D.9.1

Departamentul de control al zgomotului din cadrul 
autorității locale D.8.1

Furnizor local de energie electrică D.6.1

Organizație interesată de protejarea mediului/faunei și 
florei sălbatice la nivel local D.2.1, D.7.1, D.8.1

Departamentul responsabil de zonele protejate din 
cadrul autorității locale C.4.1, D.7.1

În general, responsabilitățile vor reieși clar din rolurile și interesele membrilor GLPI. De exemplu, 
reprezentantul echipei responsabile de eliminarea deșeurilor la nivel municipal ar trebui să poată 
aduce date privind rata de reciclare, reprezentantul furnizorului local de energie electrică – date 
privind consumul de energie etc. Pe măsură ce GLPI trece de la faza inițială de colectare a datelor 
către analiza concluziilor și ierarhizarea măsurilor, coordonatorul local al destinației ar tre-
bui să își propună să determine părțile interesate să ajungă la un acord privind alocarea 
responsabilităților în vederea stabilirii obiectivelor, adoptării de măsuri și planificării 
modului în care pot fi îndeplinite aceste scopuri, după caz.
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Pasul 5. Colectarea și înregistrarea datelor

Majoritatea datelor pentru indicatori ar trebui să poată fi obținute imediat de la fiecare mem-
bru al GLPI, în funcție de sectorul, rolul profesional și interesul acestuia, sau prin intermediul altor 
autorități, de exemplu la nivel național. Colectarea datelor ar trebui să reprezinte un simplu 
proces prin care sunt reunite diferitele surse de date pentru a crea o imagine detali-
ată asupra industriei turismului la destinația respectivă. În cazul unora dintre indicatori vor 
exista date care lipsesc sau trebuie extinse. Aceste informații pot fi obținute prin sondaje, chestio-
nare și alte tipuri de activități.

În secțiunea a cincea a îndrumarului este inclusă o selecție de chestionare-model.

Aceste chestionare pot fi folosite în forma prezentată sau pot fi adaptate în funcție de nevoile 
destinației. De exemplu, se pot folosi chestionarele existente sau acestea pot fi modificate prin 
adăugarea de întrebări din modele. În cazul în care destinația nu dispune de resurse pentru utiliza-
rea chestionarelor, coordonatorii pot să colecteze date pentru ceilalți indicatori și să discute cu GLPI 
despre modul în care ar putea să rezolve în viitor problema resurselor, în vederea realizării sonda-
jelor necesare pentru ceilalți indicatori.

Coordonatorul local al destinației ar trebui să fie capabil să acționeze ca punct de contact în vede-
rea compilării datelor pentru indicatori care au fost adunate de GLPI. Coordonatorii au la dispoziție 
un instrument simplu – setul de date privind destinația – care le permite să încarce datele privind 
diferiți indicatori, primite de la părțile interesate. A se vedea partea a patra a îndrumarului pentru o 
imagine de ansamblu asupra modului de folosire a setului de date și, respectiv, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm pentru 
setul de date efectiv. Acest document permite captarea rezultatelor procesului de culegere a date-
lor și partajarea facilă a acestora cu GLPI.

Pasul 6. Analiza rezultatelor 

După ce datele pentru indicatori sunt culese și transmise de către părțile interesate, apoi compilate 
în setul de date privind destinația, coordonatorul local al destinației poate să convoace o altă întâl-
nire a GLPI. În acest moment, grupul poate să examineze și să analizeze rezultatele, să stabilească 
criterii de referință sau obiective realiste și să convină asupra unui plan privind modul de îndepli-
nire a acestora. De exemplu, dacă rezultatele arată că destinația are: 

•	 un nivel redus de protejare a biodiversității; 
•	 un procent redus de femei care lucrează în sectorul turismului; 
•	 un procent redus de facilități de cazare pentru turiști implicate în activitatea de economi-

sire a apei, 

coordonatorii locali ai destinației pot să stabilească, împreună cu GLPI, care dintre 
aceste probleme reprezintă o prioritate pentru destinație și să convină asupra măsuri-
lor care trebuie adoptate. Unele propuneri de măsuri sunt incluse în fișa fiecărui indicator, care 
se găsește la adresa 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm (docu-
mentele sunt disponibile în limba engleză). După ierarhizarea problemelor, cele care trebuie 
soluționate urgent pot fi introduse într-un plan (indicând indicatorii și aspectele care necesită 
măsuri, ordinea acestora, momentul, modul și entitatea responsabilă). 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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De exemplu, este posibil ca GLPI să considere că economisirea și stocarea apei reprezintă cea mai 
mare prioritate pentru destinație. În acest caz, membrii GLPI vor trebui să colaboreze pentru a rea-
liza un plan de acțiune în vederea conservării apei. Planul ar putea fi promovat de către furnizorul 
de apă al destinației, de echivalentul local al asociației hotelurilor și/sau de coordonatorul local. De 
asemenea, este posibil ca GLPI să poată aduce îmbunătățiri în legătură cu mai mulți indicatori în 
același timp; de exemplu, atunci când comunică cu hotelierii în legătură cu economisirea apei, pot 
ajuta la implicarea acestora în economisirea energiei și/sau îmbunătățirea biodiversității. 

Pasul 7. Dezvoltare și îmbunătățire permanentă

De îndată ce GLPI dispune de un plan de acțiune pentru abordarea priorităților imediate, se poate 
elabora o strategie de îmbunătățire pe termen lung. GLPI ar trebui să își propună să întocmească 
un plan pe trei ani care să schițeze așteptările grupului în materie de realizări și momentele la care 
să aibă loc acestea, cu clarificarea sferelor de responsabilitate. Fiecare membru al GLPI ar trebui 
să aibă capacitatea de a se angaja să aducă anumite îmbunătățiri minore în sfera sa de activitate, 
care să contribuie la realizarea unor schimbări și îmbunătățiri semnificative în timp. 

Este important ca indicatorii și datele culese să fie analizate regulat și să se includă 
noi indicatori din îndrumar atunci când este posibil, fără a suprasolicita GLPI. Extinde-
rea gamei de indicatori va contribui la crearea unei imagini mai complete asupra destinației. Un alt 
aspect care trebuie avut în vedere constă în întrebarea dacă se poate obține finanțare pentru sus-
ținerea întreținerii pe termen lung a sistemului și acoperirea costului îmbunătățirilor, al culegerii de 
date și al altor activități întreprinse de GLPI. De asemenea, este utilă discutarea și obținerea acor-
dului privind comunicarea rezultatelor și a eventualelor exemple de succes către grupuri mai largi 
de părți interesate, către comunitatea locală și către alte organizații și persoane din afara desti-
nației. 

Pe măsură ce destinația folosește tot mai intens sistemul, iar datele culese pentru indica-
tori devin mai numeroase, se recomandă compararea progresului destinației cu anumite 
criterii de referință internaționale. Unele exemple de criterii de referință internaționale sunt 
incluse în fișele detaliate privind indicatorii de pe pagina http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tou-
rism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm (documentele sunt disponibile în limba engleză). 
Această comparație va plasa realizările într-un context mai larg și va motiva părțile interesate din 
cadrul destinațiilor să ia noi măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor. De asemenea, se va încu-
raja schimbul de cunoștințe între destinații. Intenția nu este de a crea concurență între destinații, 
ci de a recunoaște faptul că rezultatele generate prin acest proces sunt esențiale pentru planifica-
rea deciziilor care vizează destinația.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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Cu timpul, datele colectate ar trebui să prezinte o poveste a destinației care să poată fi 
integrată în planurile de marketing și comunicare și să reprezinte fundamentul strate-
giei și politicii pe termen lung. Ulterior, GLPI poate să analizeze diferitele tipuri de turiști care ar 
putea fi încurajați astfel să viziteze destinația și diferitele moduri în care aceasta ar putea fi pre-
zentată vizitatorilor potențiali pentru a crește la maximum beneficiul economic care ar rezulta în 
urma unei gestionări mai bune și a existenței unei destinații mai durabile.
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Diagramă flux: 7 pași pentru utilizarea sistemului

Pasul 1

Conștientizare

Pasul 7

Facilitarea dezvoltării și 
îmbunătățirii permanente 

Pasul 6

Analiza rezultatelor 

Pasul 2

Crearea unui profil al destinației

Pasul 3

Înființarea unui grup de lucru 
al părților interesate (GLPI)

Pasul 4

Stabilirea rolurilor și a 
responsabilităților

Pasul 5

Culegerea și înregistrarea datelor

Revenirea la G
LPI pentru a stabili prioritățile și a elabora un plan de acțiune
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Partea a treia: indicatori de bază și 
indicatori opționali
Imagine de ansamblu asupra indicatorilor

Partea a treia a acestui îndrumar identifică și descrie indicatorii de bază și indicatorii opționali. În 
continuare, se oferă o prezentare succintă a tuturor indicatorilor:

Secțiunea A: Gestionarea destinației

Criterii
Numărul de 
referință al 
indicatorului 

Indicatorii DE BAZĂ sunt marcați cu VERDE, iar
indicatorii OPȚIONALI sunt marcați cu ALBASTRU.

A.1 Sustainable Tourism 
Public Policy

A.1.1 Procentul din destinație care dispune de o strategie/un plan de acțiune privind turismul 
durabil, cu mecanisme convenite de monitorizare, control al dezvoltării și evaluare

A.1.1.1 Procentul rezidenților mulțumiți de implicarea și influența lor în planificarea și dezvoltarea 
turismului

A.1.1.2 Procentul din destinație reprezentat de o organizație de gestionare a destinației

A.2 Sustainable Tourism 
Management in Tourism 
Enterprises

A.2.1
Procentul întreprinderilor/structurilor din domeniul turismului de la destinație care folosesc 
un sistem voluntar și verificat de certificare/etichetare a măsurilor legate de mediu/
calitate/durabilitate și/sau responsabilitate socială

A.2.1.1 Numărul întreprinderilor/structurilor din domeniul turismului care întocmesc rapoarte de 
durabilitate în conformitate cu Inițiativa de Raportare Globală (Global Reporting Initiative - GRI)

A.3 Customer Satisfaction
A.3.1 Procentul vizitatorilor mulțumiți de experiența generală avută la destinație

A.3.1.1 Procentul vizitatorilor care repetă experiența/se întorc (în interval de 5 ani)

A.4 Information and 
Communication

A.4.1 Procentul vizitatorilor care sunt conștienți de eforturile depuse în ceea ce privește 
durabilitatea destinației

A.4.1.1 Procentul întreprinderilor care comunică vizitatorilor demersurile lor în materie de 
durabilitate, prin produse, marketing sau branding

Secțiunea B: Valoarea economică

Criterii
Numărul de 
referință al 
indicatorului

Indicatorii DE BAZĂ sunt marcați cu VERDE, iar
indicatorii OPȚIONALI sunt marcați cu ALBASTRU.

B.1 Fluxul de turiști 
(volum și valoare) la 
destinație

B.1.1 Numărul de înnoptări lunare

B.1.1.1 Contribuția relativă a turismului la economia destinației (% din PIB)

B.1.1.2 Numărul vizitatorilor de o zi în sezon și în extrasezon

B.1.1.3 Cheltuielile zilnice pe vizitator de o zi

B.1.2 Cheltuielile zilnice pe turist (cazare, mâncare și băutură, alte servicii)

B.2 Performanța 
întreprinderii 
(întreprinderilor) din 
domeniul turismului 

B.2.1 Durata medie a șederii turiștilor (înnoptări)

B.2.1.1 Durata medie a șederii vizitatorilor de o zi (ore)

B.2.1.2 Procentul reprezentat de cele mai mari zece întreprinderi din domeniul turismului implicate 
în gestionarea destinației/în cooperare comercială

B.2.2 Rata de ocupare a facilităților de cazare cu scop comercial pe lună; media anuală

B.2.2.1 Prețul mediu pe cameră la destinație

B.3 Cantitatea și calitatea 
locurilor de muncă 

B.3.1 Locurile de muncă directe în turism, exprimate ca procent din totalul locurilor de muncă

B.3.1.1 Procentul locurilor de muncă sezoniere din turism

B.3.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care oferă stagii pentru studenți

B.4 Siguranța și 
sănătatea 

B.4.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului controlate în ultimul an din punct de 
vedere al siguranței în caz de incendiu

B.4.1.1 Procentul turiștilor care înregistrează plângeri la poliție
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Secțiunea B: Valoarea economică

Criterii
Numărul de 
referință al 
indicatorului

Indicatorii DE BAZĂ sunt marcați cu VERDE, iar
indicatorii OPȚIONALI sunt marcați cu ALBASTRU.

B.5 Lanțul de 
aprovizionare din turism

B.5.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care iau în mod activ măsuri pentru a 
achiziționa bunuri și servicii locale, durabile și care fac obiectul unui comerț echitabil

B.5.1.1 Procentul din destinație vizat de o politică de promovare a produselor și serviciilor locale, 
durabile și/sau care fac obiectul unui comerț echitabil

B.5.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care se aprovizionează cel puțin în 
proporție de 25 % cu alimente și băuturi de la producători din localitate/regiune

Secțiunea C: Impactul social și cultural

Criterii
Numărul de 
referință al 
indicatorului

Indicatorii DE BAZĂ sunt marcați cu VERDE, iar
indicatorii OPȚIONALI sunt marcați cu ALBASTRU.

C.1 Impactul social/ 
asupra comunităților

C.1.1 Numărul de turiști/vizitatori la 100 de rezidenți

C.1.1.1 Procentul rezidenților mulțumiți de turismul de la destinație (pe lună/sezon)

C.1.1.2 Numărul de paturi disponibile în facilitățile de cazare cu scop comercial, la 100 de rezidenți

C.1.1.3 Numărul de reședințe secundare/de închiriat la 100 de locuințe

C.2 Egalitatea de șanse 
între femei și bărbați 

C.2.1 Procentul angajaților bărbați și al angajaților femei din sectorul turismului

C.2.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului în care funcția de director general este 
ocupată de o femeie

C.2.1.2 Salariul mediu în turism pentru femei, comparativ cu salariul mediu pentru bărbați (pe tipuri 
de locuri de muncă în turism)

C.3 Egalitatea/
accesibilitatea

C.3.1 Procentul facilităților de cazare cu scop comercial care dispun de camere accesibile 
persoanelor cu handicap și/sau fac parte din sisteme recunoscute privind accesibilitatea

C.3.1.1 Procentul din destinație deservit de transport public accesibil persoanelor cu handicap și 
persoanelor cu necesități speciale privind accesul

C.3.2 Procentul atracțiilor turistice care sunt accesibile persoanelor cu handicap și/sau fac parte 
din sisteme recunoscute privind accesibilitatea

C.3.2.1 Procentul vizitatorilor mulțumiți de accesibilitatea destinației pentru persoanele cu handicap 
sau cu necesități speciale privind accesul

C.4 Protejarea și 
îmbunătățirea 
patrimoniului cultural, a 
identității și a valorilor 
locale

C.4.1 Procentul din destinație vizat de o politică sau de un plan de protejare a patrimoniului 
cultural

C.4.1.1 Procentul rezidenților care au puncte de vedere pozitive sau negative privind impactul 
turismului asupra identității destinației

C.4.1.2 Procentul celor mai mari evenimente ale destinației axate pe cultura și bunurile tradiționale/
locale

Secțiunea D: Impactul asupra mediului

Criterii
Numărul de 
referință al 

indicatorului#

Indicatorii DE BAZĂ sunt marcați cu VERDE, iar
indicatorii OPȚIONALI sunt marcați cu ALBASTRU.

D.1 Reducing Transport 
Impact

D.1.1 Procentul turiștilor și al vizitatorilor de o zi care folosesc diferite moduri de transport 
pentru a ajunge la destinație (public/privat și tipul de transport)

D.1.1.1 Procentul vizitatorilor care folosesc servicii de transport local/ecologic/public pentru a se 
deplasa în interiorul destinației

D.1.2 Lungimea medie (km) a călătoriei efectuate de turiști de la și către domiciliu sau lungimea 
medie (km) a călătoriei de la destinația anterioară către destinația actuală

D.1.2.1 Lungimea medie (km) a călătoriei efectuate de vizitatorii de o zi de la și către destinație
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Secțiunea D: Impactul asupra mediului

Criterii
Numărul de 
referință al 

indicatorului#

Indicatorii DE BAZĂ sunt marcați cu VERDE, iar
indicatorii OPȚIONALI sunt marcați cu ALBASTRU.

D.2 Schimbările climatice

D.2.1
Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care se implică în planuri de atenuare 
a schimbărilor climatice – compensarea emisiilor de CO2, sisteme cu consum de energie 
scăzut etc. –, în răspunsuri și în acțiuni de „adaptare”

D.2.1.1 Procentul din destinație inclus în strategia sau planificarea de adaptare la schimbările 
climatice

D.2.1.2 Procentul infrastructurii aferente facilităților de cazare și atracțiilor turistice situate în 
„zone vulnerabile”

D.3 Gestionarea 
deșeurilor solide

D.3.1 Volumul deșeurilor produse de destinație (numărul anual sau lunar de tone pe rezident)

D.3.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care separă diferitele tipuri de deșeuri

D.3.2 Volume of waste recycled (percent or per resident per year)

D.4 Sewage Treatment
D.4.1 Procentul apelor uzate din destinație epurate cel puțin până la nivelul secundar înainte de 

evacuare

D.4.1.1 Procentul facilităților de cazare cu scop comercial conectate la sistemul central de 
canalizare și/sau care folosesc sisteme de epurare terțiară a apelor uzate

D.5 Water Management

D.5.1 Consumul de apă dulce pe înnoptare turistică, comparativ cu consumul de apă al restului 
populației, pe noapte/persoană

D.5.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului cu dușuri și robinete cu debit redus și/
sau vase de toaletă cu mecanism dublu de spălare/pisoare fără apă 

D.5.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care folosesc apă reciclată

D.5.1.3 Procentul consumului de apă obținută din apă reciclată, la destinație

D.6 Consumul de energie

D.6.1 Consumul de energie pe înnoptare turistică, comparativ cu consumul de energie al restului 
populației, pe noapte/persoană

D.6.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care au trecut la iluminatul cu consum 
de energie scăzut

D.6.1.2 Cantitatea de energie din surse regenerabile consumată anual (Mwh), exprimată ca 
procent din consumul total de energie

D.7 Protejarea peisajului 
și a biodiversității

D.7.1 Procentul din destinație (suprafața în km2) desemnat în vederea protejării

D.7.1.1 Procentul întreprinderilor locale din sectorul turismului care susțin în mod activ protejarea, 
conservarea și gestionarea biodiversității și a peisajelor locale

D.7.1.2 Procentul din destinație vizat de un plan de gestionare și monitorizare a biodiversității.

D.8 Gestionarea luminii și 
a zgomotului 

D.8.1 Destinația dispune de politici care impun întreprinderilor din domeniul turismului să 
reducă la minimum poluarea luminoasă și sonoră 

D.8.1.1 Procentul din destinație și procentul populației vizate de strategia și/sau planurile locale 
de reducere a poluării sonore și luminoase

D.9 Calitatea apei pentru 
scăldat

D.9.1 Nivelul de contaminare la 100 ml (bacterii coliforme fecale, Campylobacter)

D.9.1.1 Numărul de zile în care plajele/țărmurile sunt închise din cauza contaminării
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Indicatori de bază

Indicatorii de bază reprezintă punctul de pornire pentru măsurarea nivelului de durabilitate al turis-
mului la destinația dumneavoastră. Probabil că la început vi se va părea dificil să obțineți date 
pentru toți indicatorii de bază. Nu este nicio problemă, trebuie doar să începeți cu indicatorii pen-
tru care puteți obține date, apoi să analizați, la nivel de grup, modul în care ați putea culege date și 
pentru ceilalți indicatori de bază în viitor. Există 27 de indicatori de bază, împărțiți în patru secțiuni.

Secțiunea A: Indicatori de bază privind gestionarea destinației

Indicatorii privind gestionarea destinațiilor evidențiază aspecte importante legate de procesul deci-
zional și de comunicare, care contribuie la gestionarea durabilă a turismului la destinație.

A.1 Politica publică privind turismul durabil

Indicatorul A.1.1 
Procentul din destinație care dispune de o strategie/un plan de acțiune privind 
turismul durabil, cu mecanisme convenite de monitorizare, control al dezvoltării și 
evaluare

Existența unui plan și a unei politici de dezvoltare a turismului într-o destinație reprezintă un impor-
tant pas înainte către durabilitate. În mod ideal, planul ar trebui să fie multianual; să cuprindă 
aspecte legate de mediu, societate, calitate, sănătate și siguranță; să aibă obiective clare, cu ter-
mene precise și să fie elaborat cu participarea tuturor părților interesate relevante. Este posibil să 
fie necesară adaptarea planului existent sau reorientarea acestuia către durabilitate. De aseme-
nea, planul ar trebui să fie public și comunicat în exterior.

A.2 Gestionarea durabilă a turismului în întreprinderile de turism

Indicatorul A.2.1  
Procentul întreprinderilor/structurilor din domeniul turismului de la destinație care 
folosesc un sistem voluntar și verificat de certificare/etichetare a măsurilor legate de 
mediu/calitate/durabilitate și/sau responsabilitate socială

Organizațiile de gestionare a destinațiilor nu pot crea singure destinații durabile. Acest indica-
tor examinează planificarea și gestionarea durabilității la nivel de întreprindere, așadar evaluează 
măsura în care întreprinderile introduc în mod activ în acțiunile lor principiile durabilității și dacă 
sunt implicate în programe recunoscute (sau calificate) de certificare de mediu și în proceduri de 
raportare privind durabilitatea.

A.3 Satisfacția clienților

Indicatorul A.3.1  Procentul vizitatorilor mulțumiți de experiența generală avută la destinație 

Alături de organizațiile de gestionare a destinațiilor și de întreprinderi, clienții reprezintă a treia 
componentă esențială a gestionării destinațiilor durabile. Clienții mulțumiți revin, multiplică valoa-
rea economică a destinației și creează locuri de muncă.

A.4 Informare și comunicare

Indicatorul A.4.1 Procentul vizitatorilor care sunt conștienți de eforturile depuse în ceea ce privește 
durabilitatea destinației

Organizațiile de gestionare a destinației au ocazia de a sensibiliza turiștii în legătură cu aspectele 
legate de durabilitate și de a oferi întreprinderilor durabile un avantaj comercial prin intermediul 
materialelor promoționale. Este important ca informațiile privind durabilitatea să fie comunicate în 
mod consecvent prin materialele de marketing ale organizațiilor de gestionare a destinației și ale 
altor organizații. Acest indicator este conceput pentru a încuraja diseminarea și comunicarea infor-
mațiilor privind aspectele legate de durabilitate și realizările în acest domeniu.
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Secțiunea B: Indicatori de bază privind valoarea economică

Indicatorii privind valoarea economică ajută la monitorizarea contribuției turismului la sustenabili-
tatea economică a destinației.

B.1 Fluxul de turiști (volum și valoare) la destinație

Indicatorul B.1.1  Numărul de înnoptări lunare

Indicatorul B.1.2 Cheltuielile zilnice pe turist (cazare, mâncare și băutură, alte servicii)

Observație: destinațiile cu puțini vizitatori care înnoptează, precum parcurile, ar trebui să 
folosească numărul de zile petrecute de turiști la destinație, pe lună.

Volumul și valoarea turismului sunt esențiale pentru sustenabilitatea economică a destinației. 
Asigurarea faptului că monitorizarea de bază a turismului este inclusă în monitorizarea sustenabi-
lității oferă o bază și pentru alte aspecte ale monitorizării. Cu cât cheltuielile pe zi sunt mai mari, cu 
atât mai eficientă este destinația din punct de vedere al generării de valoare turistică.

B.2 Performanța întreprinderii (întreprinderilor) din domeniul turismului

Indicatorul B.2.1 Durata medie a șederii turiștilor (înnoptări)

Indicatorul B.2.2 Rata de ocupare a facilităților de cazare cu scop comercial pe lună; media anuală 

Durabilitatea destinației afectează și performanța întreprinderilor individuale. Durata medie a 
șederii turiștilor ca număr de înnoptări reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori pentru 
întreprinderile care oferă facilități de cazare. Duratele lungi de ședere generează creșterea rate-
lor de ocupare – celălalt indicator esențial pentru cazare. Cu cât șederea turiștilor este mai lungă, 
cu atât mai mare este rentabilitatea investiției în marketing și generarea de vânzări și cu atât mai 
puternic este impactul pentru întreprinderile din domeniul ospitalității.

B.3 Cantitatea și calitatea locurilor de muncă

Indicatorul B.3.1 Locurile de muncă directe în turism ca procent din totalul locurilor de muncă

Pe lângă beneficiile economice directe generate de cheltuielile vizitatorilor, crearea de locuri de 
muncă reprezintă una dintre cele mai atrăgătoare caracteristici ale turismului pentru majorita-
tea guvernelor. Totuși, nu toate locurile de muncă sunt egale; cele decente, cele nesezoniere și cele 
care oferă formare și egalitate de șanse între femei și bărbați contribuie, probabil, la îmbunătățirea 
calității vieții rezidenților într-o măsură mai mare decât locurile de muncă sezoniere care necesită 
personal necalificat, plătit cu salariul minim. Acești indicatori nu măsoară doar numărul de locuri 
de muncă create, ci și calitatea lor.

B.4 Siguranța și sănătatea

Indicatorul B.4.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului controlate în ultimul an din punct 
de vedere al siguranței în caz de incendiu

Monitorizarea proprietăților controlate îmbunătățește coordonarea între departamente și contri-
buie la asigurarea faptului că nicio întreprindere nu evită în mod constant inspecțiile și, prin urmare, 
nu reprezintă un risc pentru siguranța vizitatorilor.

B.5 Lanțul de aprovizionare din turism

Indicatorul B.5.1  
Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care iau în mod activ măsuri 
pentru a achiziționa bunuri și servicii locale, durabile și care fac obiectul unui comerț 
echitabil
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Conectarea întreprinderilor din domeniul turismului cu producătorii și furnizorii locali de bunuri și 
servicii turistice contribuie la multiplicarea impactului economic al turismului la destinația respec-
tivă. În special sectorul agriculturii și cel al pescuitului dispun de o poziție privilegiată, care le ajută 
să obțină beneficii de pe urma turismului. Acești indicatori încurajează legăturile comerciale locale, 
în condițiile unui comerț echitabil. 

Secțiunea C: Indicatori de bază privind impactul social și cultural 

Indicatorii privind impactul social și cultural se axează pe efectele turismului asupra rezidenților și 
patrimoniului cultural de la destinație. 

C.1 Impactul social/ asupra comunităților

Indicatorul C.1.1  Numărul de turiști/vizitatori la 100 de rezidenți

Satisfacția rezidenților este un indicator esențial al impactului social al turismului asupra unei 
comunități. Monitorizarea schimbărilor înregistrate la nivelul satisfacției și compararea acestora cu 
nivelurile fluxului de turiști pot contribui la identificarea din timp a problemelor, permițând soluțio-
narea acestora și influențarea directă a deciziilor în materie de planificare. 

C.2 Egalitatea de șanse între femei și bărbați 

Indicatorul C.2.1  Procentul angajaților bărbați și al angajaților femei din sectorul turismului

Sectorul turismului este renumit pentru capacitatea sa de a oferi șanse de angajare atât bărbaților, 
cât și femeilor. Este important ca statisticile privind ocuparea forței de muncă în turism să fie ana-
lizate pe sexe, astfel încât publicul să aibă acces la această situație. De asemenea, este important 
ca și nivelurile de angajare să fie analizate pe sexe, pentru asigurarea faptului că atât bărbații, cât 
și femeile progresează în carieră. 

C.3 Egalitatea/accesibilitatea

Indicatorul C.3.1
Procentul facilităților de cazare cu scop comercial care dispun de camere 
accesibile persoanelor cu handicap și/sau fac parte din sisteme recunoscute privind 
accesibilitatea 

Indicatorul C.3.2 Procentul atracțiilor turistice care sunt accesibile persoanelor cu handicap și/sau fac 
parte din sisteme recunoscute privind accesibilitatea 

Turismul durabil este un turism deschis tuturor, care elimină barierele în calea accesului. Acest cri-
teriu abordează problema accesului egal pentru persoanele cu handicap. Monitorizarea facilităților 
de cazare și a atracțiilor care oferă condiții adecvate persoanelor cu handicap contribuie la sen-
sibilizarea asupra necesității unor astfel de facilități. Efectuarea unui sondaj privind satisfacția 
vizitatorilor din punct de vedere al accesului oferă informații la un nivel mai aprofundat. 

C.4 Protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural, a identității și a valorilor locale 

Indicatorul C.4.1  Procentul din destinație vizat de o politică sau de un plan de protejare a patrimoniului 
cultural 

Identitatea culturală este amenințată pe tot cuprinsul lumii. Atunci când clădirile de patrimoniu sunt 
distruse sau înlocuite cu structuri moderne, caracterul destinației se modifică. Existența unei poli-
tici de identificare, protejare și îmbunătățire a patrimoniului cultural construit (tangibil) și a celui 
(intangibil) care îmbracă alte forme, de exemplu muzica, este esențială pentru sentimentul de 
apartenență și mândrie al rezidenților. Organizarea de festivaluri și realizarea unor sondaje de opi-
nie în rândul rezidenților privind impactul pe care îl are turismul asupra identității destinației sunt 
deopotrivă importante.
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Secțiunea D: Indicatori de bază privind impactul asupra mediului 

Indicatorii privind impactul asupra mediului se axează pe elementele esențiale pentru durabilitatea 
mediului natural al destinației. 

D.1 Reducerea impactului transportului 

Indicatorul D.1.1 Procentul turiștilor și al vizitatorilor de o zi care folosesc diferite moduri de transport 
pentru a ajunge la destinație (public/privat și tipul de transport)

Indicatorul D.1.2 Lungimea medie (km) a călătoriei efectuată de turiști de la și către domiciliu sau 
călătoria medie (km) de la destinația anterioară către destinația actuală 

Transportul către o destinație sau în interiorul acesteia contribuie la emisiile de gaze cu efect de 
seră și la poluarea aerului local ca urmare a turismului. Monitorizarea distanțelor parcurse de vizi-
tatori și a modurilor de transport contribuie la sensibilizarea asupra acestei probleme și stimulează 
folosirea unui transport ecologic pentru turism. 

D.2 Schimbările climatice 

Indicatorul D.2.1
Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care se implică în planuri de 
atenuare a schimbărilor climatice – de exemplu, compensarea emisiilor de CO2 , 
sisteme cu consum de energie scăzut etc. –, în răspunsuri și în acțiuni de „adaptare” 

În fiecare sector al economiei trebuie avute în vedere strategii de atenuare a schimbărilor climatice 
(reducerea impactului) și de adaptare la acestea (răspunsul la unele impacturi inevitabile), dar în 
special în sectorul turismului, unde multe întreprinderi sunt situate în zone vulnerabile la inundații, 
secetă și alte tipuri de impact. Acest criteriu evidențiază importanța integrării acțiunilor de sensibi-
lizare asupra schimbărilor climatice în planificarea și gestionarea turismului durabil. 

D.3 Gestionarea deșeurilor solide

Indicatorul D.3.1 Volumul deșeurilor produse de destinație (numărul anual sau lunar de tone pe 
rezident)

Indicatorul D.3.2 Volumul deșeurilor reciclate (procentual sau anual pe rezident)

Activitățile din sectorul turismului contribuie semnificativ la acumularea de deșeuri solide într-o 
destinație. Reducerea deșeurilor solide poate și ar trebui să fie abordată la nivelul destinației și al 
întreprinderilor. Printre inițiativele de reducere se numără programele de acordare a unor stimu-
lente economice, de reciclare, de compostare și de reutilizare. 

D.4 Epurarea apelor uzate 

Indicatorul D.4.1 Procentul apelor uzate din destinație epurate cel puțin până la nivelul secundar 
înainte de evacuare 

Turismul exercită o presiune semnificativă asupra stațiilor de epurare a apelor uzate. Acest lucru 
este deosebit de grav în destinațiile în care se găsesc preponderent plaje, lacuri și râuri. Efluenții 
pot să determine probleme grave pentru mediu și sănătate și să creeze o imagine negativă a des-
tinației în cazul în care nu sunt epurați corespunzător. 

D.5 Gospodărirea apelor

Indicatorul D.5.1 Consumul de apă dulce pe înnoptare turistică, comparativ cu consumul de apă al 
restului populației, pe noapte/persoană 

Sectorul turismului este un mare consumator de apă. De asemenea, apa este o resursă esențială 
pentru turism. Acest aspect este important în special la destinațiile în care apa este insuficientă, 
iar creșterea consumului de apă ar crea restricții pentru rezidenții existenți. 
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D.6 Consumul de energie 

Indicatorul D.6.1 Consumul de energie pe înnoptare turistică, comparativ cu consumul de energie al 
restului populației, pe noapte/persoană 

Sectorul turismului reprezintă un consumator important de energie. Compararea consumului de 
către turiști cu consumul de către rezidenți evidențiază ineficiențele și este utilă pentru planificare. 
Acolo unde producția de energie a destinației se bazează pe combustibili fosili, apar preocupări 
legate de schimbările climatice și sustenabilitatea economică. Monitorizarea consumului de ener-
gie, a conservării energiei și a amprentei energetice a sectorului este utilă în orientarea programelor 
de conservare a energiei. 

D.7 Protejarea peisajului și a biodiversității 

Indicatorul D.7.1 Procentul din destinație (suprafața în km2) desemnat în vederea protejării 

Zonele protejate reprezintă o valoare esențială a produsului turistic al unei destinații. Biodiversitatea 
ridicată contribuie la asigurarea durabilității zonelor naturale, aduce beneficii imaginii destinației și 
reprezintă o atracție pentru turiști. Această măsurătoare subliniază importanța investițiilor în pro-
tejarea peisajului și a biodiversității și rolul sectorului turismului în susținerea acestui proces. 

D.8 Gestionarea luminii și a zgomotului 

Indicatorul D.8.1 Destinația dispune de politici care impun întreprinderilor din domeniul turismului să 
reducă la minimum poluarea luminoasă și sonoră

Poluarea luminoasă și/sau sonoră poate fi o sursă semnificativă de perturbări pentru comunitățile 
rezidente și de stres pentru fauna și flora sălbatică din unele destinații. Aceste aspecte pot repre-
zenta un motiv deosebit de preocupare în zonele cu economie activă pe timpul nopții și în așezările 
rurale izolate, în zonele propice pentru admirarea stelelor, în locurile de cuibărit ale broaștelor 
țestoase și în locurile de retragere montane, de exemplu. Pentru dezvoltarea actuală și viitoare/pro-
pusă, trebuie avute în vedere politici privind iluminatul plajelor/țărmului, nivelul de zgomot și ora 
de reducere a zgomotului. 

D.9 Calitatea apei pentru scăldat 

Indicatorul D.9.1 Nivelul de contaminare la 100 ml (bacterii coliforme fecale, Campylobacter)

Observație: criteriu principal doar în destinațiile cu apă pentru scăldat 

Apa pentru scăldat reprezintă o atracție principală pentru multe destinații turistice europene. Asi-
gurarea calității și siguranței apei lacurilor, râurilor sau mărilor este extrem de importantă. Orice 
expunere la riscuri poate avea un impact semnificativ asupra gradului de atractivitate al unei des-
tinații. Acest lucru indică, de asemenea, o epurare ineficientă a apelor reziduale.

Indicatori opționali

Indicatorii opționali sunt mai relevanți pentru destinațiile care au instituit sisteme mai avansate 
privind durabilitatea. Există 40 de indicatori opționali, împărțiți în aceleași patru secțiuni ca indica-
torii de bază.

Secțiunea A: Indicatori opționali privind gestionarea destinației 

Indicatorii privind gestionarea destinației evidențiază aspecte importante legate de procesul decizi-
onal și de comunicare, care contribuie la gestionarea durabilă a turismului la destinație. 
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A.1 Politica publică privind turismul durabil 

Indicatorul A.1.1.1 Procentul rezidenților mulțumiți de implicarea și influența lor în planificarea și 
dezvoltarea turismului 

Indicatorul A.1.1.2 Procentul din destinație reprezentat de o organizație de gestionare a destinațiein

Consultarea și asigurarea reprezentării comunităților sunt vitale pentru turismul durabil. Aceste cri-
terii urmăresc să observe dacă rezidenții interesați sunt implicați în planificarea turismului, iar în 
acest caz, dacă sunt mulțumiți de implicarea și influența lor. De asemenea, se evaluează măsura 
în care sunt incluși și reprezentați aceștia. 

A.2 Gestionarea durabilă a turismului în întreprinderile de turism 

Indicatorul A.2.1.1 Numărul întreprinderilor/structurilor din domeniul turismului care întocmesc rapoarte 
de durabilitate în conformitate cu Inițiativa de Raportare Globală (GRI)

Acest indicator urmărește să determine numărul întreprinderilor care au depus un raport de dura-
bilitate acceptat la nivel global.

A.3 Satisfacția clienților

Indicatorul A.3.1.1 Procentul vizitatorilor care repetă experiența/se întorc (în interval de 5 ani)

Vizitatorii care se întorc și devin fideli și cei care repetă experiența generează deseori beneficii eco-
nomice mai mari pentru destinație. Monitorizarea procentului de vizitatori care repetă experiența 
este importantă. 

A.4 Informare și comunicare 

Indicatorul A.4.1.1 Procentul întreprinderilor care comunică vizitatorilor demersurile lor în materie de 
durabilitate, prin produse, marketing sau branding

Educarea vizitatorilor în legătură cu aspectele și inițiativele în materie de durabilitate de la destina-
ție constituie unul dintre rolurile unei destinații durabile. Acest indicator stabilește măsura în care 
aspectele privind durabilitatea sunt incluse în informațiile adresate vizitatorilor. 

Secțiunea B: Indicatori opționali privind valoarea economică 

Indicatorii privind valoarea economică ajută la monitorizarea contribuției turismului la sustenabili-
tatea economică a destinației. 

B.1 Fluxul de turiști (volum și valoare) la destinație

Indicatorul B.1.1.1 Contribuția relativă a turismului la economia destinației (% din PIB)

Indicatorul B.1.1.2 Numărul vizitatorilor de o zi în sezon și în extrasezon 

Indicatorul B.1.1.3 Cheltuielile zilnice pe vizitator de o zi 

Această măsurătoare arată cât de important este turismul pentru destinație. Un procent ridicat 
poate să indice vulnerabilitate economică, generată de o dependență prea ridicată de turism. Com-
pararea vizitatorilor de o zi și a vizitatorilor care înnoptează este importantă pentru a înțelege mai 
bine comportamentul în materie de cheltuieli și impactul economic al vizitatorilor de o zi. Deși vizi-
tatorii care stau peste noapte cheltuiesc mai mult pe călătorie în ansamblu, vizitatorii de o zi sunt 
deseori importanți pentru comercianții cu amănuntul. 
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B.2 Performanța întreprinderii (întreprinderilor) din domeniul turismului 

Indicatorul B.2.1.1  Durata medie a șederii vizitatorilor de o zi (ore)

Indicatorul B.2.1.2 Procentul reprezentat de cele mai mari zece întreprinderi din domeniul turismului 
implicate în gestionarea destinației/în cooperare comercială

Indicatorul B.2.2.1 Prețul mediu pe cameră la destinație 

Cu cât vizitatorii petrec mai mult timp într-o destinație, cu atât cheltuiesc mai mult. Creșterea 
numărului mediu de ore petrecute într-un loc și monitorizarea acestei creșteri reprezintă un indi-
cator util al performanței.

Colaborarea indică nivelul de încredere în rândul comunității din turism și asigură introducerea unor 
perspective diferite în dezvoltarea turismului durabil. Indicatorul stabilește măsura în care colabo-
rează întreprinderile din domeniul turismului.

Venitul pe cameră disponibilă (VEN CD) este important deoarece include atât tarifele camerelor, cât 
și gradul de ocupare. La nivel de destinație, indică măsura în care destinația este capabilă să umple 
camerele și cât de mult poate să perceapă pentru acestea.

B.3 Cantitatea și calitatea locurilor de muncă 

Indicatorul B.3.1.1  Procentul locurilor de muncă sezoniere din turism 

Indicatorul B.3.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care oferă stagii pentru studenți

Un indicator real al creării și al valorii locurilor de muncă din turism trebuie să ia în conside-
rare variația sezonieră a acestora. De asemenea, nivelul de competențe al angajaților din sectorul 
turismului este un indicator al calității locurilor de muncă. Acest indicator contribuie la evaluarea 
numărului întreprinderilor locale din domeniul turismului care contribuie la formarea generației vii-
toare de profesioniști în călătorii și turism. 

B.4 Siguranța și sănătatea 

Indicatorul B.4.1.1 Procentul turiștilor care înregistrează plângeri la poliție 

O destinație durabilă are față de vizitatorii săi responsabilitatea de a face demersuri rezonabile 
pentru a asigura un mediu sigur și sănătos pentru vacanță. Acest lucru înseamnă monitorizarea 
nivelului infracțiunilor la adresa turiștilor și a nivelului infracțiunilor comise de turiști, pentru a asi-
gura că turismul nu generează o creștere a comportamentului infracțional care ar afecta negativ 
populația locală, ar genera costuri suplimentare la nivel local și ar avea un impact nefavorabil asu-
pra reputației destinației.

B.5 Lanțul de aprovizionare din turism 

Indicatorul B.5.1.1 Procentul din destinație vizat de o politică de promovare a produselor și serviciilor 
locale, durabile și/sau care fac obiectul unui comerț echitabil 

Indicatorul B.5.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care se aprovizionează cel puțin în 
proporție de 25 % cu alimente și băuturi de la producători din localitate/regiune

Punerea în aplicare a unei politici de promovare a achizițiilor responsabile determină un efect de 
pârghie al puterii de cumpărare a destinației, oferind un volum mai mare de produse și servicii 
locale, durabile și care fac obiectul unui comerț echitabil. Asigurarea produselor din surse locale 
crește valoarea economică a turismului. Monitorizarea acestei cifre va ajuta organizațiile de gesti-
onare a destinațiilor să exploreze noi moduri de consolidare a legăturii dintre turism și agricultura 
locală.
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Secțiunea C: Indicatori opționali privind impactul social și cultural

Indicatorii privind impactul social și cultural se axează pe efectele turismului asupra rezidenților și 
patrimoniului cultural de la destinație. 

C.1 Impactul comunitar/social

Indicatorul C.1.1.1 Procentul rezidenților mulțumiți de turismul de la destinație (pe lună/sezon)

Indicatorul C.1.1.2 Numărul de paturi disponibile în facilitățile de cazare cu scop comercial, la 100 de 
rezidenți 

Indicatorul C.1.1.3 Numărul de reședințe secundare/de închiriat la 100 de locuințe

Verificarea regulată a gradului de satisfacție a rezidenților reprezintă un indicator important al 
experienței vizitatorilor. Urmărirea cu atenție a modificărilor nivelului de satisfacție a rezidenților și 
adoptarea de măsuri, dacă este necesar, sunt esențiale pentru un turism durabil.

Monitorizarea numărului de paturi disponibile la o destinație reprezintă un mijloc de măsurare a 
impactului relativ al turismului asupra modului de viață al rezidenților.

Existența unui număr ridicat de proprietăți de închiriat poate să modifice natura unei destinații, în 
special atunci când numărul acestora depășește numărul reședințelor care servesc ca domiciliu. 
Verificarea permanentă a echilibrului între reședințele de închiriat și cele de domiciliu poate contri-
bui la abordarea acestui aspect înainte de a deveni o problemă.

C.2 Egalitatea de șanse între femei și bărbați 

Indicatorul C.2.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului în care funcția de director general 
este ocupată de o femeie 

Indicatorul C.2.1.2 Salariul mediu în turism pentru femei, comparativ cu salariul mediu pentru bărbați 
(pe tipuri de locuri de muncă în turism)

Rolul acestui indicator este de a asigura că atât femeile, cât și bărbații sunt reprezentați și plătiți în 
mod echitabil în posturi de diferite niveluri din turism, inclusiv în posturi de conducere.

C.3 Egalitatea/accesibilitatea

Indicatorul C.3.1.1 Procentul din destinație deservit de transport public accesibil persoanelor cu 
handicap și persoanelor cu necesități speciale privind accesul 

Indicatorul C.3.2.1 Procentul vizitatorilor mulțumiți de accesibilitatea destinației pentru persoanele cu 
handicap sau cu necesități speciale privind accesul

Măsurarea accesibilității transportului contribuie la identificarea obstacolelor potențiale în calea 
accesibilității. Monitorizarea satisfacției vizitatorilor în legătură cu accesibilitatea ajută persoanele 
responsabile de planificare să afle dacă răspund nevoilor vizitatorilor.

C.4 Protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural, a identității și a valorilor locale 

Indicatorul C.4.1.1  Procentul rezidenților care au puncte de vedere pozitive sau negative privind impactul 
turismului asupra identității destinației

Indicatorul C.4.1.2 Procentul celor mai mari evenimente ale destinației axate pe cultura și bunurile 
tradiționale/locale 

Acest indicator este un barometru al impactului cultural al turismului. Organizarea de evenimente 
axate pe cultura locală poate reprezenta un mijloc eficient de creștere a sentimentului de mândrie.
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Secțiunea D: Indicatori opționali privind impactul asupra mediului 

Indicatorii privind impactul asupra mediului se axează pe elementele esențiale pentru durabilitatea 
mediului natural al destinației. 

D.1 Reducerea impactului transportului

Indicatorul D.1.1.1 Procentul vizitatorilor care folosesc serviciile de transport local/ecologic/public 
pentru a se deplasa în interiorul destinației 

Indicatorul D.1.2.1 Lungimea medie (km) a călătoriei efectuate de vizitatorii de o zi de la și către 
destinație

Monitorizarea utilizării opțiunilor de transport ecologic și care contribuie la reducerea traficului 
poate contribui la elaborarea politicilor privind transportul local.

Aceste informații contribuie la identificarea costului distanțelor și a impactului pe care atragerea 
vizitatorilor de o zi din zonele vecine îl exercită asupra mediului.

D.2 Schimbările climatice 

Indicatorul D.2.1.1 Procentul din destinație inclus în strategia sau planificarea de adaptare la 
schimbările climatice 

Indicatorul D.2.1.2 Procentul infrastructurii aferente facilităților de cazare și atracțiilor turistice situate 
în „zone vulnerabile”

Este important ca întreaga destinație să fie inclusă în inițiativele privind schimbările climatice. 
Acest indicator monitorizează cât de mult reprezintă ceea ce nu a fost inclus, pentru a încuraja 
includerea.

Al doilea indicator este conceput pentru a crește gradul de conștientizare privind vulnerabilitatea 
la schimbările climatice.

D.3 Gestionarea deșeurilor solide 

Indicatorul D.3.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care separă diferitele tipuri de 
deșeuri 

Monitorizarea implicării sectorului privat indică eficiența inițiativelor de sensibilizare și necesitatea 
unor stimulente în acest domeniu.

D.4 Epurarea apelor uzate

Indicatorul D.4.1.1 Procentul facilităților de cazare cu scop comercial conectate la sistemul central de 
canalizare și/sau care folosesc sisteme de epurare terțiară a apelor uzate 

Sistemul central de canalizare sau sistemele de epurare terțiară sunt cele mai eficiente pentru 
reducerea poluanților cu transmitere hidrică. Conștientizarea dimensiunii acestui aspect la destina-
ție reprezintă primul pas către găsirea unei soluții.
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D.5 Gospodărirea apelor

Indicatorul D.5.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului cu dușuri și robinete cu debit redus 
și/sau vase de toaletă cu mecanism dublu de spălare/pisoare fără apă 

Indicatorul D.5.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care folosesc apă reciclată

Indicatorul D.5.1.3 Procentul consumului de apă obținută din apă reciclată, la destinație

Monitorizarea implicării întreprinderilor din domeniul turismului în conservarea apei contribuie la 
măsurarea succesului inițiativelor de conservare a apei, care vor aduce economii în bani întreprin-
derilor.

Folosirea apei „gri” reciclate pentru irigarea grădinilor poate fi o strategie eficientă de reducere a 
consumului. Acest indicator monitorizează scara la care se aplică aceste inițiative la nivelul între-
prinderilor de turism și al destinației.

D.6 Consumul de energie 

Indicatorul D.6.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care au trecut la iluminatul cu 
consum de energie scăzut

Indicatorul D.6.1.2 Cantitatea de energie din surse regenerabile consumată anual (Mwh), ca procent din 
consumul total de energie 

Monitorizarea implicării întreprinderilor din domeniul turismului în economisirea energiei contribuie 
la măsurarea succesului programelor și inițiativelor în domeniu.

Acest indicator măsoară progresul destinației în ceea ce privește trecerea la surse regenerabile de 
energie.

D.7 Protejarea peisajului și a biodiversității 

Indicatorul D.7.1.1 Procentul întreprinderilor locale din sectorul turismului care susțin în mod activ 
protejarea, conservarea și gestionarea biodiversității și a peisajelor locale

Indicatorul D.7.1.2 Procentul din destinație vizat de un plan de gestionare și monitorizare a 
biodiversității 

Întreprinderile din domeniul turismului sunt beneficiari importanți ai investițiilor în zonele protejate, 
de aceea este important să se monitorizeze contribuția sectorului la conservare.

Acesta este un indicator al activităților agențiilor de conservare și al existenței riscurilor pentru spe-
ciile esențiale.

D.8 Gestionarea luminii și a zgomotului 

Indicatorul D.8.1.1 Procentul din destinație și procentul populației vizate de strategia și/sau planurile 
locale de reducere a poluării sonore și luminoase 

Poluarea luminoasă și sonoră poate determina perturbări semnificative pentru rezidenți și pentru 
fauna și flora sălbatică de la nivel local. Acest indicator evidențiază politicile destinației în domeniu.
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D.9 Calitatea apei pentru scăldat 

Indicatorul D.9.1.1 Numărul de zile în care plajele/țărmurile sunt închise din cauza contaminării 

Închiderea plajelor are un impact semnificativ asupra viabilității economice a unei stațiuni de pe 
litoral. Difuzarea publică a acestor informații crește gradul de conștientizare privind necesitatea de 
a rezolva problemele legate de calitatea apei.
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Partea a patra: Setul de date privind 
destinația 
Setul de date privind destinația este un fișier Excel, disponibil doar în limba engleză, care poate fi 
descărcat de la adresa

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm. Acesta 
cuprinde aceleași informații ca partea a treia a îndrumarului, însă conține spații pentru introduce-
rea datelor. Pe măsură ce se adaugă datele, rezultatele apar sub formă de grafic în foile de lucru 
Excel următoare.

Imaginea de mai jos reprezintă o captură de ecran a foii de lucru cu indicatorii privind destinația din 
cadrul setului de date. Săgețile roșii indică cele patru foi de lucru principale:

Setul de date cuprinde patru foi de lucru principale:
•	 Notes to Readers [Observații pentru cititori]: instrucțiuni de folosire a setului de date
•	 Destination Profile [Profilul destinației]: prezentare sumară a destinației dumnea-

voastră
•	 Destination Indicators [Indicatori privind destinația]: tabel pentru introducerea date-

lor privind indicatorii de bază și opționali
•	 Results [Rezultate]: tabele și grafice care rezumă și interpretează datele culese

De îndată ce datele pentru indicatori au fost colectate și transmise de către părțile interesate, ar 
trebui să compilați aceste informații în setul de date privind destinația. În continuare, GLPI va putea 
să analizeze rezultatele la nivel colectiv, să stabilească criterii de referință sau ținte realiste și să 
convină asupra unui plan de realizare a acestora. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm
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Împreună cu grupul de lucru din care faceți parte, puteți stabili care dintre aceste aspecte repre-
zintă o prioritate pentru destinația dumneavoastră și să alegeți ordinea de abordare a acestora. 
După ce ați ierarhizat aspectele și indicatorii foarte importanți care necesită îmbunătățiri, puteți să 
începeți elaborarea unui plan de acțiune (stabilind indicatorii și aspectele care necesită adoptarea 
de măsuri, ordinea, momentul, modalitatea și entitatea responsabilă). 

Utilizarea setului de date 

Deschideți foaia de lucru intitulată: „Destination Indicators” [Indicatori privind destinația]

Treceți în revistă coloanele următoare:

•	 Coloana C, „Indicator Reference #” [Numărul de referință al indicatorului]: utilizați 
aceste cifre pentru a consulta numărul corespunzător din îndrumar. 
– Celulele marcate cu VERDE conțin indicatorii de bază, iar cele marcate cu ALBASTRU 

cuprind indicatorii opționali. 

•	 Coloana D, „Indicators” [Indicatori]: se explică ceea ce urmează a fi măsurat. 
– Consultați îndrumarul aferent pentru a afla mai multe despre motivul monitoriză-

rii, cerințele legate de date, unitatea de măsură, termenii definiți în glosar, instrucțiuni 
de culegere a datelor, metoda de calcul a rezultatului indicatorului, frecvența culege-
rii datelor, formatul de raportare, eventualele criterii de referință internaționale, ținta 
recomandată, măsurile propuse (pentru situația în care rezultatul arată că ținta nu a 
fost atinsă) și orice referințe suplimentare. 

•	 Coloana E, „Is the Destination Monitoring the Indicator” [Destinația monitori-
zează indicatorul?]: Acesta este primul punct la care trebuie să introduceți date. 
– Faceți clic pe orice celulă din coloana E. 
– În exteriorul celulei, în dreapta jos, veți observa o mică săgeată verticală. 
– Faceți clic pe săgeată și vor apărea opțiunile Yes [Da], No [Nu] și N/A. 
– Selectați răspunsul corespunzător. 

•	 Coloana F, „Measurement Unit” [Unitatea de măsură]: Unitățile în care vor fi înregis-
trate informațiile 

•	 Coloana G, „Suggested Target” [Ținta propusă]: Fiecare destinație va trebui să își sta-
bilească propriile ținte. 

•	 Coloana H, „Destination Results” [Rezultatele destinației]: Acesta este al doilea 
punct la care trebuie să introduceți date. 
– Folosiți rezultatele diferitelor sondaje sau informațiile culese pentru a oferi un răspuns 

corespunzător.

•	 Foaia de lucru „Monitoring Results” [Rezultatele monitorizării]: ilustrare a numă-
rului de indicatori de bază și opționali pe care îi monitorizează destinația, precum și 
procentul corespunzător fiecărei secțiuni 

•	 Foaia de lucru „Chart Destination” [Grafic privind destinația]: histogramă care 
indică răspunsurile destinației cu privire la politicile și acțiunile aferente mai multor indica-
tori de bază și opționali 

•	 Foaia de lucru „Chart Enterprises” [Grafic privind întreprinderile]: histogramă care 
indică răspunsurile destinației privind acțiunile întreprinderilor, din perspectiva mai multor 
indicatori de bază și opționali 
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•	 Foaia de lucru „Chart Residents” [Grafic privind rezidenții]: histogramă care indică 
răspunsurile destinației privind implicațiile asupra rezidenților, din perspectiva mai multor 
indicatori de bază și opționali

•	 Foaia de lucru „Chart Visitors Impressions” [Grafic privind impresiile vizitatori-
lor]: histogramă care indică răspunsurile destinației privind impresiile vizitatorilor/turiștilor, 
din perspectiva mai multor indicatori de bază și opționali

•	 Foaia de lucru „Chart Spending” [Grafic privind cheltuielile]: histogramă care indică 
răspunsurile destinației privind cheltuielile vizitatorilor/turiștilor, din perspectiva mai multor 
indicatori de bază și opționali 

•	 Foaia de lucru „Chart Time” [Grafic temporal]: histogramă care indică răspunsurile 
destinației privind timpul petrecut de vizitatori/turiști, din perspectiva mai multor indicatori 
de bază și opționali 
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Partea a cincea: Informații care stau 
la baza sistemului 
Glosar

1. Accesibilitate

C.3.1
C.3.2

C.3.1.1
C.3.2.1

„«Turism accesibil» (cunoscut, de asemenea, și sub denumirile de «turism de acces», 
«turism universal», «turism favorabil incluziunii» sau, în unele țări precum Japonia 
– «turism fără bariere») înseamnă turism și călătorii accesibile tuturor persoanelor, 
cu sau fără handicap, inclusiv celor cu deficiențe locomotorii, de auz, de vedere, 
cognitive, de intelect și psihosociale, persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
temporar”.
Sursa: Declarația de la Takayama 

2.
Sisteme privind 
accesibilitatea 

C.3.1
C.3.2

Sistem sau organizație recunoscută care evaluează accesibilitatea facilităților de 
cazare și a atracțiilor pentru vizitatori.

Aceste sisteme îi ajută pe operatori să își îmbunătățească și să își promoveze 
nivelul de accesibilitate.

3. Paturi disponibile C.1.1.2 Unitatea de măsură a stocului de facilități de cazare dintr-o destinație definită.

4.
Protejarea biodiversității și a 
peisajului 

D.7.1.1

Protejarea biodiversității: conservarea sau ocrotirea variabilității în rândul 
organismelor vii din toate sursele, inclusiv din ecosistemele terestre, marine și alte 
ecosisteme acvatice, precum și în rândul complexelor ecologice din care fac parte 
acestea.

Protejarea peisajului: conservarea sau ocrotirea mediului fizic natural al destinației

5. Monitorizarea biodiversității D.7.1.2

Obiectivul monitorizării biodiversității este de a stabili dacă au avut loc schimbări 
în biodiversitatea unui anumit loc. Monitorizarea evaluează schimbările 
determinate de un anumit eveniment sau efectul cumulativ al schimbărilor care 
rezultă dintr-o multitudine de circumstanțe de obicei nedefinite. 
Sursa: Alberta Biodiversity Monitoring Institute

6. Sistem central de canalizare D.4.1.1
Sistemele de colectare și evacuare a apelor uzate transportă apele uzate prin 
zonele locuite către stațiile de epurare pentru a proteja sănătatea publică, a 
preveni îmbolnăvirile și a controla poluarea apei.

7. Certificare/etichetare A.2.1

Certificare: procedură voluntară care evaluează, monitorizează și oferă asigurări 
scrise privind conformitatea unei întreprinderi, a unui produs, a unui proces, a unui 
serviciu sau a unui sistem de gestionare cu anumite cerințe specifice.

Acelora care sunt în conformitate cu standardele de bază sau le depășesc li se 
acordă o emblemă sau o siglă care poate fi folosită în scop comercial.
Sursa: Ecotourism & Certification, Martha Honey

8.
Răspuns de adaptare la 
schimbările climatice

D.2.1 Acțiune sau ajustare efectuată ca răspuns la impactul efectiv sau probabil al 
schimbărilor climatice preconizate.

9.
Strategie de adaptare la 
schimbările climatice

D.2.1.1

Strategie de adaptare la schimbările climatice:
inițiativă sau acțiune publică menită să limiteze consecințele schimbărilor climatice, 
deseori în patru domenii principale: producerea și difuzarea de informații privind 
schimbările climatice și impactul acestora; adaptarea standardelor, regulamentelor 
și politicilor fiscale; realizarea modificărilor necesare în instituții; și acțiuni 
directe de adaptare ale guvernelor și comunităților locale din punct de vedere al 
infrastructurii publice, al clădirilor publice și al ecosistemelor.
Sursa: Banca Mondială

10.
Atenuare a schimbărilor 
climatice 

D.2.1 Sistem de activități și acțiuni care urmăresc să reducă efectele umane asupra încălzirii 
globale prin reducerea cantității de gaze cu efect de seră emise în atmosferă.

11.
Unitate formatoare de 
colonii (CFU)

D.9.1 Unitate de măsură a celulelor bacteriene și fungice viabile.

12.
Facilități de cazare cu scop 
comercial 

B.2.2
C.1.1.2
C.3.1

Facilități destinate ocupării ocazionale de către vizitatorii sau călătorii care 
înnoptează. De obicei, facilitățile de cazare includ, printre altele, pensiuni care 
oferă cazare cu mic dejun, campinguri, imobile în coproprietate, cabane, cabane 
ecologice, locuințe ale persoanelor particulare, hoteluri pentru tineret, hoteluri, 
hanuri, căsuțe, moteluri și stațiuni.
Sursa: STI
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13. Contaminare
D.9.1

D.9.1.1 Contaminare: poluare

14. Cooperare comercială B.2.1.2 Programe de cooperare comercială care implică două sau mai multe societăți, 
instituții sau organizații participante.

15. Patrimoniu cultural C.4.1

Modul de viață creat de către o comunitate și transmis din generație în generație.

Patrimoniu cultural tangibil: locuri, obiecte, structuri, situri, peisaje și mediul natural.

Patrimoniu cultural intangibil: obiceiuri, practici, muzică, artizanat, arta 
spectacolului, literatură, tradiție orală, limbă și valori.

16. Cheltuieli zilnice 
B.1.1.3
B.1.2

Sumele în monedă locală cheltuite zilnic pe servicii și produse turistice precum 
facilități de cazare, transport, divertisment, suveniruri și alimente.

17. Identitatea destinației C.4.1.1

O identitate distinctă a destinației (sau brandul destinației) poziționează destinația 
și o diferențiază de concurenți. Aceasta captează și înglobează toate elementele de 
valoare și de experiență ale destinației pentru a le prezenta în mod corespunzător 
pe piețele cărora li se adresează.

18. Gestionarea destinației

Gestionarea destinației poate să cuprindă amenajarea teritoriului, controlul 
autorizațiilor de funcționare și al delimitării zonei, reglementări privind protecția 
mediului și alte aspecte, inițiative de asociere comercială și numeroase alte tehnici 
pentru conturarea dezvoltării și desfășurării zilnice a activităților legate de turism. 

19.
Organizație de gestionarea a 
destinației 

A.1.1.2

(OGD): Societate sau altă entitate (comitet de turism, cameră de comerț etc.) 
implicată în activitatea de dezvoltare a turismului la nivelul unei destinații, de 
gestionare a impactului turismului asupra comunității gazdă și asupra mediului, 
de îmbunătățire a imaginii publice a destinației și de coordonare a dezvoltării 
strategice a destinației.

20.
Informații comunicate 
vizitatorilor destinației 

A.4.1.1
Broșuri, site-uri internet, aplicații pentru telefonul mobil și alte mijloace de 
comunicare scrise și digitale menite să informeze și să ajute vizitatorii să își 
planifice șederea la destinație.

21.
Locuri de muncă directe în 
turism

B.3.1

Ocuparea forței de muncă în industriile turismului poate fi măsurată prin numărul 
de persoane angajate în aceste industrii ca activitate principală sau secundară, prin 
numărul de persoane angajate într-una din industriile turismului ca loc de muncă 
principal, prin numărul de locuri de muncă existente în industriile turismului sau 
exprimată ca echivalent normă întreagă.
Sursa: Organizația Mondială a Turismului

22.
Vase de toaletă cu 
mecanism dublu de spălare 

D.5.1.1

Un vas de toaletă cu mecanism dublu de spălare este o versiune a vasului de 
toaletă cu mecanism de spălare care folosește două butoane sau mânere care 
activează debite diferite de apă, reducând la jumătate consumul de apă atunci 
când este folosit corect.

23. Consum de energie D.6.1 Cantitatea de energie consumată ca sursă de căldură, energie electrică sau materie 
primă în cadrul unui proces sau sistem, sau de către o organizație sau societate.

24. Mediu/calitate/durabilitate A.2.1 Termenii mediu/calitate/durabilitate se referă, în mod colectiv, la tipul sau 
clasificarea sistemului de certificare sau de etichetare.

25.
Bunuri și servicii care 
fac obiectul unui comerț 
echitabil 

B.5.1
B.5.1.1

Comerț echitabil: sistem de certificare ce evaluează impactul economic, social și 
asupra mediului al producerii și comercializării de produse agricole, în special de 
cafea, zahăr, ceai, ciocolată și altele.

26. Siguranță în caz de incendiu B.4.1 Măsuri de precauție adoptate pentru a preveni sau a reduce probabilitatea 
producerii unui incendiu care ar putea cauza decese, leziuni sau daune materiale.

27. Global Reporting Initiative A.2.1.1

(GRI): instituție independentă care derulează un proces în care sunt implicate mai 
multe părți interesate, a cărei misiune este aceea de a elabora și difuza ghiduri de 
raportare privind durabilitatea aplicabile la nivel mondial.
Sursa: STI

28. Indicator
Factor sau variabilă cantitativă sau calitativă care oferă un mijloc simplu și fiabil 
de măsurare a realizărilor.
Sursa: GSTC

29. Poluare luminoasă
D.8.1

D.8.1.1

Lumină nedorită, nocivă sau deranjantă care este nerezonabil de invazivă, indusă 
de obicei de către om.
Sursa: STI

30. Bunuri locale C.4.1.2 Bunurile locale sau comunitare sunt terenurile și clădirile deținute sau administrate 
de către organizațiile comunităților.
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31.
Coordonator local al 
destinației

„Campion” local motivat să inițieze punerea în aplicare a sistemului european de 
indicatori de turism în destinația sa. Acesta poate fi un reprezentant principal al 
organizației de gestionare a destinației, al comitetului de marketing al destinației, 
al comitetului de turism, al autorităților locale/regionale din domeniul turismului, al 
ministerului turismului, al sectorului privat sau al unei asociații de turism. 
Rolul coordonatorilor locali ai destinației constă, de obicei, în planificare, gestionare, 
monitorizare, promovare și marketing și poate să cuprindă, de asemenea, formarea 
și standardele de calitate. Rolul coordonatorilor locali ai destinației este crucial. 
Pentru a-și asuma acest rol, o persoană trebuie să dispună de capacitatea de a 
reuni și de a influența părțile interesate, să aibă acces la datele relevante (sau 
posibilitatea de a avea acces la aceste date prin intermediul altor persoane), să fie 
împuternicită să stocheze datele (unele dintre acestea pot fi sensibile) și să aibă un 
anumit grad de autoritate managerială.

32. Bunuri și servicii locale B.5.1
Bunurile și serviciile locale pot să reducă impactul asupra mediului, să rezolve 
unele probleme sociale, să îmbunătățească nivelul de trai al persoanelor și al 
comunităților și să diminueze costurile de exploatare.

33. Localitate/regiune B.5.1.2

Zona aflată în imediata apropiere a amplasamentului în care se desfășoară 
activitățile comerciale, care poate varia în funcție de densitatea populației 
locului respectiv. Definiția termenului „localitate” din punct de vedere economic 
(de exemplu, o rază de 10 km, interiorul unei municipalități etc.), aplicată în 
sensul criteriilor și indicatorilor, ar trebui să fie stabilită pe baza documentelor de 
planificare și justificată cu ajutorul acestora.
Sursa: GSTC

34. Transport local 
C.3.1.1
D.1.1.1

Transportul local, transportul public sau tranzitul public reprezintă un serviciu de 
transport de călători în comun, disponibil în vederea folosirii de către publicul larg, 
care cuprinde autobuze, troleibuze, tramvaie și trenuri, mijloace de tranzit rapid 
(metrou/tren subteran/tren metropolitan etc.) și feriboturi.

35.
Iluminat cu consum de 
energie scăzut

D.6.1.1 Iluminat care oferă un flux luminos similar cu un consum de energie redus 
comparativ cu iluminatul tradițional (de exemplu, leduri).

36. Dușuri cu debit redus D.5.1.1 Cap de duș care reduce debitul apei.

37. Funcții de conducere C.2.1.1

Orice funcție care asigură derularea următoarelor trei activități în întreprindere: 
supraveghere și responsabilitatea de a crește performanța celorlalți; alocarea 
activităților, a materialelor și a capitalului în vederea generării de rentabilitate 
ridicată; și luarea de decizii.
Sursa: GSTC

38. Moduri de transport D.1.1
Tipul transportului folosit pentru a face o călătorie între un punct de origine și o 
destinație, care poate cuprinde mersul pe jos, mersul cu bicicleta și toate formele 
de transport motorizat.

39. Monitorizare
Analiza și evaluarea permanentă a integrității naturale sau culturale a unui loc 
pentru a identifica modificările stării acestuia raportată la o stare de referință.
Sursa: GDRC

40. Poluare sonoră 
D.8.1

D.8.1.1

Sunete nedorite, nocive sau deranjante care sunt nerezonabil de invazive. Se 
recomandă ca oamenii să nu fie expuși unor niveluri ale zgomotului mai mari de 
85 de decibeli pe o perioadă maximă de șase ore la rând.
Sursa: STI

41. Rată de ocupare (pe cameră) B.2.2

Procentul camerelor disponibile ocupate într-o anumită perioadă. Se calculează 
împărțind numărul camerelor ocupate în perioada respectivă la numărul de camere 
disponibile pentru aceeași perioadă.

42. Informații turistice oficiale A.4.1
Materiale promoționale și de marketing autorizate ale OGD, printre care statistici, 
date și cifre privind turismul.
A se vedea „Informații comunicate vizitatorilor destinației”.

43. Reciclate D.3.2

Produse care pot să aibă în compoziție materiale recuperate după consum și/sau 
din deșeurile produse anterior consumului. În cazul în care conținutul unui produs 
este etichetat doar ca fiind „reciclat”, fără specificarea unui conținut recuperat 
după consum, este posibil ca produsul să conțină doar materiale de proveniență 
anterioară consumului.
Sursa: STI

44. Apă reciclată 
D.5.1.2
D.5.1.3

Apa regenerată (sau apa „gri”) este apă reziduală (uzată) tratată pentru 
îndepărtarea materiilor solide și a anumitor impurități și folosită în irigarea 
durabilă cu scop peisagistic sau pentru a alimenta acviferele freatice. 
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45. Contribuție relativă B.1.1.1 Contribuția cheltuielilor din turism la capital și cererea de forță de muncă și relația 
turismului cu alte sectoare economice din cadrul activității economice a destinației.

46.
Energie din surse 
regenerabile

D.6.1.2

Energia generată din resurse naturale – precum lumina soarelui, vântul, ploaia, 
mareele și căldura geotermală – care se regenerează natural, iar atunci când sunt 
folosite nu destabilizează ecosistemele.
Sursa: GSTC

47.
Vizitatori care repetă 
experiența/se întorc

A.3.1.1

Vizitatori care repetă experiența: numărul de vizitatori unici care fac două sau mai 
multe vizite la o destinație.

Vizitatori care se întorc: numărul de vizitatori unici care se întorc la o destinație 
după vizita inițială.

48. Rezident A.1.1.1

Persoană care a locuit într-o zonă suficient de mult timp încât să își asume un 
rol activ în conturarea și definirea comunității și a identității culturale a acesteia, 
într-o manieră pozitivă.
Sursa: STI

49. Satisfacția rezidenților 
A.1.1.1
C.1.1.1

Satisfacția rezidenților este determinată de o combinație de beneficii percepute pe 
care turismul le aduce identității destinației, comunității și chiar rezidenților înșiși.

50.
Venit pe cameră disponibilă 
(VEN CD)

B.2.2.1
VEN CD este o măsură a performanței în industria hotelieră, calculată înmulțind 
tariful mediu zilnic (average daily rate - ADR) pe cameră hotelieră cu rata de 
ocupare.

51. Vizitatori de o zi
B.1.1.2
B.1.1.3
B.2.1.1

Vizitatori care sosesc și pleacă în aceeași zi (nu rămân peste noapte), indiferent de 
motivul călătoriei.

52. Sezonier B.3.1.1

Care fluctuează, depinde sau este restricționat în funcție de sezonul sau perioada 
anului. Distribuția în timp a cererii totale pentru un produs sau o destinație, 
exprimată de obicei ca perioadă de sezon sau de extrasezon, se folosește pentru a 
face diferența între perioadele în care cererea este mai mare decât media și invers.

53.
Locuințe secundare/de 
închiriat

C.1.1.3

O casă de vacanță (denumită, uneori, și reședință de vacanță) este o locuință 
secundară vizitată de către membrii gospodăriei în special pentru a se recrea, a-și 
petrece vacanța sau pentru orice alte forme de petrecere a timpului liber.
Sursa: Organizația Mondială a Turismului

54. Epurare secundară D.4.1

A se vedea „Sistem central de canalizare”

Epurarea primară îndepărtează obiectele plutitoare mai mari, prin strecurare și 
sedimentare. Influxul de ape reziduale curge prin una sau mai multe site, apoi 
pătrunde într-un deznisipator în care își reduce viteza suficient de mult pentru a 
permite decantarea nisipului, a pietrișului și altor materii anorganice. În stațiile de 
epurare în care are loc doar epurarea primară, efluentul este clorurat și evacuat 
într-o sursă de apă. Nămolul de epurare sau materiile solide mai mari sedimentate 
sunt îndepărtate, uscate și eliminate. Epurarea primară îndepărtează 50-65 % 
din materiile solide în suspensie și reduce consumul biochimic de oxigen (CBO) 
cu 25-40 %. Epurarea primară ca atare nu este considerată adecvată pentru 
protejarea mediului sau a sănătății oamenilor.

Epurarea secundară se referă la procese similare cu descompunerea biologică 
naturală. Se folosesc bacterii aerobe și alte microorganisme pentru a descompune 
materiile organice în dioxid de carbon anorganic, apă și minerale. Se folosesc filtre 
biologice, care sunt formate dintr-un pat de roci acoperit cu un strat microbian, 
pentru a absorbi materiile organice prezente în apă. În locul filtrelor biologice 
se pot utiliza procese de tratare cu nămol activat. După epurarea primară și 
secundară, nivelul materiilor solide în suspensie și CBO din apa reziduală se reduc 
cu 90–95 %. Acest nivel de epurare nu este eficient pentru eliminarea virușilor, a 
metalelor grele, a minereurilor dizolvate sau a anumitor substanțe chimice.
Sursa: Encyclopedia of Public Health

55. Transport ecologic D.1.1.1 Transport care nu afectează mediul și nu include traficul motorizat.

56. Stagii pentru studenți B.3.1.2 Un stagiu oferă pregătire la locul de muncă în vederea carierei profesionale, iar 
postul poate fi plătit sau nu.

57. Bunuri și servicii durabile 
B.5.1

B.5.1.1

Produsele și serviciile durabile sunt cele care oferă beneficii ecologice, sociale și 
economice, protejând în același timp sănătatea și bunăstarea publică, precum și 
mediul, pe parcursul întregului ciclu comercial, de la extracția materiilor prime până 
la eliminarea definitivă. 
Sursa: Sustainable Products Corporation
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58. Turism durabil

Turismul conceput într-un mod care să determine gestionarea tuturor resurselor 
astfel încât să fie îndeplinite nevoile economice, sociale și estetice, menținându-se 
în același timp integritatea culturală, procesele ecologice esențiale, diversitatea 
biologică și sistemele naturale vitale.
Sursa: Organizația Mondială a Turismului

59.
Strategie/plan de acțiune 
privind turismul durabil 

A.1.1

Declararea de către organizație a intențiilor și principiilor sale în legătură cu 
performanța generală din punct de vedere socio-cultural, economic și de mediu, 
care oferă un cadru de acțiune și de stabilire a scopurilor, obiectivelor și țintelor 
economice, socio-culturale și de mediu, împreună cu planurile și sistemele sale de 
gestionare a durabilității.

60. Epurare terțiară D.4.1.1

A se vedea „Sistem central de canalizare”.
A se vedea „Epurare secundară”.

Epurarea terțiară reprezintă un nivel avansat de epurare. Această formă de epurare 
poate să reducă nivelul de materii solide în suspensie și CBO la aproximativ 
1 % din cantitatea conținută în apele uzate brute înainte de epurarea primară. 
Procesele avansate de epurare se compun din mai multe mecanisme fizice, chimice 
sau biologice.
Sursa: Encyclopedia of Public Health

61.
Întreprindere din domeniul 
turismului

Organizație sau întreprindere care oferă turiștilor unul sau mai multe servicii.

62. Turist

Un vizitator (intern, venit din străinătate sau plecat în străinătate) este considerat 
turist (sau vizitator care înnoptează) în cazul în care călătoria acestuia cuprinde o 
ședere peste noapte.
Sursa: Organizația Mondială a Turismului

63. Înnoptare
B.1.1
B.2.1

Petrecerea de către un turist a unei nopți într-o destinație, în afara locuinței sau 
domiciliului primar al acestuia.

64. Cultură tradițională/locală C.4.1.2
Cultura tradițională se referă la practicile și valorile umane precum religia, filozofia, 
standardele morale, legile, politica, economia, societatea, istoria, literatura și arta 
care au fost conservate și menținute pe o perioadă lungă de timp.

65. Vizitator

Vizitatorul este un călător care face o excursie într-o destinație principală din 
afara mediului său obișnuit, pe o perioadă mai scurtă de un an, în orice scop 
principal (de afaceri, recreațional sau în alt scop personal) care nu are legătură cu 
angajarea de către o entitate rezidentă din țara sau locul vizitat. Vizitatorii (interni, 
veniți din străinătate sau plecați în străinătate) se împart în turiști (sau vizitatori 
care înnoptează), în cazul în care călătoria lor include o ședere peste noapte și, 
respectiv, în vizitatori de o zi (sau excursioniști).
Sursa: Organizația Mondială a Turismului

66. Satisfacția vizitatorilor A.3.1

Satisfacția vizitatorilor este determinată de combinația între valoarea și calitatea 
percepută, așteptările consumatorilor și experiența reală. Satisfacția generală 
a unui vizitator va influența probabilitatea ca acesta să își repete vizita, să își 
prelungească durata șederii, să cheltuiască mai mult, să contribuie la creșterea 
producției și la reputația destinației prin recomandări verbale.

67. Zone vulnerabile D.2.1.2

Expunerea sau susceptibilitatea unei zone la un pericol specific sau la o diversitate 
de pericole precum seceta, inundațiile, furtunile, ploile torențiale, avalanșele, 
tornadele, uraganele/cicloanele, erupțiile vulcanice, cutremurele, valurile de căldură 
sau alunecările de teren.

68. Separarea deșeurilor D.3.1.1 Sortarea deșeurilor pe categorii înainte de colectare sau de evacuare.

69. Pisoare fără apă D.5.1.1 Pisoar care funcționează fără funcția de spălare, prin urmare nu este alimentat cu 
apă curată.
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Profilul destinației 

Acest formular poate fi folosit pentru a oferi părților interesate o imagine de ansamblu asupra destinației 
dumneavoastră. Completați-l astfel încât să răspundă nevoilor dumneavoastră și modificați-l acolo unde este cazul.
DESTINAȚIA:
ȚARA:
LIMITELE DESTINAȚIEI: 

LOCALIZARE: PREZENTARE SUCCINTĂ:
Descriere Distanța față de capitala țării 

(km)
Principalele tipuri de turism și 
cele mai populare activități 

Cele mai populare cinci atracții 
turistice (inclusiv atracții 
culturale și de mediu)

1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________

GEOGRAFIE: CONDIȚII METEOROLOGICE:
Suprafața aproximativă 
a destinației (în km²) și 
principalele caracteristicei fizice 
(râuri, dealuri, golfuri etc.). 

Habitate dominante (bifați 
cu un X în dreptul tuturor 
răspunsurilor valabile)

Nivelul de biodiversitate (gama 
de specii de plante și animale 
diferite)

Media orelor de soare, a ploilor 
(precipitațiilor) și regimul 
sezonier de temperatură

Urban:____________
Plajă cu nisip/pietriș:____
Mlaștină/bărăgan: ____
Teren agricol:_______
Pădure/teren împădurit:______
Zonă alpină:_________
Lăstăriș:______
Deșert: ________
Zonă umedă:_______
Altele (descrieți):
_____________________

Biodiversitate SCĂZUTĂ 
(varietate redusă de 
specii):_______

Biodiversitate MEDIE:______

Biodiversitate RIDICATĂ (sunt 
prezente multe specii de plante 
și animale diferite):________

Ore de soare:
Vara: ________ ore
Iarna: _________ ore

Precipitații
Vara: ________ ore
Iarna: _________ ore 

Temperatura
Vara:
Ziua: ___°C    Noaptea:  ___°C
Iarna: 
Ziua: ___°C    Noaptea: ___°C

LEGĂTURI DE TRANSPORT:
Distanța de la cel mai apropiat 
aeroport local și internațional 
(în km)

Detalii privind operatorii de 
transport aerian și/sau naval 
care aduc vizitatori la destinație 

Facilități de transport public 
către destinație (bifați cu un X 
în dreptul tuturor răspunsurilor 
valabile)

Aranjamente private 
suplimentare pentru transportul 
vizitatorilor către destinație

Operatori de transport aerian:
Operatori de transport naval:

Tren: _____
Tren subteran/metrou:_____
Tramvai:______
Autocar:_____
Autobuz:_______
Taxi:_______
Feribot: ______
Altele (descrieți):_____________

POPULAȚIE:
Numărul rezidenților permanenți Densitatea populației Raportul rezidenți/turiști pe 

perioada verii/iernii
Procentul populației cu locuri de 
muncă în domeniul turismului

Numărul de rezidenți 
permanenți:_______________ Densitatea populației: 

_________ pe km²
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TURIȘTI:
Numărul anual de vizitatori, 
total și defalcat pe piețele 
principale

Sosiri anuale pe tipuri de 
transport

Media cheltuielilor turiștilor (pe 
persoană/zi)

Durata medie a șederii

Numărul total anual de 
vizitatori:
Numărul total anual de vizitatori 
de o zi:
Numărul total anual de vizitatori 
interni: 

Piețele care reprezintă sursa 
principală de turiști: (pe țară și 
număr de vizitatori, de exemplu, 
Germania – 40 000):
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________

Aerian:

Maritim:

Feroviar:

Autoturism particular:

Altele:

FACILITĂȚI TURISTICE:
Numărul aproximativ de hoteluri 
(pe număr de stele) și camere 
de la destinație 

Alte tipuri de facilități de 
cazare disponibile (cu numărul 
aproximativ) 

Numărul aproximativ de 
restaurante 

Numărul aproximativ de baruri 
(cluburi de noapte, puburi etc.)

Hoteluri:

Camere:

Vile: _________
Apartamente:______
Hoteluri pentru 
tineret:__________
Campinguri:________
Altele 
(descrieți):______________

ORICE INFORMAȚII SUPLIMENTARE RELEVANTE PENTRU DESTINAȚIA DUMNEAVOASTRĂ CARE CONSIDERAȚI CĂ NU SE 
REGĂSESC ÎN SECȚIUNILE DE MAI SUS:
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Chestionar privind gestionarea destinației 

CHESTIONAR PRIVIND GESTIONAREA DESTINAȚIEI 
Acest chestionar cuprinde o listă cu întrebări pe care le puteți folosi pentru a aduna informațiile necesare ca indicatori relevanți 

privind gestionarea destinației.
Puteți să folosiți toate întrebările sau să alegeți doar câteva.

Observație: indicatorii relevanți pentru fiecare întrebare au fost lăsați în chestionar pentru a vă arăta cum sunt corelate întrebările 
chestionarului cu diferiții indicatori..

Vă rugăm să alocați câteva minute completării acestui chestionar, care vă va ajuta să obțineți o imagine mai bună asupra destinației 
dumneavoastră.

INDICATOR DE BAZĂ  
C.1.1 Numărul de turiști/vizitatori la 100 de rezidenți
Indicați dimensiunea totală a populației rezidente de la destinația dumneavoastră:

__________________________
Câți turiști/vizitatori primiți pe an?

___________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
C.1.1.3 Numărul de reședințe secundare/de închiriat la 100 de locuințe
Câte reședințe permanente există la destinația dumneavoastră?

__________________________
Câte locuințe secundare/de închiriat există la destinația dumneavoastră?

__________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
A.1.1.2 Procentul din destinație reprezentat de o organizație de gestionare a destinației
Câte orașe, sate și municipii cuprinde destinația dumneavoastră?

__________________________
Organizația de gestionare a destinației reprezintă toate comunitățile din aria dumneavoastră geografică?

□ Da  □ Nu 
Dacă răspunsul este nu, vă rugăm să enumerați comunitățile care nu sunt reprezentate și să explicați succint motivul:  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.1.1.1 Contribuția relativă a turismului la economia destinației (% din PIB)
Procentual, care este contribuția turismului la economia destinației dumneavoastră (%PIB)?

__________________________

INDICATOR DE BAZĂ  
B.3.1  Locurile de muncă directe în turism ca procent din totalul locurilor de muncă
Câți rezidenți sunt angajați direct în sectorul turismului?

__________________________

INDICATOR DE BAZĂ  
B.1.1  Numărul de înnoptări lunare
Câte înnoptări turistice a înregistrat destinația dumneavoastră în ultimul an?

__________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
C.1.1.2 Numărul de paturi disponibile în facilitățile de cazare cu scop comercial, la 100 de rezidenți
Care este numărul total de paturi disponibile la destinația dumneavoastră?

__________________________
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CHESTIONAR PRIVIND GESTIONAREA DESTINAȚIEI 
INDICATOR DE BAZĂ 
B.2.2  Rata de ocupare a facilităților de cazare cu scop comercial pe lună; media anuală
Indicați rata de ocupare de anul trecut la destinația dumneavoastră, pe luni:

Ianuarie  __________________________
Februarie  __________________________
Martie  __________________________
Aprilie  __________________________
Mai  __________________________
Iunie  __________________________
Iulie  __________________________
August  __________________________
Septembrie __________________________
Octombrie  __________________________
Noiembrie __________________________
Decembrie __________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.2.2.1 Prețul mediu pe cameră la destinație
Care este tariful mediu pe cameră în facilitățile de cazare de la destinația dumneavoastră?

__________________________

INDICATOR DE BAZĂ  
B.2.1  Durata medie a șederii turiștilor (nopți)
Care este durata medie a șederii turiștilor (câte nopți petrec de obicei turiștii la destinația dumneavoastră)?

__________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.2.1.1 Durata medie a șederii vizitatorilor de o zi (ore)
Indicați câte ore petrec vizitatorii de o zi la destinația dumneavoastră:

__________________________

INDICATOR DE BAZĂ  
A.1.1  Procentul din destinație care dispune de o strategie/un plan de acțiune privind turismul durabil, cu mecanisme 
convenite de monitorizare, control al dezvoltării și evaluare
Destinația dumneavoastră dispune de o strategie/un plan de acțiune privind turismul durabil, cu mecanisme convenite de monitorizare, 
control al dezvoltării și evaluare?

□ Da  □ Nu
Vă rugăm să detaliați: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

În cazul în care dispuneți de o strategie/un plan de acțiune privind turismul durabil, la acesta participă toate comunitățile din cadrul 
destinației dumneavoastră?

□ Da  □ Nu  □ Unele
Vă rugăm să detaliați: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.5.1.1 Procentul din destinație vizat de o politică de promovare a produselor și serviciilor locale, durabile și/sau care 
fac obiectul unui comerț echitabil
Există o politică a destinației care promovează cumpărarea și utilizarea de produse și servicii locale, durabile și/sau care fac obiectul 
unui comerț echitabil?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, la politică participă toate comunitățile din cadrul destinației dumneavoastră?
□ Da  □ Nu  □ Unele
Vă rugăm să detaliați: _________________________________________________
________________________________________________________________________



45Îndrumar privind sistemul european de indicatori de turism

CHESTIONAR PRIVIND GESTIONAREA DESTINAȚIEI 
INDICATOR DE BAZĂ  
C.4.1  Procentul din destinație vizat de o politică sau de un plan de protejare a patrimoniului cultural
Destinația dumneavoastră dispune de o politică de protejare și îmbunătățire a patrimoniului cultural?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, la această politică participă toate comunitățile din destinația dumneavoastră?

□ Da  □ Nu  □ Unele
Vă rugăm să detaliați: _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
C.4.1.2 Procentul celor mai mari evenimente ale destinației axate pe cultura și bunurile tradiționale/locale 
Enumerați câteva dintre cele mai mari evenimente organizate la destinația dumneavoastră (nu mai mult de zece).
Indicați în casete care dintre evenimente se bazează pe cultura tradițională/locală:

 1. _____________________________________                     □
 2. _____________________________________                     □
 3. _____________________________________                     □
 4. _____________________________________                     □
 5. _____________________________________                     □
 6. _____________________________________                     □
 7. _____________________________________                     □
 8. _____________________________________                     □
 9. _____________________________________                     □
10. _____________________________________                     □

INDICATOR OPȚIONAL  
D.2.1.1 Procentul din destinație inclus în strategia sau planificarea de adaptare la schimbările climatice
Destinația dumneavoastră participă la o planificare strategică privind adaptarea la schimbările climatice (de exemplu, captarea și 
stocarea apei, mutarea atracțiilor turistice dacă este cazul, etc.)?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, la strategie participă toate comunitățile din cadrul destinației dumneavoastră?
□ Da  □ Nu  □ Unele
Vă rugăm să detaliați: _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Care este suprafața geografică totală (km2) a destinației dumneavoastră?
__________________________

INDICATOR DE BAZĂ  
D.7.1 Procentul din destinație (suprafața în km2) desemnat în vederea protejării
Care este suprafața geografică totală (km2) desemnată ca fiind protejată în cadrul destinației?

__________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
D.7.1.2 Procentul din destinație vizat de un plan de gestionare și monitorizare a biodiversității 
Care este suprafața geografică totală (km2) vizată de un plan de gestionare și monitorizare a biodiversității?

__________________________

INDICATOR DE BAZĂ  
D.8.1 Destinația dispune de politici care impun întreprinderilor din domeniul turismului să reducă la minimum 
poluarea luminoasă și sonoră
Destinația dumneavoastră dispune de politici care impun întreprinderilor din domeniul turismului să reducă la minimum poluarea 
luminoasă și sonoră?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, la strategie participă toate întreprinderile din cadrul destinației dumneavoastră?
□ Da  □ Nu  □ Unele
Vă rugăm să detaliați: _________________________________________________
________________________________________________________________________
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CHESTIONAR PRIVIND GESTIONAREA DESTINAȚIEI 
INDICATOR OPȚIONAL  
D.8.1.1 Procentul din destinație și procentul populației vizate de strategia și/sau planurile locale de reducere a poluării 
sonore și luminoase 
Destinația dumneavoastră dispune de o strategie și/sau de planuri locale de reducere a poluării sonore și luminoase?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, care este amploarea politicii privind poluarea sonoră/luminoasă?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dacă răspunsul este da, ce procent din populație locuiește în zona vizată de această strategie?
_________________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
C.3.1.1 Procentul din destinație deservit de transport public accesibil persoanelor cu handicap și persoanelor cu 
necesități speciale privind accesul
Ce suprafață geografică totală (km2) din destinația dumneavoastră este deservită de transport public accesibil călătorilor cu handicap?

__________________________
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Chestionar pentru întreprinderi

CHESTIONAR PENTRU ÎNTREPRINDERI
Acest chestionar cuprinde o listă cu întrebări pe care le puteți folosi pentru a aduna informațiile necesare ca indicatori relevanți 

privind întreprinderile. Puteți să folosiți toate întrebările sau să alegeți doar câteva.
Observație: indicatorii relevanți pentru fiecare întrebare au fost lăsați în chestionar pentru a vă arăta cum sunt corelate întrebările 

chestionarului cu diferiții indicatori.
Înainte de a folosi acest chestionar pentru efectuarea sondajelor, se recomandă să ștergeți informațiile despre indicatori.

Vă rugăm să alocați câteva minute pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea destinației noastre. Toate răspunsurile vor rămâne 
confidențiale. Vă mulțumim pentru colaborare.
Specificați tipul de întreprindere în care lucrați:

□ Facilitate de cazare
□ Alimentație
□ Furnizor de servicii de divertisment
□ Furnizor de servicii recreative în aer liber 
□ Transport
□ Altul; vă rugăm să precizați: ______________________

Indicați postul pe care îl ocupați în întreprindere:
_______________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.3.1.1 Procentul locurilor de muncă sezoniere din turism
Câți angajați aveți pe parcursul anului?

_________  Angajați cu normă întreagă
_________  Angajați cu jumătate de normă
_________  Angajați sezonieri
_________  Stagiari
_________  Alții; vă rugăm să precizați: ____________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.3.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care oferă stagii pentru studenți 
Întreprinderea dumneavoastră oferă programe de stagiu pentru studenți?
□ Da  □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
C.2.1  Procentul angajaților bărbați și al angajaților femei din sectorul turismului
Care este numărul de bărbați și femei care lucrează în întreprinderea dumneavoastră?

Femei  Bărbați 
_______  _______  Angajați cu normă întreagă
_______  _______  Angajați cu jumătate de normă
_______  _______  Angajați sezonieri
_______  _______  Stagiari
_______  _______  Alții; vă rugăm să precizați: ___________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
C.2.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului în care funcția de director general este ocupată de o femeie
Directorul general al întreprinderii dumneavoastră este femeie sau bărbat?

______ Femeie  ______ Bărbat
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CHESTIONAR PENTRU ÎNTREPRINDERI
INDICATOR OPȚIONAL  
C.2.1.2 Salariul mediu în turism pentru femei, comparativ cu salariul mediu pentru bărbați (pe tipuri de locuri de muncă 
în turism)
Indicați salariul brut combinat pe lună al angajaților dumneavoastră:

Angajați cu jumătate de 
normă

Numărul de femei:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Numărul de bărbați:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Posturi cu grad profesional 
debutant/pentru lucrători 
necalificați

Numărul de femei:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Numărul de bărbați:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Posturi de nivel mediu/pentru 
lucrători calificați

Numărul de femei:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Numărul de bărbați:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Cadre medii

Numărul de femei:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Numărul de bărbați:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Conducere executivă

Numărul de femei:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Numărul de bărbați:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Altele; vă rugăm să precizați:
_____________________
_____________________
_____________________

Numărul de femei:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

Numărul de bărbați:
# _______________
Salariul brut combinat
€_______________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.2.2.1 Prețul mediu pe cameră la destinație 
Dacă sunteți o întreprindere care oferă facilități de cazare, care este tariful dumneavoastră mediu pe cameră?

________  □  Nu este cazul

INDICATOR DE BAZĂ  
C.3.2 Procentul atracțiilor turistice care sunt accesibile persoanelor cu handicap și/sau fac parte din sisteme 
recunoscute privind accesibilitatea
Faceți parte dintr-un sistem recunoscut privind accesibilitatea (sistem de certificare sau etichetare care evaluează accesibilitatea 
facilităților de cazare și a atracțiilor pentru vizitatorii cu mobilitate redusă)?

□ Da  □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
C.3.1  Procentul facilităților de cazare cu scop comercial care dispun de camere accesibile persoanelor cu handicap și/
sau fac parte din sisteme recunoscute privind accesibilitatea
Dacă sunteți o întreprindere care oferă facilități de cazare, dispuneți de camere adaptate necesităților speciale ale vizitatorilor cu 
handicap sau cu mobilitate redusă?

□ Da  □ Nu  □ Nu este cazul

INDICATOR DE BAZĂ 
B.4.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului controlate în ultimul an din punct de vedere al siguranței în 
caz de incendiu
În ultimul an, întreprinderea dumneavoastră a făcut obiectul unui control al siguranței în caz de incendiu? 
□ Da  □ Nu  

Data controlului:: ______________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.2.1.2 Procentul reprezentat de cele mai mari zece întreprinderi din domeniul turismului implicate în gestionarea 
destinației/în cooperare comercială
Întreprinderea dumneavoastră participă la activități de cooperare comercială în beneficiul destinației (de exemplu, este implicată în 
asociații ale întreprinderilor din domeniul turismului sau în programe promoționale/de publicitate)?

□ Da  □ Nu 
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CHESTIONAR PENTRU ÎNTREPRINDERI
INDICATOR OPȚIONAL  
A.4.1.1 Procentul întreprinderilor care comunică vizitatorilor demersurile lor în materie de durabilitate, prin produse, 
marketing sau branding
Poziționarea întreprinderii dumneavoastră din punct de vedere al durabilității beneficiază de vizibilitate publică (broșuri de informare a 
vizitatorilor, pagini internet etc.), respectiv aveți prevăzută o secțiune specifică ce evidențiază aspectele și inițiativele în materie de durabilitate?

□ Da  □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
A.2.1  Procentul întreprinderilor/structurilor din domeniul turismului de la destinație care folosesc un sistem voluntar 
și verificat de certificare/etichetare a măsurilor legate de mediu/calitate/durabilitate și/sau responsabilitate socială
Întreprinderea dumneavoastră este certificată în materie de protecție a mediului sau durabilitate (de exemplu, ISO 14.001, EMAS, 
eticheta ecologică pentru turism etc.)?

□ Da  □ Nu

INDICATOR OPȚIONAL  
A.2.1.1 Numărul întreprinderilor/structurilor din domeniul turismului care întocmesc rapoarte de durabilitate în 
conformitate cu Inițiativa de Raportare Globală (GRI)
Întreprinderea dumneavoastră elaborează un raport de durabilitate în conformitate cu Global Reporting Initiative?

□ Da  □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
B.5.1  Procentul întreprinderilor din domeniu turismului care iau în mod activ măsuri pentru a achiziționa bunuri și 
servicii locale, durabile și care fac obiectul unui comerț echitabil 
Care este procentul serviciilor și bunurilor (în afară de alimente și băuturi) pe care le obțineți din surse locale, în mod durabil sau care 
fac obiectul unui comerț echitabil?

□ < 10 %
□ 10 – 25 %
□ 25 – 50 %
□ > 50 %

INDICATOR OPȚIONAL  
B.5.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care se aprovizionează cel puțin în proporție de 25 % cu 
alimente și băuturi de la producători din localitate/regiune
Dacă serviți alimente sau băuturi în întreprinderea dumneavoastră, ce procent este reprezentat de produsele fabricate pe plan local/regional?

□ Nu este cazul
□ < 10 %
□ 10 – 25 %
□ 25 – 50 %
□ > 50 %

INDICATOR DE BAZĂ  
D.2.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care se implică în planuri de atenuare a schimbărilor climatice — de 
exemplu, compensarea emisiilor de CO2, sisteme cu consum de energie scăzut etc. —, în răspunsuri și în acțiuni de „adaptare” 
Întreprinderea dumneavoastră este implicată în planuri de atenuare a schimbărilor climatice (de exemplu, compensarea emisiilor de 
CO2, sisteme cu consum de energie scăzut etc.)?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, precizați care sunt aceste planuri: ________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Întreprinderea dumneavoastră este implicată în orice fel de acțiuni de adaptare la schimbările climatice (de exemplu, captarea și 
stocarea apei, relocarea atracțiilor turistice dacă este cazul, etc.)?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, precizați care sunt aceste acțiuni: ________________________
________________________________________________________________________

INDICATOR OPȚIONAL  
D.6.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care au trecut la iluminatul cu consum de energie scăzut
Întreprinderea dumneavoastră a trecut la iluminatul cu consum de energie scăzut (de exemplu leduri)?

□ Da  □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
D.6.1 Consumul de energie pe înnoptare turistică, comparativ cu consumul de energie al restului populației, pe noapte/persoană
În cazul în care oferiți facilități de cazare, care a fost consumul dumneavoastră de energie în ultima lună pentru care sunt disponibile date?

_______________
În cazul în care oferiți facilități de cazare, câte înnoptări ați înregistrat în luna respectivă?

_______________
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CHESTIONAR PENTRU ÎNTREPRINDERI
INDICATOR OPȚIONAL  
D.6.1.2 Cantitatea de energie din surse regenerabile consumată anual (Mwh), ca procent din consumul total de energie
Întreprinderea dumneavoastră beneficiază de surse regenerabile de energie (de exemplu, panouri fotovoltaice, biomasă, turbine 
eoliene etc.)?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, ce procent din necesarul de energie acoperă aceste surse??
________%

INDICATOR OPȚIONAL  
D.3.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care separă diferitele tipuri de deșeuri 
Întreprinderea dumneavoastră separă diferitele tipuri de deșeuri?

□ Da  □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
D.5.1 Consumul de apă dulce pe înnoptare turistică, comparativ cu consumul de apă al restului populației, pe noapte/
persoană
În cazul în care oferiți facilități de cazare, care a fost cantitatea totală de apă consumată de unitatea dumneavoastră în ultima 
perioadă de citire a controlului?

Data primei citiri a contorului _________  Citire reală _________ m3

Data primei citiri a contorului _________  Citire reală _________ m3

INDICATOR OPȚIONAL  
D.5.1.1 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului cu dușuri și robinete cu debit redus și/sau vase de toaletă cu 
mecanism dublu de spălare/pisoare fără apă
Întreprinderea dumneavoastră participă la acțiuni de economisire a apei (de exemplu, vase de toaletă cu mecanism dublu de spălare/
pisoare fără apă, dușuri și robinete cu debit redus, irigarea grădinii prin picurare etc.)?

□ Da  □ Nu

INDICATOR OPȚIONAL  
D.5.1.2 Procentul întreprinderilor din domeniul turismului care folosesc apă reciclată
Folosiți apă reciclată în întreprinderea dumneavoastră?

□ Da  □ Nu

INDICATOR OPȚIONAL  
D.2.1.2 Procentul infrastructurii aferente facilităților de cazare și atracțiilor turistice situate în „zone vulnerabile”
Întreprinderea dumneavoastră se află într-o „zonă vulnerabilă” (o zonă predispusă inundațiilor, avalanșelor etc.)?

□ Da  □ Nu

INDICATOR OPȚIONAL  
D.7.1.1 Procentul întreprinderilor locale din sectorul turismului care susțin în mod activ protejarea, conservarea și 
gestionarea biodiversității și a peisajelor locale
Întreprinderea dumneavoastră participă la acțiuni de susținere a biodiversității locale, de protejare, conservare și gestionare a 
peisajului (de exemplu, colaborare în cadrul activităților de educare în domeniul protecției mediului înconjurător desfășurate în zone/
habitate naturale, sponsorizarea unor activități sau facilități în parcuri naturale etc.)?

□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, precizați care sunt aceste acțiuni: ________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Chestionar pentru rezidenți

CHESTIONAR PENTRU REZIDENȚI
Acest chestionar cuprinde o listă cu întrebări pe care le puteți folosi pentru a aduna informațiile necesare ca indicatori relevanți 

privind rezidenții. Puteți să folosiți toate întrebările sau să alegeți doar câteva.
Observație: indicatorii relevanți pentru fiecare întrebare au fost lăsați în chestionar pentru a vă arăta cum sunt corelate întrebările 

chestionarului cu diferiții indicatori.
Înainte de a folosi acest chestionar pentru efectuarea sondajelor, se recomandă să ștergeți informațiile despre indicatori.

Vă rugăm să alocați câteva minute pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea destinației noastre. Toate răspunsurile vor rămâne 
confidențiale. Vă mulțumim pentru colaborare.

INDICATOR OPȚIONAL  
C.1.1.1 Procentul rezidenților mulțumiți de turismul de la destinație (pe lună/sezon)
În general, sunt foarte mulțumit de turismul de la destinația mea.

Întru totul de acord De acord Neutru Nu sunt de acord Deloc de acord

Toamna O O O O O

Iarna O O O O O

Primăvara O O O O O

Vara O O O O O

ÎNTREBARE OPȚIONALĂ RELEVANTĂ
Turismul și turiștii care vizitează destinația mea generează beneficii pentru comunitate.

Întru totul de acord De acord Neutru Nu sunt de acord Deloc de acord

O O O O O

ÎNTREBARE OPȚIONALĂ RELEVANTĂ
Turismul și turiștii care vizitează destinația mea generează beneficii pentru mine.

Întru totul de acord De acord Neutru Nu sunt de acord Deloc de acord

O O O O O

INDICATOR OPȚIONAL  
A.1.1.1 Procentul rezidenților mulțumiți de implicarea și influența lor în ceea ce privește planificarea și dezvoltarea 
turismului
În general, sunt foarte mulțumit(ă) de implicarea și influența rezidenților în ceea ce privește planificarea și dezvoltarea turismului.

Întru totul de acord De acord Neutru Nu sunt de acord Deloc de acord

O O O O O

INDICATOR OPȚIONAL  
C.4.1.1 Procentul rezidenților care au puncte de vedere pozitive sau negative privind impactul turismului asupra 
identității destinației
În opinia dumneavoastră, ce efect exercită turismul asupra specificității și identității locale, culturii și patrimoniului destinației 
în care locuiți?

□ Le periclitează
□ Contribuie la menținerea lor
□ Contribuie la îmbunătățirea lor
□ Nu are niciun efect

ÎNTREBARE OPȚIONALĂ RELEVANTĂ 
În opinia dumneavoastră, ce efect exercită turismul asupra calității vieții în destinația în care locuiți?

□ O periclitează 
□ Contribuie la menținerea sa 
□ Contribuie la îmbunătățirea sa
□ Nu are niciun efect

ÎNTREBARE DEMOGRAFICĂ OPȚIONALĂ 
Ce sex aveți?

□ Masculin  □ Feminin
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CHESTIONAR PENTRU REZIDENȚI
ÎNTREBARE DEMOGRAFICĂ OPȚIONALĂ 
În ce grupă de vârstă vă încadrați?

□ 15 – 24
□ 25 – 49
□ 50 – 64
□ 65 – 79
□ 80 și peste

ÎNTREBARE DEMOGRAFICĂ OPȚIONALĂ 
Care dintre elementele de mai jos descriu cel mai bine statutul dumneavoastră profesional? 

□ Angajat cu normă întreagă (30+ ore pe săptămână)
□ Angajat cu jumătate de normă (< 30 de ore pe săptămână)
□ Angajat temporar 
□ Student
□ Pensionar 
□ În prezent fără loc de muncă remunerat
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Chestionar pentru vizitatori

CHESTIONAR PENTRU VIZITATORI
Acest chestionar cuprinde o listă cu întrebări pe care le puteți folosi pentru a aduna informațiile necesare ca indicatori relevanți 

privind vizitatorii. Puteți să folosiți toate întrebările sau să alegeți doar câteva.
Observație: indicatorii relevanți pentru fiecare întrebare au fost lăsați în chestionar pentru a vă arăta cum sunt corelate întrebările 

chestionarului cu diferiții indicatori.
Înainte de a folosi acest chestionar pentru efectuarea sondajelor, se recomandă să ștergeți informațiile despre indicatori.

Vă rugăm să alocați câteva minute pentru a ne ajuta să vă oferim o experiență mai bună la destinația noastră.
Vă mulțumim pentru colaborare!
Data vizitei la destinația noastră:  _______________________

INDICATOR OPȚIONAL  
D.1.2.1 Lungimea medie (km) a călătoriei vizitatorilor de o zi de la și către destinație
Care este țara dumneavoastră și codul poștal al localității de reședință?

Țara: ______________
Codul poștal: _____________

INDICATOR DE BAZĂ  
D.1.2 Lungimea medie (km) a călătoriei efectuate de turiști de la și către domiciliu sau lungimea medie (km) a 
călătoriei de la destinația anterioară către destinația actuală 
Din ce punct ați pornit la drum astăzi?

□ Domiciliu □ Altă destinație: __________________
      (vă rugăm să precizați)

INDICATOR DE BAZĂ  
D.1.1 Procentul turiștilor și al vizitatorilor de o zi care folosesc diferite moduri de transport pentru a ajunge la 
destinație (public/privat și tipul de transport)
Ce mod principal de transport ați folosit pentru a călători până aici?

□ Tren
□ Avion
□ Autobuz
□ Autoturism (personal, al unor prieteni, de serviciu)
□ Autoturism (închiriat)
□ Motocicletă
□ Bicicletă
□ Pe jos
□ Rulotă/Camionetă/Autocamion
□ Ambarcațiune/Navă/Feribot
□ Altul; vă rugăm să precizați: ________________

INDICATOR OPȚIONAL  
D.1.1.1 Procentul vizitatorilor care folosesc servicii de transport local/ecologic/public pentru a se deplasa în interiorul 
destinației 
Ce metodă de transport ați folosit/intenționați să folosiți pe durata șederii aici?

□ Bicicletă
□ Transportul public local (autobuz, tren…)
□ Altele (autoturism personal, autobuze turistice, taxi…)
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CHESTIONAR PENTRU VIZITATORI
INDICATOR DE BAZĂ  
B.1.1  Numărul de înnoptări lunare
Ați rămas aici peste noapte?

INDICATOR OPȚIONAL  
B.1.1.2 Numărul vizitatorilor de o zi în sezon și în 
extrasezon

□ Da □ Nu

INDICATOR DE BAZĂ  
B.2.1  Durata medie a șederii turiștilor (nopți)
Dacă răspunsul este da, vă rugăm să indicați câte nopți ați 
petrecut la această destinație:

________

INDICATOR OPȚIONAL  
B.2.1.1 Durata medie a șederii vizitatorilor de o zi 
(ore)
Dacă răspunsul este nu, vă rugăm să indicați câte ore ați 
petrecut la această destinație:

________

INDICATOR OPȚIONAL  
A.3.1.1 Procentul vizitatorilor care repetă experiența/se întorc (în interval de 5 ani)
Este prima dumneavoastră vizită la această destinație?

□ Da □ Nu
 Dacă răspunsul este nu, de câte ori ați vizitat această destinație în ultimii cinci ani?
 ________

INDICATOR DE BAZĂ  
B.1.2 Cheltuielile zilnice pe turist (cazare, mâncare și băutură, alte servicii)

INDICATOR OPȚIONAL  
B.1.1.3 Cheltuielile zilnice pe vizitator de o zi 
Cât ați cheltuit pe persoană pe zi în timpul șederii aici? (inclusiv cazare, transport în interiorul destinației, mâncare și băutură, 
cumpărături și divertisment)

□ < 25 € □ 100 – 200 €
□ 25 – 50 € □ > 200 €
□ 50 – 100 €

INDICATOR DE BAZĂ  
A.3.1  Procentul vizitatorilor mulțumiți de experiența generală avută la destinație
În general, sunt mulțumit(ă) de vizita mea în această destinație.

Întru totul de acord De acord Neutru Nu sunt de acord Deloc de acord

O O O O O

Dumneavoastră sau o persoană care călătorește cu dumneavoastră aveți un handicap sau mobilitate redusă?
□ Da  □ Nu
Dacă răspunsul este da, vă rugăm să marcați răspunsul care reprezintă cel mai bine opinia dumneavoastră:

  INDICATOR OPȚIONAL  
C.3.2.1 Procentul vizitatorilor mulțumiți de accesibilitatea destinației pentru persoanele cu handicap sau cu 
nevoi specifice de acces

  Această destinație ia în considerare nevoile speciale ale vizitatorilor cu handicap, în toate zonele de activitate (cazare, 
transport public, atracții turistice, etc.).

Întru totul de acord De acord Neutru Nu sunt de acord Deloc de acord

O O O O O

NDICATOR DE BAZĂ  
A.4.1  Procentul vizitatorilor care sunt conștienți de eforturile depuse în ceea ce privește durabilitatea destinației
Sunteți conștient(ă) de eforturile și inițiativele în materie de durabilitate întreprinse la această destinație? 

□ Da  □ Nu 
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Lista părților interesate propuse 

Informații adresate coordonatorilor locali ai destinației:  
Constituirea unui grup de lucru al părților interesate (GLPI)

Pentru a permite culegerea datelor relevante și crearea unui sentiment al apartenenței locale, este 
esențial să se creeze un „grup de lucru al părților interesate” (GLPI) format din reprezentanți ai unor 
domenii variate.

Părțile interesate relevante ar trebui să fie invitate să participe la o întâlnire în care să afle des-
pre indicatorii propuși și sistemul de gestionare a indicatorilor, să discute pe marginea lor și să își 
aducă contribuția la aceștia. O astfel de întâlnire ar trebui să fie găzduită de către coordonatorul 
local al destinației, împreună cu personalul acestuia și, dacă este cazul, cu organizația de turism 
națională sau regională. 

La întâlnire ar trebui să participe o gamă largă de reprezentanți din turism și din toate sectoa-
rele conexe. Mai jos este propusă o listă a eventualelor părți interesate care pot să formeze GLPI, 
iar separat este pus la dispoziție un model de invitație. Acesta poate fi folosit după cum conside-
rați corespunzător și poate fi adaptat situațiilor individuale. De exemplu, probabil că veți dori să 
abordați persoanele pe care le cunoașteți bine telefonic sau prin e-mail, în timp ce pentru unele 
părți interesate, în special pentru cele din alte sectoare (furnizori de energie și apă, poliție etc.), ar 
putea fi necesară o invitație ușor modificată, care să evidențieze relevanța inițiativei pentru secto-
rul reprezentat de aceștia.

Această listă cuprinde câteva propuneri. Dumneavoastră aveți libertatea de a invita 
orice alte părți interesate pe care le considerați adecvate pentru destinația dumnea-
voastră. Un grup obișnuit de părți interesate cuprinde, în general, aproximativ 15-20 de 
persoane (sau mai puține în cazul destinațiilor mici). 

Reprezentanți ai: 
•	 organizației de turism regionale/locale și ai societății pentru dezvoltarea turismului 
•	 departamentelor locale de urbanism, transport și dezvoltare rurală/urbană 
•	 departamentului de gestionare a deșeurilor (lichide și solide) 
•	 departamentului sau societății de alimentare cu apă (la nivel local și regional) 
•	 departamentului pentru energie și/sau furnizorului de energie
•	 poliției/departamentului de protecție și pază
•	 departamentului pentru silvicultură/de gestionare a zonelor protejate sau a parcurilor
•	 autorității aeroportuare/portuare (dacă este cazul) 
•	 asociației locale a hotelurilor sau ai asociației pentru turism 
•	 asociațiilor ghizilor, structurilor de camping, proprietarilor de rulote, vile, apartamente 
•	 organizațiilor neguvernamentale relevante 
•	 camerei de comerț locale 
•	 asociațiilor și/sau ai sindicatelor de salariați din domeniul turismului 
•	 instituțiilor academice relevante implicate în lucrări de cercetare conexe
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Model de invitație 

Data

Stimate Domnule/ Stimată Doamnă/ numele (partea interesată)

Pentru a dezvolta o industrie profitabilă și durabilă a turismului în (destinația) am hotărât să folo-
sim un instrument de gestionare pe bază de indicatori pus la dispoziție de către Comisia Europeană. 
Acest instrument, cunoscut sub denumirea de XXXX, are la bază un proces controlat și conturat la 
nivel local de către părțile interesate dintr-o gamă variată de sectoare relevante, care se reunesc 
în structura unui grup de lucru. 

Întrucât dumneavoastră dețineți un rol important pentru modul în care turismul este exploatat și 
gestionat pe plan local, avem deosebita plăcere de a vă invita să vă alăturați Grupului de lucru al 
părților interesate (GLPI) și să participați la întâlnirea inițială a acestuia care va avea loc în data de:

(Data și ora)  
la (locul)

La întâlnire vă voi prezenta succint sistemul de gestionare și modul în care îl putem folosi pentru a 
contura dezvoltarea turismului în (destinația). Veți putea să ne împărtășiți punctele dumneavoastră 
de vedere în legătură cu ceea ce considerați a fi aspectele esențiale și să ne ajutați să ierarhizăm 
domeniile de acțiune. 

Turismul ne afectează pe toți. Prin urmare, dacă în cadrul GLPI sunt reprezentate o varietate de 
sectoare care contribuie cu cunoștințele, competențele și datele proprii, vom putea să creăm o 
imagine corectă a industriei turismului și a interacțiunii dintre aceasta și diferitele sectoare ale 
economiei, mediului și comunității noastre locale. Este o ocazie extraordinară de a ne reuni și de a 
sprijini dezvoltarea turismului așa cum îl dorim în regiunea noastră. Ne-ar face o plăcere deosebită 
ca și dumneavoastră să participați la acest demers.

Vă rog să mă informați dacă puteți participa. Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă,

(Numele dumneavoastră)
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