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CAPITOLUL I 
TURISM 

TOURISM 
 

1.1. CONSIDERATIONS ON VALUING THE TURISTIC 
CONSUMPTION BEHAVIOUR FROM THE 

SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT 
PERSPECTIVE 

 
CONSIDERAŢII PRIVIND VALORIZAREA 

COMPORTAMENTULUI DE CONSUM TURISTIC DIN 
PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII REGIONALE DURABILE 

 
Mioara BORZA1 

Elisabeta GÂDIOI2 
 

Abstract 
Nowadays tourism represents a widespread phenomenon with significant impact 

on the local economy and society, micro-regional or regional, becoming a dynamic 
stimulus of socio-economic progress. A particularity of tourism is that it highlights as a 
sector with great importance and interest to the individual and to society, too. 

Through this paper we propose to realize a regional analysis regarding the 
contribution of touristic consumption behaviour to sustain and stimulate the sustainable 
touristic activities, given that the study of touristic consumption behaviour involves the 
analysis of the relationship tourist-touristic resource-touristic product. The perspective 
from which is realized this paper involves two research directions: the study of tourist 
consumption behaviour and the study of entrepreneur behaviour. The aim of this paper is to 
identify the typologies of touristic consumption behaviour with influence on regional 
development, customizing on the North-Eastern Development Region of Romania. The 
regional development involving the sustainable tourism means "growth plus change", 
thereby being observed the qualitative dimensions of the process, and concretized in issues 
such as: performance improvement of productive factors, institutional improvement and 
renewal of attitudes and behaviours. The contributions of touristic consumption behaviour 
to the regional development represent a combination of mental and social changes of a 
population that make it able to increase in a sustainable and cumulative manner the overall 
product, through a generalized social progress. In the context of requirements 
manifestation of a harmonious and sustainable regional development, we consider that the 

                                                 
1 Lect. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, mioara@uaic.ro 
2 European PhD in Information and Communication Sciences; Environmental Engineering 
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adaptation and formation of a consumption behaviour that allows the contribution of 
tourism to a sustainable economic development is a priority, especially in a modern 
economy, oriented to a high level consumption, but balanced.The main hypothesis is that a 
high consumption of material goods, which is not always sustainable, could be offset by a 
high level consumption of touristic services. 

The present research is focused on the observation and analysis of the 
phenomenon chosen for study and, starting from theoretical considerations, we proceeds to 
the practical approach of the analysed phenomenon. The diversity of informational sources 
allows the plurality of perspectives and guarantees a closest approach to the realities 
connected with territorial activity. The territorial approach allows the evaluation of 
consumption behaviour impact within a region. 

Finally, we formulate a set of proposals designed to highlight the most effective 
models of consumption behaviour in tourism, from the perspective of a sustainable 
development. The proposals are based on models and examples that have proven effective 
and advantageous for the consumer, enterprise and economy as a whole, following to 
concretize the proposals in applicable scenarios on economic development regions, where 
sustainability is a priority and a long term orientation. 

Key words: behaviour, tourism, regional development, scenario 
 

1. Introducere 
Dezvoltarea regională echilibrată, sustenabilă şi echitabilă, 

reprezintă unul din principalele deziderate ale lumii economice actuale, iar 
sectoarele în care sunt tratate, cu interes major, aspectele dezvoltării 
regionale sunt, în fapt, toate sectoarele economice. 

Prin lucrarea de faţă ne propunem să facem o analiză a unui element 
esenţial care susţine derularea cu succes a activităţilor turistice: 
comportamentul de consum. Viziunea din care se va realiza analiza este 
abordată într-o manieră nouă, prin care urmărim identificarea efectelor 
comportamentului de consum turistic, din perspectiva unei dezvoltări 
regionale sustenabile, cu orientare pe valorificarea celor mai adecvate forme 
de comportament de consum, destinate să contribuie substanţial la 
asigurarea unei dezvoltări regionale sustenabile. 

Problematizarea lucrării de faţă este realizată de la general la 
particular, deci am pornit de la constatarea că una din cele mai active şi 
reprezentative politici ale lumii actuale, localizate la nivelul Uniunii 
Europene, este politica de dezvoltare regională, prin care se urmăreşte, în 
primul rând, reducerea disparităţilor regionale în plan economic şi social, 
între ţările şi regiunile Uniunii Europene. Cele mai semnificative sectoare în 
care politica de dezvoltare regională este evidentă şi pe larg dezbătută, sunt: 
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agricultura şi dezvoltarea rurală, dezvoltarea urbană, protecţia factorilor de 
mediu, forţa de muncă, învăţământul şi educaţia, turismul etc. 

În strânsă corelaţie cu politica de dezvoltare regională vizualizăm 
conceptul de dezvoltare durabilă, din a căror inter-relaţionare desprindem 
nevoile şi măsurile necesare echilibrării cadrului teritorial aferent spaţiului 
european. Direcţiile de bază prin care dezvoltarea durabilă susţine politicile 
şi strategiile de dezvoltare regională sunt axate pe utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătăţirea calităţii vieţii, orientarea către noi activităţi 
economice şi sociale care să permită o creştere economică sustenabilă. 
Orientarea către o dezvoltare sustenabilă, din perspectiva abordării 
politicilor de dezvoltare regională, presupune luarea în considerare a 
principiului parteneriatelor, bazat pe o colaborare strânsă, directă şi eficientă 
între autorităţile reprezentante ale statelor Uniunii Europene şi cele ale 
regiunilor economice de dezvoltare. 

Prin continuarea analizei la nivel de sector, am particularizat 
problematica nevoii de realizare a unei dezvoltări regionale sustenabile, la 
nivelul sectorului turistic, urmărind cu precădere abordarea problematicii 
comportamentului de consum al entităţilor implicate în activităţile turistice, 
însă dintr-o perspectivă diferită de modalităţile identificate în majoritatea 
lucrărilor de specialitate: reacţia şi schimbarea atitudinii operatorilor 
economici din sectorul turistic, sub influenţa reacţiilor comportamentului de 
consum al turistului, în acest fel încercând să demonstrăm că asigurarea unei 
dezvoltări sustenabile în turism, la nivel teritorial şi regional, presupune 
abordarea unei astfel de optici de tip ”viceversa”. Fundamentul acestei noi 
viziuni este reprezentat de cele mai recente rezoluţii ale progresului lumii 
economice actuale: societatea de consum este în continuă evoluţie, 
operatorii economici se reorientează spre a produce în acord direct cu 
nevoile şi preferinţele consumatorilor, dezvoltarea sustenabilă la nivel 
regional reprezintă una din valorile de bază ale entităţilor care operează pe 
piaţa economică, fiind considerată un element cheie în lipsa căruia un nivel 
mulţumitor de bunăstare şi satisfacţie este foarte greu de atins. 

Cercetarea din lucrarea de faţă are un demers metodologic suplu, 
bazat pe o cercetare de piaţă, realizată din două perspective: o cercetare 
calitativă care a presupus discuţii şi interviuri cu unii operatori din sectorul 
turistic localizat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, respectiv 
observarea comportamentului acestora faţă de turiştii efectivi şi potenţiali. 
La aceasta se adaugă o cercetare de tip cantitativ, realizată pe bază de 
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anchetă în rândul turiştilor din aceeaşi zonă de referinţă, în scopul 
identificării celor mai relevante variabile determinante ale 
comportamentului de consum, ca urmare a interacţiunii cu agenţii 
economici. În fapt, am pornit de la ipoteza că relaţionarea de tip feed-back, 
urmată de crearea unui circuit între producător şi consumator este vitală în 
sectorul turistic, iar comportamentul de consum al turistului reprezintă, în 
realitate, o reacţie la comportamentul de vânzare al operatorilor de pe piaţa 
turistică. În plus, am creat analogii cu modele de comportament de consum 
funcţionale şi sustenabile în unele regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul 
de a propune adaptarea acestor comportamente pentru regiunile de 
dezvoltare situate în extremitatea estică a Uniunii Europene. În esenţă, 
lucrarea se circumscrie ideii conform căreia o valorizare sustenabilă a 
comportamentului de consum în turism produce beneficii, avantaje şi 
satisfacţii pe scară largă, pe direcţii bilaterale. 
 

2. Reflectarea temei de cercetare în literatura de specialitate 
Conceptele cheie identificate în contextul problematicii acestei 

lucrări şi studiate, unele pe larg, altele mai sumar în literatura de specialitate 
sunt: dezvoltarea regională, sustenabilitatea, comportamentul de consum în 
turism.  

În ceea ce priveşte literatura de specialitate referitoare la dezvoltarea 
regională, aceasta a tratat foarte detaliat, în decursul a peste 30 de ani, 
această tematică. Mai mult, în cadrul politico-economic al spaţiului 
european au fost elaborate numeroase studii, rapoarte şi programe de 
dezvoltare regională, toate acestea fiind permanent actualizate şi 
îmbunătăţite în funcţie de evoluţia înregistrată cu privire la dezvoltarea 
regională şi de scopurile propuse. Atât literatura autohtonă, cât şi cea 
internaţională au un cadru extrem de bogat în tratarea acestui concept, iar 
între cele mai semnificative lucrări se numără: documente postate pe 
paginile web ale instituţiilor Uniunii Europene, cu toate programele de 
dezvoltare regională de la nivel european (regulamente şi informaţii 
referitoare la politica regională şi instrumentele structurale din Uniunea 
Europeană), documente privind politica de dezvoltare regională în România 
(postate pe pagini oficiale ale instituţiilor de profil), Carta Verde a 
dezvoltării regionale în România (1997), Legea 315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, Strategia Naţională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 etc. 
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În ceea ce priveşte conceptul de dezvoltare durabilă sau sustenabilă 
(după unii autori) literatura de specialitate abundă în tratarea acestuia, cu 
precădere la nivel internaţional, literatura autohtonă fiind ”debutantă” în 
tratarea acestui concept deosebit de complex şi, totodată, controversat. Cei 
mai cunoscuţi autori de talie internaţională care au procedat la studierea 
conceptului de sustenabilitate sunt: Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. 
Randers, W.W. Behrens - The Limits to Growth (1972), Daly, H. E. - 
Towards a Steady State Economy (1973), Stivers, R. - The Sustainable 
Society: Ethics and Economic Growth (1976), Barbier, E. - The Concept of 
Sustainable Economic Development (1987), Von Weizsacker, E.U. - 
Doubling Wealth, Halving Resource (1998), Brown, L. - Plan B.2.0. (2006), 
Dasgupta, P. - The idea of sustainable development (2007), Barbier, E. - 
Natural Resources and Economic Development (2007) şi mulţi alţii. În 
literatura autohtonă, cei mai recunoscuţi autori cu preocupări în cercetarea 
dezvoltării economice sustenabile sunt: Dobrescu, E., Abu L.L. - 
Dezvoltarea durabilă în România. Modele şi scenarii pe termen mediu şi 
lung (2005), Rojanschi, V., Bran, F., Grigore, F., Ioan, I. - Cuantificarea 
dezvoltării durabile (2006), Zaman, Gh., Gherasim, Z. - Criterii şi principii 
ale dezvoltării durabile din punctul de vedere al resurselor acesteia (2007), 
Dinga, E. - Dezvoltare durabilă sau dezvoltare sustenabilă (2009) etc. În 
plus, există numeroase instituţii şi organizaţii care au alocat un spaţiu foarte 
larg studiului şi analizei sustenabilităţii: World Bank, Sustainable 
Development: Center for Global Studies, Comisia Mondială pentru Mediu şi 
Dezvoltare, Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă, Eurostat, 
Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (creat în 1997 sub egida 
Academiei Române), Institutul de Management şi Dezvoltare Durabilă etc. 

Studierea comportamentului de consum este o componentă de bază a 
cercetării din domeniul marketingului, iar în acest sens putem elabora liste 
vaste de autori care au abordat această tematică, inclusiv în manieră 
interdisciplinară, interesul pentru aceste studii fiind propagat cu rapiditate 
din Statele Unite ale Americii către Europa şi, imediat după anii ’90, şi în 
România. Astfel, modelele de comportament de consum regăsite în 
literatura de specialitate sunt în număr foarte mare, provenind din cercetări 
multiple şi laborioase realizate nu doar în plan teoretic ci, cu precădere, 
aplicativ. Pentru particularizarea în sectorul turistic, cele mai semnificative 
contribuţii la identificarea şi conturarea unor modele de comportament 
valorizabil în interesul dezvoltării regionale sustenabile, au fost aduse de: 



Mioara BORZA, Elisabeta GÂDIOI 

 14 

Becker G.S. - Comportamentul uman - o abordare economică (1998), 
Hawkins D., ş.a. - Consumer behavior. Building Marketing Strategy (1998), 
Blackwell R.D., ş.a. - Consumer Behavior (2005), Kotler, Ph., ş.a. - 
Marketing for Hospitality and Tourism (2006), Bosque I.R., ş.a. - Tourist 
satisfaction. A cognitive-affective model (2008), Middleton, V., ş.a. - 
Marketing in travel and tourism (2009), Neagu, V., ş.a. - Modele ale 
investigării comportamentului consumatorului (1984), Ilieska, K. - 
Satisfacţia consumatorului-factor de succes în companiile turistice (2005), 
Albu, R. G. -Managementul dezvoltării turistice durabile la nivel regional. 
Teorie şi aplicaţii(2005), Balaure, V., ş.a. - Marketing turistic (2005) şi 
multe altele. 
 

3. Formele implicării sectorului turistic în asigurarea dezvoltării 
regionale sustenabile 

Abordarea ansamblului de activităţi cu caracter turistic şi a 
implicaţiilor pe care acestea le presupun, în conjunctura unei dezvoltări 
regionale sustenabile,implică o strânsă cooperare transfrontalieră şi 
interregională, atât la nivel instituţional, cât şi individual. 

Turismul secolului XXI, un fenomen amplu şi complex, cu impact 
semnificativ asupra economiei şi societăţii locale, micro-regionale sau 
regionale, este perceput ca un motor ce dinamizează progresul economic şi 
social. O particularitate a turismului este aceea că se evidenţiază ca un 
sector de mare importanţă şi interes atât pentru individ, cât şi pentru 
societate. Sectorul turistic, cu toate activităţile pe care le include, oferă 
oportunităţi reale de susţinere a unei dezvoltări economice sustenabile. Din 
perspectiva atenţiei care se acordă turismului în contextul nevoii de 
asigurare a unei dezvoltări regionale şi trans-regionale echilibrate şi 
sustenabile, identificăm rolul esenţial al Programelor de Dezvoltare 
Regională, evidenţiat în primul rând prin sprijinul financiar acordat 
proiectelor de dezvoltare regională din următoarele domenii: iniţiative locale 
de dezvoltare, proiecte de amenajare şi dezvoltare turistică, proiecte 
orientate către dezvoltarea resurselor umane şi ameliorarea pieţei forţei de 
muncă, investiţii în infrastructură, formare profesională etc. Astfel, pentru a 
putea lua în discuţie dezvoltarea regională prin prisma conceptului de 
sustenabilitate, considerăm că este necesară reconsiderarea activităţilor 
specifice tuturor sectoarelor de activitate cu impact direct asupra dezvoltării 
regionale, din perspective diferite: economic, financiar, social, 
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comportamental, mental, relaţional, cooperaţional etc. Nu credem că am 
putea accepta că economia unei regiuni a atins un nivel specific descrierilor 
sustenabilităţii, dacă sectoarele economice componente nu ating nivelul de 
sustenabilitate scontat. În acest context, turismul - sector care înglobează un 
sumum de abordări specifice serviciilor (economice, sociale, relaţionale, 
comportamentale etc.) - poate reprezenta un sector pentru care pragul de 
sustenabilitate nu este imposibil de atins, iar în acest fel poate fi identificată 
contribuţia acestui sector la dezvoltarea regională sustenabilă. 

Obiectivele care trebuie urmărite şi îndeplinite aşa încât să se poată 
lua în considerare şansele de atingere a unui nivel aşteptat al turismului 
redefinit ca sustenabil sunt [15]: 

▪ asigurarea viabilităţii economice care se poate realiza prin 
stimularea competitivităţii întreprinderilor turistice, astfel încât acestea să se 
dezvolte continuu şi să furnizeze beneficii pe termen lung; 

▪ asigurarea şi garantarea prosperităţii locale, obiectiv prin care se 
înţelege contribuţia turismului la prosperitatea zonei de primire a turiştilor; 

▪ crearea şi menţinerea locurilor de muncă în sectorul turistic, fără 
producerea fenomenului de discriminare; 

▪ asigurarea echităţii sociale care presupune o mai bună şi mai 
eficientă distribuire a beneficiilor obţinute din activităţile turistice către 
comunitatea turistică receptoare; 

▪ obţinerea satisfacţiei vizitatorilor care se bazează pe asigurarea de 
experienţe favorabile şi satisfăcătoare pentru vizitatori şi care depinde în 
măsură semnificativă de comportamentul de consum al turistului, respectiv 
pe comportamentul comercial al întreprinzătorilor; 

▪ asigurarea bunăstării comunităţii prin care se urmăreşte menţinerea 
şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comunităţile locale, prin evitarea 
tuturor formelor de degradare sau exploatare socială; 

▪ valorificarea patrimoniului cultural care presupune respectarea şi 
valorizarea tuturor componentelor patrimoniale pe care le deţine o anumită 
regiune turistică. 

Din analiza obiectivelor anterior enumerate, se poate observa că 
acestea sunt relativ uşor de atins fie la nivel local, regional sau naţional, mai 
ales dacă este îndeplinită o condiţie de bază: cooperarea între regiunile 
turistice, astfel încât să fie posibilă stimularea activităţilor turistice şi în 
zonele mai puţin atractive, respectiv să se elimine dezechilibrele regionale 
de natură turistică. În acest fel, vorbind de echilibru se poate vorbi de 
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sustenabilitate, iar în contextul nevoii de reorientare a activităţilor turistice 
se poate vorbi de rolul şi influenţa comportamentului de consum, cu 
specificitate pe crearea şi dezvoltarea de noi produse şi servicii turistice. Din 
aceste considerente, pentru a contura contextul asigurării condiţiilor de 
sustenabilitate în turism, este necesară recunoaşterea faptului că operatorii 
economici din domeniu trebuie să ţintească, încă din etapa de creare a 
produsului, către asigurarea satisfacţiei totale a clientului. În acest fel, 
activitatea turistică se va dovedi viabilă în plan economic, dar va determina 
şi beneficii de ordin social. 

Din punctul de vedere al formelor de manifestare a activităţilor 
turistice care presupun deplasarea indivizilor către destinaţii diverse, în 
scopuri diferite, pe distanţe şi pe durate diferite, considerăm că de o 
importanţă aparte se dovedeşte a fi cooperarea între partenerii de afaceri 
(instituţii publice sau private) şi indivizi, cooperare vizualizată pe niveluri 
diferite: local, regional, naţional, trans-regional şi internaţional. Din aceste 
considerente, suntem de părere că cele mai eficiente forme de cooperare 
pentru stimularea activităţilor turistice îşi au construite bazele pe cooperarea 
între indivizii şi organizaţiile care aparţin diverselor regiuni de dezvoltare, 
respectiv pe cooperarea între indivizi şi instituţii. La nivelul Uniunii 
Europene, precum şi al regiunilor de cooperare transfrontalieră au fost 
constituite reţele de cooperare, cu rolul de a stimula şi dinamiza turismul. 
Demersul constituirii acestor reţele de cooperare este bazat pe principiile 
Declaraţiei de la Viena conform cărora ”crearea unei Europe prospere şi 
sigure nu depinde doar de cooperarea între state, ci este necesară şi 
cooperarea transfrontalieră între autorităţile locale şi regionale, fără ca 
aceasta să afecteze integritatea teritorială a statelor implicate”. [9]. În Figura 
1 este reprezentată corelaţia care se creează între nevoia asigurării 
dezvoltării regionale sustenabile, prin implicarea în mod direct a sectorului 
turistic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Considerations on valuing the turistic consumption behaviour 

 17 

Figura 1. Contribuţia turismului la asigurarea dezvoltării regionale sustenabile 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din Figura 1 se poate observa cu uşurinţă că resursele turistice 
valorificabile în turism, gestionate în manieră sustenabilă, prin investiţii cu 
orientare pe termen lung, bazate pe principiile sustenabilităţii, contribuie la 
asigurarea dezvoltării regionale prospere şi echitabile. 

Pentru sectorul turistic, două din cele mai reprezentative modele de 
cooperare, dincolo de graniţele unui stat, în sensul asigurării unei dezvoltări 
regionale sustenabile sunt: 

1) Înfiinţarea reţelei ERNEST (Reţeaua Europeană de Cercetare în 
Domeniul Turismului Sustenabil), acţiune care poate fi definită ca reper de 
bază pentru combinarea optimă a unor cerinţe simultane: 

▪ asigurarea dezvoltării regionale sustenabile; 
▪ stimularea turismului prin cooperare regională transfrontalieră; 
▪ valorizarea comportamentului de consum turistic dincolo de 

graniţele unei regiuni. 
2) Crearea Modelului NECSTouR (Network of European Regions 

for a Sustainable and Competitive Tourism) prin care se monitorizează 
destinaţiile turistice în vederea asigurării şi menţinerii unui turism durabil şi 
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competitiv, prin luarea în considerare a următoarelor criterii de apreciere: 
responsabilitatea socială, calitatea vieţii rezidenţilor, conservarea 
patrimoniului cultural, a resurselor şi identităţii destinaţiilor turistice etc. 

Din aceste două modele sugestive de cooperare în plan turistic, la 
care se adaugă numeroase altele, putem utiliza, sintetic şi adaptiv, ”reţeta 
succesului” în ceea ce priveşte elementele care pot fi pe deplin valorizate, 
astfel încât la nivelul uneia sau a mai multor regiuni de dezvoltare să se 
poată atinge un nivel satisfăcător al dezvoltării regionale denumite 
sustenabile. Pornind de la nevoia de ”verificare” a condiţiilor şi măsurii în 
care a fost atins nivelul de sustenabilitate vizat în sectorul turistic, este firesc 
să ne întrebăm cum se poate măsura acest nivel. Unul din instrumentele 
specifice de măsurare este cel bazat pe sistemele de indicatori, iar pentru 
dezvoltarea sustenabilă, la nivel european deja a fost creat şi este în curs de 
perfecţionare un sistem complex de indicatori de sustenabilitate. Astfel, 
identificarea nivelului la care se situează activităţile turistice dintr-o regiune, 
din perspectiva asigurării şi practicării unui turism sustenabil se poate 
realiza prin analiza indicatorilor de profil, cei mai noi şi mai moderni în 
sectorul turistic, prin care se urmăreşte nivelul de sustenabilitate atins al 
activităţilor cu caracter turistic (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Indicatori de sustenabilitate specifici sectorului turistic 
Indicatori sociali Indicatori economici Indicatori de mediu 

- numărul de turişti 
raportat la populaţia 
locală; 

- numărul de locuri de 
cazare raportat la populaţia-
gazdă; 

- valoarea medie a emisiilor 
de CO2 la destinaţia turistică; 

- nivelul de satisfacţie al 
populaţiei-gazdă; 

- gradul de ocupare al 
unităţilor de cazare; 

- volumul total de apă 
consumat/zi (de rezidenţi şi 
de turişti); 

- opinia populaţiei privind 
efectele activităţilor 
turistice. 

- numărul persoanelor 
ocupate în turism; 

- producţia de deşeuri pe cap 
de locuitor/an (de rezidenţi şi 
de turişti); 

 - veniturile rezultate din 
turism, raportate la veniturile 
totale ale comunităţii; 

- cantitatea de deşeuri 
reciclate (rezultate din 
prestaţiile turistice); 

 - procentul întreprinderilor 
turistice care îşi desfăşoară 
activitatea pe tot parcursul 
anului. 

- numărul turiştilor/m.p.(în 
sezon). 

Sursa: Sinteză şi adaptare din ”Îndrumar privind sistemul european de indicatori de turism 
pentru destinaţii durabile”(Comisia Europeană, februarie 2013), pp. 21-25 
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În Tabelul 1 este prezentată doar o sinteză a indicatorilor de 
sustenabilitate în turism, dat fiind că în ceea ce priveşte sistemul de 
indicatori ai dezvoltării durabile, acesta este încă în proces de configurare şi 
permanentă adaptare. Cu toate că, la nivel teoretic, aceşti indicatori îşi 
dovedesc utilitatea, deocamdată există unele limite practice care împiedică 
utilizarea, pe scară largă, la nivelul tuturor organizaţiilor implicate în 
activităţile cu caracter turistic. 
 

4. Valorizarea comportamentului de consum turistic din perspectiva 
sustenabilităţii 

Ideea de valorizare se bazează pe adnotarea valorii unui fenomen, element, 
situaţie etc., astfel încât să se creeze posibilitatea de evidenţiere şi 
valorificare a oportunităţilor şi avantajelor create de acţiuni manifestate într-
o anumită conjunctură. În plan economic, valoarea este ceea ce fiecare 
consumator urmăreşte în ultimă instanţă, în eforturile sale de a-şi satisface 
nevoile şi dorinţele [2]. Mai mult, în privinţa ofertării serviciilor turistice, se 
impune o abordare a valorii din perspective multiple: valoarea de utilitate şi 
valoarea hedonică, respectiv valoarea din punctul de vedere al furnizorului 
de servicii şi cel al consumatorului. În Figura 2 este reprezentată abordarea 
valorii unui produs realizat şi destinat să satisfacă nevoile şi dorinţele 
consumatorului. 

Figura 2. Valoarea produselor din două perspective: a producătorului şi a 
consumatorului 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sursa: Adaptare după Evan Blumental - ”What makes consumers tick part one: creating 
value in your SMO” (iunie, 2012) 

După cum se observă, aprecierea valorii unui produs se realizează 
din perspectiva unei viziuni complexe, în mod special pentru produsele 
turistice. Din această perspectivă, considerăm că abordarea 
comportamentului de consum implică în mod direct corelarea cu valorizarea 
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acestuia în scopul creşterii valorii produselor ofertate şi consumate, 
deoarece fiecare produs creează beneficii de bază, la care se adaugă valoarea 
hedonică a produsului şi beneficiile de tip ”feeling”. Orice operator 
economic trebuie să înţeleagă şi să implementeze toate căile prin care 
produsele sale oferă valoare totală consumatorilor şi clienţilor, iar în acest 
sens este necesară înţelegerea comportamentului consumatorului prin care 
se reflectă conduita acestuia în cazul cumpărării şi consumului de bunuri şi 
servicii. Orientarea comportamentelor de consum şi de vânzare în turism 
produce efecte pozitive şi directe asupra dezvoltării turismului la nivel local, 
regional sau internaţional, situaţie dorită în contextul nevoii de asigurare a 
unei dezvoltări regionale echilibrate. Comportamentul consumatorului a 
reprezentat, pentru literatura de specialitate, un subiect de amplu interes, 
mai ales în ultimii 20-30 de ani. Cele mai cunoscute modele privind 
comportamentul consumatorului sunt [6]: 

▪ modelul marshallian; 
▪ modelul pavlovian; 
▪ modelul freudian; 
▪ modelul veblenian; 
▪ alte modele. 
Modelul marshallian: conform acestui model, decizia de cumpărare 

şi achiziţionarea sunt efectul unor calcule raţionale şi conştiente în plan 
economic. În fapt, oamenii îşi cheltuiesc veniturile pentru achiziţionarea 
produselor care le oferă satisfacţie maximă, în concordanţă cu nevoile, 
gusturile, dorinţele pe care le manifestă şi cu preţurile pe care trebuie şi sunt 
dispuşi să le plătească. Modelul Marshall, perceput ca un model normativ 
pentru consumatorii raţionali, introduce termenul de om economic, care este 
preocupat de obţinerea unui nivel maxim de satisfacţie şi mulţumire, după 
ce, în prealabil, a calculat detaliat aceste consecinţe specifice achiziţionării 
de produse şi servicii. 

Modelul pavlovian se bazează pe teoria învăţării şi operează cu patru 
concepte de bază: impuls, sugestie, reacţie şi recidivă. Acest model este 
specific şi util mai ales pentru lansarea unui nou produs pe piaţă, respectiv 
pentru conturarea strategiei reclamei şi publicităţii. 

Modelul freudian este construit pe teoria psihanalitică referitoare la 
fiinţa umană şi presupune cercetarea motivaţională a comportamentului 
consumatorului, cu accent pe atitudinile şi opiniile acestuia. 
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Modelul veblenian este un model socio-psihologic care sugerează 
dezvoltarea cercetărilor motivaţionale legate de studierea comportamentului 
consumatorului şi propune studierea individului din “interiorul” lui, prin 
luarea în considerare a motivaţiei exterioare, care ţine de influenţele sociale 
asupra comportamentului. Conform acestui model, nivelurile la care 
societatea are capacitatea de a influenţa comportamentul consumatorului 
sunt: cultura, subcultura, clasele sociale, grupurile de referinţă, grupurile de 
apartenenţă. 

Alte modele: modelul Nicosia, Modelul Engel, Kollat şi Blackwell. 
Se poate observa cu uşurinţă că tipologia modelelor de consum este 

variată şi numeroasă, literatura de specialitate, mai ales internaţională, fiind 
bogată în astfel de studii şi cercetări. Nu acelaşi lucru, ori nu în aceeaşi 
măsură, se poate spune despre literatura autohtonă, situaţie pentru care am 
identificat cu precădere doar tipologizarea factorilor care influenţează 
comportamentul de consum, în măsură mult mai redusă fiind identificate 
studii care să abordeze comportamentul de vânzare al operatorului de turism 
şi adaptarea acestuia la reacţiile turistului din etapa de post-consum, asociată 
cu atingerea (sau nu) a nivelului dorit de satisfacţie. Părintele marketingului, 
Philip Kotler, este autorul care a reuşit să transpună problematica legată de 
comportamentul consumatorului în limbaj cibernetic, vizualizând 
comportamentul consumatorului ca o ieşire, adică rezultatul unor intrări 
care au fost recepţionate, evaluate şi procesate de fiinţa umană. 

Pe baza modelelor de comportament prezentate în literatura de 
specialitate, dar observate şi în realitatea curentă, operatorii din sectorul 
turistic pot să identifice cu uşurinţă variabilele interne şi externe care 
determină tipologia comportamentului de consum al turiştilor şi, în 
consecinţă, îşi pot adapta strategiile şi, mai ales, comportamentul de vânzare 
astfel încât, la nivel macroeconomic, să se poată discuta despre o 
sustenabilitate reală a prestaţiilor din sectorul turistic. Contribuţiile 
comportamentului de consum turistic la dezvoltarea regională reprezintă 
combinaţia schimburilor mentale şi sociale ale unei populaţii care o fac aptă 
să-şi mărească durabil şi cumulativ produsul global, printr-un progres socio-
economic generalizat. 

Dată fiind importanţa studiului comportamentului de consum în sectorul 
turistic, din perspectiva contribuţiei la asigurarea unei dezvoltări sustenabile, 
la nivel regional, am considerat util să realizăm o transpunere a informaţiilor 
teoretice în plan aplicativ, cu scopul de a identifica sincronizările şi 
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neconcordanţele dintre teorie şi practică. Astfel, am realizat o analiză la 
nivel regional, pe zona de referinţă Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, din 
România, care cuprinde judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Vaslui, 
Bacău. Prin analiza grupată în două părţi, cantitativă şi calitativă, am urmărit 
importanţa pe care o acordă şi înţelegerea de care dau dovadă 
întreprinzătorii din turism în ce priveşte contribuţia comportamentului de 
consum la susţinerea şi dinamizarea activităţilor turistice sustenabile, 
respectiv opinia turiştilor privind influenţa comportamentului de vânzare 
asupra comportamentului lor de consum. În conjunctura manifestării 
cerinţelor unei dezvoltări regionale armonioase şi sustenabile, considerăm 
că adaptarea şi formarea unui comportament de consum care să direcţioneze 
contribuţia turismului la o dezvoltare economică sustenabilă, reprezintă o 
prioritate, mai ales într-o economie modernă, aflată în permanentă 
schimbare, sub presiunea a numeroşi factori de influenţă. 

În scopul demonstrării nevoii de valorizare a comportamentului de 
consum pentru asigurarea contribuţiei la dezvoltarea regională sustenabilă, 
am realizat un set de interviuri cu reprezentanţi ai mediului antreprenorial 
din sectorul turistic din cele 6 judeţe din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 
(câte 2 interviuri în fiecare judeţ), tema de bază a interviului fiind 
cunoaşterea şi importanţa acordată comportamentului de consum al 
turiştilor. Cercetarea de ordin calitativ a vizat realizarea a 12 interviuri, 
completate de observarea comportamentului întreprinzătorilor, urmărind 
astfel opiniile antreprenoriale privind comportamentul turistic al 
consumatorilor de produse ofertate de acest sector. Informaţiile obţinute din 
aplicarea celor două metode (observarea şi interviul) au fost supuse 
interpretării prin analiza de conţinut. 

Cercetarea de ordin cantitativ a urmărit principalele variabile pe care le 
apreciază consumatorii de produse turistice care aparţin Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Est, în acest fel urmărind identificarea formelor de 
comportament sub presiunea acestor variabile, respectiv oglindirea acestui 
comportament în comportamentul agenţilor economici. Astfel am vizat 
studierea unor aspecte precum: aprecierea gradului de ospitalitate, 
modalităţile cele mai eficiente şi mai sensibile de comunicare, 
funcţionalitatea strategiilor de flexibilitate, adaptarea preţurilor, 
îmbunătăţirea calităţii produsului turistic etc. Ulterior, am faţetat cele două 
categorii de opinii, urmând să extragem principalele puncte comune şi 
diferenţe majore ale opiniilor înregistrate. Concluziile de bază extrase din 
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analiza comparativă de conţinut au evidenţiat următoarele aspecte, 
prezentate în Tabelul 2: 

Tabelul 2. Sinteza opiniilor întreprinzătorilor şi turiştilor din Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Est, cu privire la comportamentul specific procesului de vânzare-

cumpărare-consum în sectorul turistic 
Întreprinzători Turişti 

- antreprenorii din sectorul turistic nu 
acordă o importanţă sporită noilor teorii de 
marketing şi a celor din domeniul 
vânzărilor, bazându-se cu precădere pe 
fler, intuiţie şi experienţe personale; 

- preferă vizitarea destinaţiilor turistice 
cunoscute, deoarece au mare încredere în 
produsele/serviciile furnizate şi în relaţia 
cu furnizorii acestora (Vatra Dornei, 
Suceava, Iaşi, Piatra Neamţ); 

- nu există o viziune de ansamblu a 
afacerii pe care o administrează şi nu 
cunosc sau sunt foarte interesaţi de 
conceptul de sustenabilitate; 

- preferă cazarea la pensiuni, pentru că în 
acest fel iau contact direct cu 
întreprinzătorii, negociază cu ei, creşte 
nivelul de încredere în serviciile oferite; 

- se acordă atenţie maximă sugestiilor şi 
opiniilor din partea consumatorilor; 

- majoritatea sunt nemulţumiţi pentru că nu 
au beneficiat de oferte şi promoţii la 
servicii diverse; 

- comportamentul de consum al turiştilor 
nu este suficient de bine cunoscut, 
existând o barieră a autosuficienţei 
determinate de sezonalitate;  

- cele mai apreciate componente 
intangibile ale produselor turistice oferite 
sunt amabilitatea, ospitalitatea  şi 
profesionalismul personalului; 

- există disponibilitate pentru cunoaştere şi 
deschidere către cerinţele noii economii, 
moderne şi sustenabile; 

- majoritatea turiştilor şi-au organizat 
sejurul pe cont propriu, pentru că nu au 
mare încredere în agenţii, considerându-le 
”reci şi costisitoare”; 

- întreprinzătorii manifestă interes şi 
flexibilitate pentru înţelegerea profundă a 
comportamentului de consum al turiştilor, 
acceptând adaptarea activităţii curente în 
funcţie de cerinţele turiştilor. 

- principalele motive ale practicării 
turismului în această regiune sunt: preţul, 
peisajul, obiectivele turistice,  cadrul 
natural deosebit, în schimb nu sunt 
apreciate: oferta culturală, turismul de 
afaceri, participările la evenimente şi 
conferinţe; 

 - punctele slabe cele mai remarcate au fost: 
comunicarea deficitară, dezorganizarea şi 
lipsa de profesionalism a personalului 
angajat. 

Sursa: Sinteză şi prelucrare după interviurile, observarea şi ancheta de piaţă realizate în 
cele 6 judeţe de referinţă ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. 

Din studierea literaturii de specialitate, la care se adaugă informaţiile 
sintetizate din anchetă şi interviuri, a fost lesne de observat că analiza 
comportamentului de consum al turistului este o prioritate, ocupând cea mai 
mare parte a studiilor de profil, în timp ce studierea comportamentului celor 
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care oferă turistului, spre consum, produse şi servicii turistice, ocupă un loc 
secundar, atenţia fiind mai puţin îndreptată în această direcţie. 

Din analiza şi interpretarea informaţiilor obţinute prin contactul 
direct cu întreprinzătorii şi turiştii din regiunea analizată se observă că 
manifestarea unui anumit comportament de consum turistic este direct 
dependentă de manifestarea comportamentului de vânzare al ofertantului de 
produse şi servicii turistice care, în acest sector, mai mult decât în altele, are 
o influenţă sporită, cu repercusiuni asupra procesului complex de 
dinamizare a activităţilor cu caracter turistic. În relaţia producător-vânzător-
turist, rolul consumatorului sau al turistului a crescut semnificativ, fapt care 
a determinat revizuirea şi regândirea teoriilor referitoare la produsul turistic, 
acesta fiind analizat într-o nouă manieră, din perspectiva mixului de 
marketing centrat pe beneficiarii produselor şi serviciilor turistice, 
beneficiile şi satisfacţia obţinute de turist devenind nucleul produsului 
turistic. [7] 

Prin analiza modalităţilor de valorizare a comportamentului de 
consum turistic suntem în măsură să identificăm şi să atragem atenţia asupra 
beneficiilor şi avantajelor produse pentru ambele părţi implicate în procesul 
comercial specific sectorului turistic: furnizorul de servicii turistice şi 
consumatorul sau turistul. Din perspectiva unei imagini de ansamblu a 
efectelor pe care un comportament turistic corect valorizat le poate produce 
asupra economiei unei regiuni, suntem de părere că satisfacţia asigurată 
consumatorului de turism are rolul de a stimula viitorul consum turistic, mai 
dens şi mai frecvent, de a stimula cooperarea interregională şi internaţională 
şi de a determina creşterea competitivităţii întreprinderilor turistice şi a 
calităţii produselor oferite. Mai mult, ne bazăm aceste afirmaţii şi pe opiniile 
unor personalităţi marcante în practica turismului. Astfel, în anul 2010, 
Hakan Sandgren, Preşedintele Comitetului 1 al Ansamblului Regiunilor 
Europene (ARE), preciza că ”turismul este sectorul care se va dezvolta cel 
mai rapid şi va aduce prosperitate economică şi locuri de muncă în toate 
regiunile. Este o posibilitate fantastică, prin turism, să creştem din punct de 
vedere economic regiunile”, adăugând că ”în conformitate cu statisticile 
Comisiei Europene, 10-12% din populaţie poate găsi o tangenţă directă cu 
ceva care are legătură cu domeniul turismului.” 
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5. Concluzii 
Dezvoltarea regională vizualizată din perspectiva implicării 

turismului sustenabil semnifică creştere plus schimb, prin aceasta fiind 
surprinse dimensiunile calitative ale procesului economic, concretizate în 
aspecte precum: îmbunătăţirea performanţelor factorilor productivi, 
ameliorarea instituţiilor şi înnoirea valorii atitudinilor şi comportamentelor. 

În consecinţă, considerăm utilă formularea unor propuneri bazate 
rezultatele analizei realizate şi pe modele şi exemple care şi-au dovedit 
eficienţa şi beneficiile pentru consumatori, întreprinzători şi economie în 
ansamblu. Concret, propunerile pe care le formulăm sunt următoarele: 

▪ întreprinzătorii de pe piaţa turistică ar trebui să-şi fundamenteze 
politicile şi strategiile de marketing prin luarea în considerare a informaţiilor 
privind profilurile de comportament turistic al consumatorilor; 

▪ crearea unor reţele de participare trans-regională printr-o abordare 
multidisciplinară a modalităţilor de integrare a conceptului de sustenabilitate 
în turism; 

▪ ameliorarea şi diversificarea politicilor turistice locale regionale şi 
trans-regionale în vederea inovării şi modernizării în sfera 
comportamentului de consum; 

▪ utilizarea mai intensă a teoriilor specifice marketingului turistic, cu 
accent pe partea de comportament a turistului, astfel încât întreprinzătorii să 
îi poată înţelege mai bine pe turişti şi să se poată adapta mai repede şi mai 
uşor la cerinţele şi nevoile acestora; 

▪ diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a studiilor de 
profil în rândul întreprinzătorilor, în scopul valorificării acestor informaţii, 
respectiv a îmbunătăţirii propriei activităţi. 

Transpunerea acestor propuneri în scenarii aplicabile pe diverse 
regiuni de dezvoltare economică, pentru care sustenabilitatea reprezintă o 
prioritate şi o orientare pe termen lung, ar reprezenta un pas înainte pentru 
atingerea nivelului dorit al sustenabilităţii în turism la nivel regional. 
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1.2. SUSTAINABILITY CHALLENGES IN TOURISM: AN 
APPROACH FROM STRATEGICAL PERSPECTIVE FOR 

“SIRET-PRUT-NISTRU” EUROREGION 
 
PROVOCĂRILE SUSTENABILITĂŢII ÎN TURISM: O ABORDARE 

DIN PERSPECTIVĂ STRATEGICĂ PENTRU EUROREGIUNEA 
„SIRET-PRUT-NISTRU” 

 
Mioara BORZA1  

Mihai TALMACIU2 
 

Abstract 
The sustainability concept has caused interest, but also numerous debates and 

controversies, especially in the last 15 years, being characterized by a high degree of 
novelty and originality, and in the same time is regarded as a modern orientation in the 
economic development field. Although the definitions of sustainability are generously 
treated in the specialty literature, mainly international, we consider available the 
possibility that the conceptual approach to be customized in different economic sectors. 

Due to its particularities, the tourism is facing with a multitude of challenges 
correlated to sustainability desiderate, which must be solved by adopting of some 
appropriate strategies. The challenges that the tourism is needed to respond and to cope in 
the context of a sustainable development are: an equilibrated socio-economic development, 
rational consumption of resources, conservation and capitalization of tourism patrimony 
and cultural heritage, preservation of environmental factors, increasing the resistance to 
various crisis phenomena. 

Through this paper we intend to approach the concept of sustainability in tourism, 
both at enterprise and sector levels. The main goal of this paper is to identify the most 
relevant directions of sustainable development in tourism and to establish the appropriate 
strategies in conjunction of challenges manifestation associated with sustainability. The 
strategies that contribute to solving the challenges presented are divided into two 
categories: specific strategies to any economic operator, which is related to the 
components of the marketing mix (reconfiguration of products and distribution channels, of 
prices and communication policies) and specific strategies for the tourism sector applicable 
by the participation of all stakeholders (cluster strategies addressed by the strategic 
partnerships perspective, strategies for tourism improvement of territory). 

The research methodology of this paper, approached in practical and conceptual 
manner, is based on a fundamental research, being sustained by the study, analysis and 
interpretation of specialty literature. The paper personality is defined by a set of proposals 
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that are intended to provide an optimal correlation between the most effective specific 
strategies for the tourism sector and the sustainability challenges. 

Key words: tourism, sustainability, strategies, marketing mix 
 

1. Introducere 
Abordarea conceptului de sustenabilitate, atât în manieră teoretică, 

precum şi aplicativă, reprezintă una din cele mai actuale şi solicitante 
provocări ale prezentului şi, cel mai probabil, ale viitorului. Sustenabilitatea 
poate fi privită, în primul rând, din perspectiva unei dezvoltări raţionale, 
echilibrate, pe termen cât mai lung, cu luarea în considerare nu doar a 
aspectelor pur economice, care vizează - evident - creşterea economică, ci şi 
a aspectelor multiple de ordin social şi ambiental. Ideea de bază a 
sustenabilităţii s-a format pornind de la nevoia de gestionare echilibrată a 
resurselor şi a apărut o dată cu constatarea apariţiei şi manifestării unor 
dezechilibre majore între ritmul de creştere a populaţiei şi ritmul consumului 
de resurse, din care o parte nu se pot regenera. Dezbaterea conceptului de 
sustenabilitate nu este uşor de realizat, din mai multe motive: conceptul nu 
este încă foarte clar delimitat, în manieră comună, în literatura de 
specialitate, practica încă nu a reuşit să înţeleagă în totalitate, în sensul 
asumării, principiile unei dezvoltări sustenabile, abordarea conceptului în 
diverse teorii este privită din perspective diferite, se observă confuzii între 
înţelesul intrinsec al conceptului şi principiile ecologismului, utilizarea 
abuzivă a termenului a dat naştere unor îndoieli în ceea ce priveşte utilitatea 
şi pertinenţa acestuia etc. Cu toate acestea, dat fiind că însuşirea ideii de 
sustenabilitate este o completare firească a activităţilor socio-economice 
curente, considerăm mai mult decât necesară tratarea conceptului, în primul 
rând, în manieră teoretico-aplicativă. Dată fiind sfera largă de tratare şi 
aplicare a conceptului, respectiv numeroasele domenii economico-sociale în 
care poate fi abordat conceptul de sustenabilitate, am decis ca, în lucrarea de 
faţă, să facem referire la sustenabilitate în sectorul turistic, din perspectiva 
aprecierii unor noi strategii, orientate pe principiile sustenabilităţii, care să 
poate fi aplicate în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Motivele pentru care am 
ales tratarea acestui subiect sunt: 

▪ dezvoltarea economică viitoare este bazată aproape în totalitate pe 
principiile sustenabilităţii; 

▪ dezvoltarea socio-economică a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este 
o prioritate pentru reprezentanţii statelor, regiunilor şi localităţilor 
componente, prrecum şi pentru cetăţeni; 
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▪ activităţile de ordin turistic sunt susţinătoare de prin rang ale 
relaţiilor de cooperare transfrontalieră şi permit adaptarea, cu mai mare 
uşurinţă, a principiilor sustenabilităţii în sfera practică. 

Cercetarea din lucrarea de faţă este cu precădere de natură teoretică, 
bazată pe studiul şi analiza literaturii de specialitate, la care se adaugă 
analiza informaţiilor şi observaţiilor practice, iar pe baza sintezei 
informaţiilor culese, urmărim evidenţierea rolului şi importanţei abordării 
conceptului de sustenabilitate în turism, însă nu doar din punctul de vedere 
al rezultatelor cercetării ştiinţifice, ci, în mod special, din punctul de vedere 
al utilităţii practice pentru organizaţiile şi entităţile active în sectorul turistic 
din Euroregiunea de referinţă. 

Ipoteza de bază de la care porneşte prezenta cercetare este că 
resursele utilizabile în turism trebuie să fie conservate şi valorificate în 
manieră cât mai echilibrată, astfel încât patrimoniul actual, preluat de la 
generaţiile anterioare, de care dispune acum şi de care beneficiază în plan 
turistic generaţia noastră, trebuie să fie valorificat şi utilizat la fel de bine de 
generaţiile care vor urma. În condiţiile în care, pentru unele ţări ale lumii 
sau pentru unele regiuni, turismul reprezintă o activitate economică de bază 
sau o sursă consistentă de venit ori o alternativă la activităţile industrial-
productive ajunse în impas, considerăm că este mai mult decât necesar ca 
prin valorificarea resurselor turistice să se asigure simultan, conform liniei 
ghid a unei dezvoltări sustenabile, o creştere economică echilibrată şi 
permanentă, satisfacţie şi împlinire socială, dar şi conservarea ori cel puţin 
nedeteriorarea factorilor de mediu care, pentru turism, sunt o importantă 
bază de referinţă. Aria de localizare a cercetării este delimitată la nivelul 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, din care facem parte şi care considerăm că 
are nevoie de un impuls în scopul asigurării şi garantării unei dezvoltări 
socio-economice cât mai favorabile şi, negreşit, sustenabile. În acest 
context, subscriem la complexitatea cadrului definirii turismului sustenabil 
prin care se înţelege ”abilitatea destinaţiei turistice de a rămâne competitivă 
împotriva tuturor problemelor apărute, de a atrage şi a fideliza turiştii, de a 
rămâne unică din punct de vedere cultural şi de a fi într-un permanent 
echilibru cu mediul ambiant”. Cele mai reprezentative entităţi care se 
preocupă de crearea cadrului strategico-politic al turismului sustenabil, la 
nivel regional şi internaţional, sunt: Organizaţia Mondială a Turismului şi 
World Travel and Tourism Council (WTTC), iar la acestea se vor putea 
adăuga entităţile reprezentante ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, care este 
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aria de referinţă a cercetării din prezenta lucrare. Constituită la iniţiativa 
consiliilor judeţene din România şi Republica Moldova, în anul 2002, când 
a fost semnat şi Protocolul cooperării transfrontaliere, Euroregiunea Siret-
Prut-Nistru urmăreşte extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare 
transfrontalieră cu precădere în domeniile: economic, educaţional, cultural, 
ştiinţific şi sportiv, în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile. De 
aceea, considerăm că alinierea turismului, în conjunctura nevoii de creare a 
condiţiilor de dezvoltare sustenabilă, reprezintă o prioritate şi o cale de 
garantare a dezvoltării regionale sustenabile, pornind de la premisa 
cooperării transfrontaliere, în manieră sustenabilă, în cadrul Euroregiunii 
Siret-Prut-Nistru. 
 

2. Reflectarea temei de cercetare în literatura de specialitate 
Industria turistică este deosebit de complexă şi presupune adoptarea 

unor strategii bazate pe parteneriate, acţiuni de colaborare şi cooperare între 
un număr mare de stakeholderi, entităţi publice şi/sau private: companii din 
diferite domenii, autorităţi de la diferite niveluri şi membri ai comunităţilor 
locale [8]. Totodată, pot fi iniţiate proiecte care să vizeze interconectarea 
mai multor clustere turistice regionale sau transfrontaliere în cadrul unor 
reţele de comunicare şi colaborare care să vizeze dezvoltarea turismului în 
regiunile de frontieră - denumit turism transfrontalier. Este vorba de 
adoptarea unor strategii integrate multi-nivel, în care să fie implicaţi actori 
economici, sociali şi politici, interesaţi de dezvoltarea fenomenului turistic, 
de la diferite niveluri: local, regional, naţional şi transfrontalier. 

Strategiile de dezvoltare teritoriale integrate, de tip colaborativ, 
bazate pe ideea creării unor reţele integrate de stakeholderi (locali, zonali 
sau regionali) au la bază conceptul de cluster sau district industrial [17]. 
Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii 
interconectate, dintr-un anumit domeniu, care vin în competiţie, dar trebuie 
să şi coopereze, pentru atingerea unor obiective comune. Ele cuprind un 
grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al 
concurenţei, spre exemplu: furnizori de input-uri specializate şi servicii sau 
furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în 
aval către diverse canale de distribuţie şi clienţi, iar lateral către producătorii 
de produse complementare şi către industriile înrudite prin calificări, 
tehnologii sau input-uri comune. Unele clustere includ instituţii 
guvernamentale şi alte tipuri de structuri asociative sau parteneriate 
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(universităţi, agenţii de standardizare, furnizori de instruire profesională şi 
patronate) ce asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, cercetare şi 
suport tehnic. 

Prin abordarea combinată a teoriei clusterelor cu teoria avantajului 
competitiv naţional, regional sau local (Diamantul lui Porter, 1998) se poate 
obţine o abordare mai cuprinzătoare şi mai echilibrată a proceselor de 
dezvoltare regională şi o viziune mai corectă asupra rolului turismului în 
cadrul acestora [10]. Aplicarea teoriei clusterelor în industria turistică a fost 
studiată de numeroşi cercetători ai fenomenului, în cazul regiunilor, din care 
au evidenţiat că acestea au devenit o forţă importantă în procesul de 
dezvoltare a turismului [10]. 

În ce priveşte contextul definirii, în literatura de specialitate, a 
turismului sustenabil, una din cele mai reprezentative definiţii aparţine 
Organizaţiei Mondiale a Turismului: „Turismul sustenabil a fost conceput 
pentru a administra toate resursele, astfel încât necesităţile economice, 
sociale şi estetice să fie satisfăcute, menţinându-se în acelaşi timp 
integritatea culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică şi 
sistemele de susţinere a vieţii”, cu precizarea că definirea sustenabilităţii în 
turism este o preocupare a cercetărilor ştiinţifice din prezent, urmând - cu 
siguranţă - ca în viitorul cel mai apropiat să avem definite principiile cadru, 
politicile şi strategiile turismului sustenabil, nu doar la nivel teoretic, ci şi 
aplicativ. 
 

3. Modele strategice specifice sectorului turistic, din perspectiva 
sustenabilităţii 

Organizaţia Mondială a Turismului a elaborat numeroae studii şi 
rapoarte cu referire la evoluţia turismului mondial, respectiv cu privire la 
cerinţele şi conjunctura favorizării sustenabilităţii în turism. Astfel, din 
Raportul “Turismul în anul 2010” am desprins următoarele idei de bază cu 
privire la nevoia de asigurare a sustenabilităţii în turism: [2] 

a) problemele de bază cu care se confruntă sectorul turistic sunt: 
asigurarea responsabilităţii şi respectului pentru cultura şi identitatea 
populaţiei localizate la destinaţiile turistice gazdă, creşterea nivelului de 
responsabilitate a turiştilor prin noi modele de consum şi atenţie mai sporită 
cu privire la contribuţia la dezvoltarea turismului; 

b) turismul sustenabil se reflectă în trei aspecte esenţiale: calitate 
(dobândirea de experienţe  valoroase pentru vizitatori, îmbunătăţind 
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calitatea vieţii comunităţii gazdă), continuitate (turismul sustenabil asigură 
continuitatea resurselor naturale pe care se bazează, dar şi a culturii 
comunităţii gazdă), echilibru (turismul sustenabil asigură un echilibru între 
nevoile industriei turistice, cerinţele de protecţie şi conservare a factorilor de 
mediu şi nevoile sociale specifice comunităţii gazdă); 

c) scopurile urmărite de turismul sustenabil sunt: îmbunătăţirea 
calităţii vieţii comunităţii gazdă, asigurarea echităţii intra-şi inter-generaţii, 
protejarea calităţii mediului prin menţinerea diversităţii biologice, asigurarea 
integrităţii culturale şi a coeziunii sociale a comunităţii, realizarea de 
experienţe de înaltă calitate pentru vizitatori. 

Unul dintre numeroasele exemple de reţele colaborative de tip 
cluster evidenţiate de Porter, care face referire directă la posibilitatea 
implementării strategiei de tip cluster în turism este „Clusterul vinului din 
California” [17], iniţiativă care ar putea fi relevantă şi pentru dezvoltarea 
turismului în Regiunea Transfrontaliera Siret - Prut - Nistru, dat fiind 
potenţialul vinicol al regiunii şi caracterul de complementaritate dintre 
industria turistică şi componentele industriei alimentare, din care face parte 
şi vinificaţia. Dat fiind caracterul predominant agroalimentar al Euroregiunii 
poate fi adusă în discuţie crearea unei reţele de clustere emergente 
agroturistice, care ar putea veni în sprijinul dezvoltării sustenabile a 
regiunilor şi zonelor rurale, în mod tradiţional rămase în urmă faţă de 
centrele şi regiunile urbane. Crearea unei reţele de structuri teritoriale care 
au la bază conceptul de „turism rural integrat” [21, 22] pune în legătură în 
mod organic şi explicit structurile economice, sociale, culturale şi umane ale 
localităţilor în care iau naştere astfel de iniţiative şi mobilizează 
potenţialităţile locale spre ridicarea nivelului de bunăstare. Reprezentarea 
schematică a reţelei de clustere implicate în dezvoltarea sectorului turistic la 
nivel de regiune este redată în Figura 1. 
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Figura 1. Structura unui cluster turistic 

 
 
Sursa: Prelucrare după Gollub, J., Hosier, A., Woo, G. - Using Cluster-Based Economic 
Strategy to Minimize Tourism Leakages (2003); pag. 13 
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comportamentale, mai puternice sau mai slabe. De aici rezultă importanţa 
membrilor comunităţii şi a unor aspecte legate de cadrul cultural în 
modelarea acestor reţele şi, implicit, pentru punerea în practică a 
iniţiativelor bazate pe conceptul de turism rural integrat. Extrapolând acest 
concept de la nivelul de comunitate locală la cel de euroregiuni sau regiuni 
transfrontaliere, putem aduce în discuţie conceptul de „turism transfrontalier 
integrat” bazat pe crearea unor reţele colaborative şi de cooperare între 
clustere turistice din regiunile de frontieră, aparţinând ţărilor vecine. 
Punerea în practică a unor astfel de iniţiative este dificilă şi poate fi 
împiedicată de diferenţele privind contextele sociale, diferenţele de 
identitate culturală şi/sau naţională. Astfel de abordări fundamentate pe 
crearea de reţele colaborative de tip cluster se pot confrunta cu probleme 
legate de contextul socio-cultural şi politic. Din aceste considerente nu 
trebuie neglijate modalităţile în care locuitorii regiunilor de frontieră sunt 
ataşaţi de comunităţile din care fac parte sau de naţiunile lor, prin legături de 
cooperare sau conflictuale. Este important şi modul în care înţeleg să-şi 
organizeze spaţiul şi timpul, ca mijloace pentru întărirea receptivităţii, de 
stimulare a implicării în problemele comunităţii sau de subminare a 
autorităţii [23]. Astfel, în contextul relaţiilor şi interacţiunilor sociale 
generate de strategiile integrate de dezvoltare transfrontaliere este inerentă 
stabilirea unui set de practici, mai curând decât a unor „poziţii” sau a unui 
grup de persoane [13]. 

Implementarea unor strategii integrate transfrontaliere de dezvoltare 
turistică se poate lovi de rezistenţa comunităţilor faţă de procesul de 
integrare, ceea ce aduce în discuţie conceptul de graniţă în plan spaţial, dar 
mai ales în plan mental [3]. Dacă primele sunt mai uşor de înlăturat prin 
voinţă şi decizie politică, cea de-a doua categorie se transformă într-un 
obstacol greu de depăşit, care obstrucţionează crearea unor proiecte comune 
bazate pe cooperare transfrontalieră. Procesele de contopire a unor spaţii şi a 
unor identităţi locale într-o identitate transfrontalieră a creat în timp un simţ 
al locului, care conduce la refuzul de a sprijini proiecte care pot să 
interfereze cu integritatea propriei identităţi. 

Studiile întreprinse evidenţiază motive şi surse diverse ale 
atitudinilor membrilor unei comunităţi de frontieră, faţă de non-rezidenţi: 

▪ dimensiunea socială: non-rezidenţii sunt priviţi ca „poluatori ai 
spaţiului” care eludează convenţiile sociale privind normele potrivite 
locului; 
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▪ dimensiunea ecologică a identităţii derivată din localizare şi spaţiul 
fizic, faţă de care localnicii sunt animaţi de sentimentul de domiciliu şi care 
pot privi non-rezidenţii (turiştii) ca surse de contaminare, surse de anarhie, 
primejdie, pericol şi impurificare sau de poluare simbolică [4, 5]; 

▪ dimensiunea naţionalistă şi xenofobă care determină rezidenţii să 
înalţe „ziduri înalte” prin care să purifice spaţiul social şi să restabilească o 
linie de demarcaţie între normele sau cutumele locului şi intruziunile a tot 
ceea ce este străin sau diferit [4]; 

▪ procesele de eliminare sau diminuare a efectelor graniţelor sunt de 
ordin social, politic şi economic, foarte adânc înrădăcinate în ideea de 
identitate, de viaţă ”de zi cu zi”, care pot întări graniţele actuale ori chiar 
crearea altora noi [3]. 

Încercările de a crea reţele transfrontaliere de tip colaborativ, care să 
contribuie la dezvoltarea turismului sau a oricărui sector economic, se pot 
confrunta cu problema atitudinii rezervate, uneori chiar ostile, pe care unele 
comunităţi de frontieră o pot adopta faţă de ideea de cooperare 
transfrontalieră. Această atitudinea poate avea explicaţii multiple: teama de 
ceilalţi (alimentată de neîncredere), dorinţa de apărare împotriva unor 
ameninţări (reale sau imaginare), teama unor grupuri sociale faţă de influxul 
de persoane cu statut economic diferit, cultură, religie sau rasă diferite [14]. 

În concluzie, graniţele pot fi privite ca şi porţi deschise sau bariere în 
calea dezvoltării unor proiecte comune în plan turistic, arii de oportunitate şi 
de cooperare sau de conflict, intoleranţă şi de exacerbare a ideii de diferenţe 
[1]. 

Faptul că implementarea unor strategii colaborative de tip reţea este 
puternic dependentă de aspectele ce ţin de natura umană (sociale, culturale, 
cutume, etnocentrism), ne conduc la concluzia că, de fapt, proximitatea 
fizică nu conduce automat la relaţionări funcţionale socio-economice 
pozitive. Astfel, proximitatea cognitivă şi graniţele mentale par să fie mai 
importante în demararea de proiecte de cooperare economică 
transfrontalieră, decât proximitatea spaţială şi graniţele fizice [3]. 

Pentru a reliefa importanţa depăşirii barierelor în plan mental cu 
privire la implementarea unor strategii sau proiecte turistice transfrontaliere 
integrate, este sugestivă parabola a 2 vecini cu casele lipite una de alta, dar 
care au intrările pe străzi opuse - chiar dacă între ei distanţa fizică este foarte 
redusă, distanţa funcţională care îi separă poate fi semnificativă [18]. 
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În Figura 2 sunt reprezentate componentele integratoare ale unei 
strategii viabile de dezvoltare sustenabilă în turism, observând astfel care 
este direcţia strategică de urmat în sensul asigurării, pe cale colaborativă, a 
unui plan strategic de dezvoltare turistică sustenabilă. 
Figura 2. Obiectivele, componentele şi direcţiile unui plan strategic de dezvoltare 

turistică sustenabilă 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adaptare şi prelucrare după Bâc, D.P. - Turismul şi dezvoltarea sustenabilă: realităţi, 
provocări şi oportunităţi (teză de doctorat), Universitatea din Oradea (2012) 
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timp integritatea culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea 
biologică şi sistemele de susţinere a vieţii.” 

În conjunctura nevoii de asigurare a unei dezvoltări turistice 
sustenabile, vom face referire la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care 
beneficiază de un potenţial turistic de valoare ridicată şi care poate valoriza 
avantajele naturale, umane, patrimoniale, administrativ-teritoriale şi 
colaborative. Cu o suprafaţă de 25.560 km.² ce cuprinde judeţele Iaşi, Vaslui 
şi Neamţ din România şi 19 raioane din Republica Moldova, cu o populaţie 
de 2.627.139 locuitori, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru este fundamentată pe 
relaţii de colaborare economică, socială, administrativă şi strategică, prin 
care se urmăreşte: [24] 

▪ transformarea frontierelor din linii de separare în loc al comunicării 
cetăţeneşti; 

▪ depăşirea prejudecăţilor reciproce şi a divergenţelor dintre oamenii 
din Euroregiune; 

▪ depăşirea barierelor psihologice prin schimburi informaţionale 
permanente; 

▪ stimularea creşterii economice şi dezvoltării sustenabile la nivel 
transfrontalier; 

▪ îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi a nivelului de pregătire al 
resurselor umane; 

▪ identificarea de noi activităţi economice avantajoase pentru toţi 
membrii Euroregiunii; 

▪ diversificarea activităţilor în zone rurale şi stimularea 
agroturismului; 

▪ conservarea moştenirii culturale şi valorificarea patrimoniului 
turistic. 

Pentru atingerea acestor deziderate, precum şi pentru promovarea 
unui turism sustenabil la nivelul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este 
necesară crearea unui cadru strategic favorabil şi punerea în aplicare a 
strategiilor astfel conturate. Din aplicarea diverselor strategii specifice 
susţinerii şi promovării unui turism sustenabil în Euroregiune, rezultă mai 
multe tipuri de impact, în direcţii diferite, din a căror analiză se pot 
identifica cele mai reprezentative strategii aferente asigurării unei 
colaborări sustenabile în plan turistic între entităţile reprezentative ale 
Eureoregiunii Siret-Prut-Nistru. Cele mai semnificative forme de impact ale 
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strategiilor turistice, identificate în direcţii diferite, sunt prezentate în 
Tabelul 1. 

Tabelul 1. Forme şi tipuri ale impactului strategiilor turistice sustenabile 

Impact politic 

- îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare politică între statele membre; 
- implicarea mai activă a unităţilor administrative în proiecte de 

dezvoltare regională şi turistică sustenabilă; 
- crearea de parteneriate avantajoase pentru entităţile din 

Euroregiune; 
- facilităţi de ordin economic, financiar şi vamal; 

Impact social 

- influenţarea pozitivă a nivelului de trai al locuitorilor zonei-gazdă; 
- lărgirea şi ameliorarea orizontului spiritual şi profesional;  
- păstrarea elementelor cu specific tradiţional;  
- crearea de noi locuri de muncă în sectorul turistic;  
- asigurarea progresului social şi eliminarea disparităţilor regionale; 
- încurajarea schimburilor interculturale între turişti şi gazde;  

Impact 
economic 

- creşterea veniturilor locuitorilor; 
- creşterea viabilităţii localităţilor cu resurse naturale reduse; 
- utilizarea terenurilor agricole în activităţile agroturistice; 
- creşterea puterii economice a localităţilor gazdă;  
- încurajarea micii industrii artizanale şi meşteşugăreşti; 
- dezvoltarea comerţului stimulativ al produselor locale, autohtone; 

Impact 
ambiental 

- reconstrucţia ecologică a peisajelor valoroase; 
- conservarea biodiversităţii; 
- ameliorarea calităţii factorilor de mediu; 
- valorificarea turistică a principalelor componente ale mediului. 

Impactul produs de strategiile turistice sustenabile asupra 
teritoriului şi componentelor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este vizualizat 
în patru direcţii de bază, similare cu obiectivele dezvoltării sustenabile: 
economic, social, ambiental şi politic. În tabelul nr. 1 sunt prezentate doar 
formele pozitive de impact, deoarece considerăm că prin orientarea către 
direcţiile dezvoltării sustenabile, formele negative precum perturbarea 
modului de viaţă tradiţional, manifestarea unor influenţe sociale negative 
asupra populaţiei gazdă, degradarea peisajelor (în cazul supraexploatării 
turistice) vor fi eliminate sau reduse în măsură semnificativă. 

În esenţă, considerăm că toate formele de turism şi toate activităţile 
cu caracter turistic trebuie să respecte principiile dezvoltării sustenabile, în 
acest fel fiind transpus în realitate conceptul de turism sustenabil, bazat pe 
următoarele principii de bază: [11] 

▪ activitatea turistică trebuie iniţiată cu mijloace proprii ale 
comunităţii locale, iar aceasta trebuie să menţină controlul asupra dezvoltării 
turistice; 
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▪ turismul trebuie să ofere rezidenţilor locuri de muncă, 
îmbunătăţind astfel calitatea vieţii comunităţilor locale, fiind necesară 
crearea unui echilibru între activităţile economice deja existente în zonă 
şi activitatea turistică; 

▪ trebuie stabilit un cod de bune practici pentru turism la toate 
nivelurile: naţional, regional şi local, bazat pe standarde internaţionale deja 
acceptate; pot fi stabilite, de asemenea, liniile directoare pentru operatorii 
din turism, monitorizarea impactului diferitelor activităţi turistice, precum 
şi limitele de acceptabilitate pentru diferite zone; 

▪ trebuie realizate programe educaţionale şi de training pentru 
îmbunătăţirea managementului în domeniul protecţiei resurselor naturale şi 
culturale. 
 

5. Concluzii 
Definită în diferite şi multiple modalităţi, dezvoltarea sustenabilă 

reprezintă un reper de bază în evoluţia socio-economică a lumii actuale şi 
viitoare. În toate domeniile de activitate (economică, administrativă, 
juridică, socială etc.) conceptul dezvoltării sustenabile este însuşit tot mai 
mult, în multiple direcţii. Astfel, inclusiv dezvoltarea turismului este 
orientată spre sustenabilitate, iar turismul sustenabil, prin toate formele sale 
practice, conciliază interese şi obiective antagoniste, favorizează 
parteneriatul şi cooperarea între decidenţi, operatori şi consumatori şi 
promovează interesul general pe termen lung, depăşind sfera interesului 
individual, pe termen scurt. În acest scop se impune crearea de strategii 
bazate pe reţele integrate de tip cluster, benefice pentru dezvoltarea 
sustenabilă a turismului din Euroregiunea studiată. Strategia de creare a unei 
reţele integrate de clustere turistice transfrontaliere ar putea viza colaborări 
în diferite direcţii: elaborarea de planuri strategice comune, care să 
contribuie la valorificarea mai bună a potenţialului turistic şi la creşterea 
contribuţiei turismului la dezvoltare, îmbunătăţirea competitivităţii 
turismului (destinaţiilor turistice din euroregiune) pe pieţele interne şi 
internaţionale, colaborarea în elaborarea unor politici turistice şi proiecte de 
amenajare şi dezvoltare turistică, colaborarea în acţiunile de marketing prin 
care să se îmbunătăţească atractivitatea turistică a regiunilor de pe ambele 
maluri ale Prutului, colaborarea în plan administrativ care să contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii guvernării locale sau regionale şi capacităţii 
autorităţilor de a asigura un mediu mai atractiv pentru investitorii din 



Mioara BORZA, Mihai TALMACIU 

 42 

domeniu şi mai favorabil iniţierii unor parteneriate strategice în domeniul 
turismului. 

În concluzie, politicile şi strategiile turistice sustenabile trebuie 
direcţionate în următoarele sensuri: dezvoltarea socio-economică prin 
sprijinul direct şi implicarea activă şi responsabilă a statului, utilizarea 
raţională a tuturor resurselor (naturale, culturale, umane, financiare, 
informaţionale etc.) şi asigurarea unui nivel minim de înţelegere şi 
responsabilitate în rândul tuturor cetăţenilor, îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii şi amenajărilor turistice, îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor 
turistice, ameliorarea politicilor de resurse umane, conservarea şi 
transmiterea viitoarelor generaţii a identităţii socio-culturale, valorificarea 
turistică a patrimoniului natural şi cultural etc. 
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Abstract 
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interesting particularities. In February 2013, the EU Commission officially launched the 
document called “The European Tourism Indicators System Toolkit for Sustainable 
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contribution to the sustainable development of tourism within tourist macro-destinations 
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1. Managementul destinaţiei turistice în scopul obţinerii avantajului 
competitiv 

1.1. Managementul destinaţiei turistice 
Turismul este foarte vulnerabil şi poate uşor să fie afectat de 

schimbările din politica publică a statului, regiunii şi/sau unităţii 
administrativ-teritoriale [1]. Turismul este, de asemenea, o industrie 
dinamică aflată într-o permanentă schimbare, existând mereu noi provocări, 
dar şi noi probleme şi ameninţări [2].  În prezent, este pe deplin recunoscut 
faptul că turismul trebuie dezvoltat într-o manieră controlată şi durabilă, 
concretizată într-un plan bine stabilit, turismul putând genera beneficii 
economice substanţiale pentru o anumită regiune dacă se adoptă o strategie 
de dezvoltare durabilă din punct de vedere social şi ecologic. În acest mod 
se pot evita efectele negative care decurg dintr-o dezvoltare turistică haotică 
şi neplanificată corespunzător [3]. 

Unitatea pe care se concentrează analiza în prezenta lucrare este 
reprezentată de structura de tip destinaţie turistică. Pentru prima dată în anii 
‘70, turismul, ca şi fenomen, a fost definit în mod oficial prin noţiunea de 
„destinaţie turistică” de către Societatea Britanică de Turism [4 �i 5]. 
Raportarea la destinaţie, ca unitate de analiză a turismului, a câştigat teren în 
perioada anilor 2000 în cadrul studiilor şi cercetărilor ştiinţifice, 
justificându-se calificarea recentă a destinaţiei drept „pilon al construcţiei 
turismului” [6]. Destinaţia turistică poate fi definită ca „acea zonă clar 
delimitată din punct de vedere geografic, percepută de către turişti ca o 
entitate distinctă/de sine stătătoare şi care are un cadru legislativ şi politic 
unitar” [7]. 

În ultimii ani, s-a conturat ideea asemănării unei destinaţii turistice 
cu o întreprindere, fapt care a dat naştere conceptului de management al 
destinaţiei turistice. În prezent, este unanim acceptat că atât managementul, 
cât şi marketingul destinaţiei turistice sunt diferite de managementul şi 
marketingul produselor şi serviciilor care sunt oferite în cadrul său [8]. Până 
nu demult, destinaţiile turistice nu interveneau în procesul alegerii şi 
vizitării destinaţiei [9], acesta fiind un atribut exclusiv al fiecărei societăţi 
comerciale sau organism care activa în turism. Această abordare de tip pasiv 
s-a schimbat din momentul în care destinaţiile au adoptat o perspectivă de 
management global. Au luat naştere astfel diverse organisme create ca să 
poată reprezenta interesele unei destinaţii turistice. Ideea de plecare în 
constituirea unor organisme de management al destinaţiilor turistice 
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(denumite în continuare OMD) a fost cea a necesităţii ca o anumită 
organizaţie sau întreprindere să îşi asume rolul de coordonator unic al 
fluxurilor informaţionale ale destinaţiei: colectarea datelor, prelucrarea şi 
sintetizarea, precum şi comunicarea lor în interior, dar şi în exterior [10]. Pe 
lângă acest rol, s-a considerat că întreaga dezvoltare turistică a unei 
destinaţii turistice ar trebui coordonată de o structură unică [11]. 
 

1.2. Sursele obţinerii avantajului competitiv de către o destinaţie 
turistică 

Fiind definitorii în decizia de vizitare a turiştilor, destinaţiile se află 
într-o reală competiţie. Dinamismul pronunţat şi vulnerabilitatea specifice 
industriei turismului reprezintă provocări majore şi pentru structurile de tip 
OMD, în ceea ce priveşte conceperea strategiilor şi procesul decizional, 
ţinând cont de faptul că obiectivul principal al existenţei acestor structuri 
este de a obţine un avantaj competitiv pe o piaţă definită printr-o competiţie 
acerbă [12]. În acest context, atât tehnologia informaţiei cât şi 
sustenabilitatea au fost menţionate printre sursele obţinerii avantajului 
competitiv de către o destinaţie turistică [13]. 

Cea mai simplă definiţie a competitivităţii unei destinaţii turistice a 
fost formulată ca „succesul pe termen lung al destinaţiei” [7]. Încă din anii 
'80, era definită competitivitatea prin intermediul asocierii a două concepte - 
profitabilitatea şi sustenabilitatea [7]. Dezvoltarea durabilă a devenit o 
necesitate şi în domeniul turismului, ca şi în majoritatea domeniilor 
existenţei umane [14], afirmându-se chiar că o destinaţie care nu este 
durabilă, nu are cum să devină competitivă [9]. Prin urmare, în contextul 
actual, dezvoltarea unei destinaţii turistice trebuie să fie una durabilă [15]. 

Datorită nevoii de a obţine avantaj competitiv într-un astfel de mediu 
caracterizat printr-un dinamism ridicat, întreprinderile din domeniul 
turismului şi chiar OMD-urile au recurs la TIC, aplicaţiile de tip e-
commerce şi platforme web fiind foarte des folosite [16]. S-a considerat 
recent că TIC are implicaţii profunde pentru industria turismului, fiind din 
ce în ce mai folosit şi având diferite funcţii şi aplicaţii [17]. TIC este în 
măsură să contribuie la un management dinamic al informaţiei şi să 
influenţeze în mod pozitiv nivelul de competitivitate, prin ajutorul oferit 
factorilor de decizie în adoptarea deciziilor [18]. 
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2. Planificarea dezvoltării destinaţiilor turistice prin intermediul 
sistemelor informatice de suport decizional 

O destinaţie turistică nu ajunge niciodată să aibă un nivel crescut de 
competitivitate din pură întâmplare [5]. Avantajul competitiv se dobândeşte 
ca urmare a unei foarte bune planificări. Pentru managementul destinaţiei 
turistice, planificarea are semnificaţia unui cadru în care trebuie să fie luate 
toate deciziile care privesc destinaţia respectivă [5]. Pentru a sublinia 
importanţa planificării în turism, speciali�tii sus�in că “performanţele 
obţinute de întreprinderile care folosesc planificarea le depăşesc pe cele 
înregistrate de întreprinderile care nu urmează acest proces” [5], această 
afirmaţie fiind perfect valabilă şi pentru destinaţiile turistice. În cadrul 
procesului de planificare, în ultimii ani s-au dezvoltat din ce în ce mai mult 
sistemele informatice de suport decizional (denumite în continuare DSS). 

În literatura de specialitate se consideră că un DSS nu poate avea o 
definiţie exactă şi cuprinzătoare, datorită posibilităţilor infinite care există în 
conceperea unor astfel de sisteme [19]. În încercarea de a formula totuşi o 
definiţie a acestor instrumente, trebuie pus accentul pe definirea finalităţii, a 
utilităţii practice. Astfel, un DSS bine construit este, de regulă, un produs de 
tip software interactiv care, prin interpretarea datelor incluse într-o bază de 
date şi cunoştinţe de specialitate trebuie să ajute factorii de decizie dintr-o 
organizaţie să rezolve anumite probleme şi/sau să ia deciziile cele mai bune, 
într-un context dat [16]. Un sistem informatic inovativ de suport decizional 
ar trebui să susţină procesul de planificare şi nu să genereze decizii în mod 
automat [20]. 

După cum este subliniat în literatura de specialitate, ţinând cont de 
importanţa pe care o au informaţia şi managementul informaţiei pentru 
OMD-uri, nevoia acestora de sisteme de suport decizional devine evidentă. 
Cu toate acestea, cea mai mare parte a OMD-urilor nu folosesc şi nici nu au 
luat în considerare folosirea unor astfel de instrumente TIC. Proiectele 
dezvoltate în această arie sunt reduse ca număr, considerându-se că au un 
grad ridicat de inovativitate [21]. Recent a fost statuat faptul că sistemele de 
tip DSS pot juca un rol fundamental în ceea ce priveşte procesul decizional 
în cadrul organismelor de tip OMD, contribuind în mod semnificativ la 
conceperea politicilor şi strategiilor, la dezvoltarea destinaţiei şi la 
implicarea tuturor partenerilor [16]. 

În urma analizei literaturii de specialitate, se poate constata existenţa 
unui număr redus de lucrări care tratează ideea conceperii unor sisteme de 
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suport decizional pentru managementul destinaţiilor turistice. Unele dintre 
acestea reprezintă doar propuneri teoretice privind dezvoltarea unor astfel de 
sisteme [16 şi 22] şi destul de puţine iau în considerare imperativul 
sustenabilităţii. Numărul proiectelor de acest tip care au fost realizate este şi 
mai redus, majoritatea nemaifiind funcţionale [23, 24 şi 25]. Un proiect de 
succes, încă funcţional, este TourMIS, co-finanţat de guvernul Austriei, prin 
care a fost creat un sistem de suport decizional pentru marketingul 
destinaţiilor turistice. Sistemul a fost gândit de specialiştii de la 
Universitatea Modul din Viena şi regrupează diferiţi stakeholderi din 
domeniul turismului în cadrul unei platforme web care are ca şi suport o 
puternică bază de date, aceasta fiind şi unul dintre punctele tari ale 
TourMIS, care îi creşte atractivitatea în rândul utilizatorilor. Sistemul nu se 
adresează numai destinaţiilor turistice, acesta oferind rapoate şi informaţii 
utile mai multor tipuri de organisme. De asemenea, sistemul vizează toate 
destinaţiile interesate oferind şi funcţia de benchmarking prin care 
destinaţiile se pot compara între ele. TourMIS este funcţional şi este utilizat 
drept un exemplu de bune practici în acest domeniu la nivel mondial [26]. 
Un aspect care trebuie reţinut priveşte faptul că sistemul TourMIS nu are o 
orientare clară către o dezvoltare durabilă a turismului.  
 
3. Preocupările Uniunii Europene în domeniul dezvoltării unui turism 

durabil în destinaţiile turistice europene 
3.1. Dezvoltarea durabilă a turismului - direcţie importantă în 

politicile Uniunii Europene 
Prin tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a primit 

competen�ele să intervină în mod direct în domeniul turismului, prin aşa-
numita competenţă de sprijin, de suport sau de susţinere, care reprezintă 
dreptul UE de a desfăşura “acţiuni de sprijinire, de coordonare sau 
completare a acţiunii statelor membre” pe domeniile enumerate limitativ în 
cadrul art. 6 din tratat, turismul fiind unul dintre ele (6655/1/08 REV 1). 
Chiar dacă până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la data de 
1 decembrie 2009, Uniunea Europeană nu a avut competen�e în mod 
expres să intervină în domeniul turismului, la nivel european au fost 
adoptate politici de dezvoltare a turismului încă de la începutul anilor ‘80, 
organismul responsabil de elaborarea acestora fiind Comisia Europeană. 
Astfel, prima politică oficială europeană în domeniul turismului a fost 
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adoptată în anul 1984 (84/C 115/02) iar ultima în anul 2010 (COM2010 352 
final). 

Dezvoltarea durabilă a constituit o direcţie importantă în toate 
politicile adoptate de Comisia Europeană în domeniul turismului, putând 
afirma că ponderea sa a crescut de la o politică la alta, ajungând să fie una 
dintre cele patru axe de bază în cea mai recentă politică a Uniunii Europene 
în domeniul turismului. 

Calificată recent ca un “megatrend” în domeniul turismului 
european, dezvoltarea durabilă poate fi considerată, în acelaşi timp, una 
dintre provocările cele mai importante căreia trebuie să îi facă faţă 
specialiştii şi întreprinderile din turism la nivel european [27].  

În anul 2003, Comisia a adoptat un prim document dedicat în întregime 
dezvoltării durabile a turismului, intitulat “Orientări de bază pentru 
sustenabilitatea turismului european” (COM2003 716 final). În anul 2004 a 
fost creat Grupul de lucru pentru o Dezvoltare durabilă în turism - Tourism 
Sustainability Group (TSG) care a adoptat în anul 2007 documentul 
“Acţiuni pentru un turism european mai durabil” [28]. Tot în anul 2007, 
Comisia a adoptat documentul “Agenda pentru un turism european durabil 
şi competitiv”. Principalul obiectiv generic al Agendei a fost stabilirea unui 
“echilibru adecvat între bunăstarea turiştilor, nevoile mediului natural şi ale 
mediului cultural, precum şi dezvoltarea şi competitivitatea destinaţiilor şi a 
întreprinderilor turistice din Europa” (COM2007 621 final). De-a lungul 
timpului, Comisia Europeană a fost iniţiatoare a mai multor programe de 
dezvoltare durabilă a turismului, printre care amintim EDEN 
(www.edenineurope.eu), Calypso, Cycling Routes, sau European Tourism 
Label for Quality Schemes. În ceea ce priveşte legislaţia europeană în 
domeniul dezvoltării durabile a turismului, sunt de menţionat pachetele 
legislative: EMAS - Sistemul Comunitar de Eco-Management şi Audit3, 
politica europeană de biodiversitate şi eticheta ecologică europeană (EU 
Eco-Label), cu o componentă în domeniul turismului – Eticheta ecologică 
europeană pentru servicii de cazare şi Eticheta ecologică europeană pentru 
servicii de camping (2009/564/CE, 2009/578/CE).  
 

3.2. Sistemul European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii 
Sustenabile – ETIS 2013 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/environment/emas/ 
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În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, obiectivul principal al 
celei mai noi politici europene a turismului lansată de către Comisia 
Europeană în anul 2010 şi intitulată „Europa, destinaţia turistică favorită la 
nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european” (COM2010 
352 final) este stimularea competitivităţii sectorului, ţinând cont, în acelaşi 
timp, de faptul că, pe termen lung, competitivitatea este strâns legată de 
caracterul durabil al modului său de dezvoltare. Astfel, în cadrul acestui 
document programatic, a doua axă din cele patru existente se numeşte 
“Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate”. 
Prima acţiune stabilită în conţinutul axei 2 este “elaborarea unui sistem de 
indicatori pentru gestionarea durabilă a destinaţiilor” (COM2010 352 final). 
Acest obiectiv punctual a fost îndeplinit în luna februarie a anului 2013, 
când Comisia Europeană a lansat în mod oficial documentul “Sistemul 
European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Sustenabile” – ETIS 2013 
[29]. 

Prin modul său de elaborare, ETIS 2013 se înscrie în categoria 
acţiunilor situate în sfera competenţei de sprijin a Uniunii Europene, 
deoarece acesta are caracterul unei recomandări adresate destinaţiilor 
turistice europene care doresc să practice un management performant, 
orientat către dezvoltarea durabilă a turismului. 

Scopul principal al ETIS 2013 este acela de a îmbunătăţi 
managementul dezvoltării durabile a destinaţiilor prin oferirea unui 
instrument util şi uşor de folosit de către stakeholderii din domeniul 
turismului. ETIS 2013 este un instrument flexibil special creat pentru 
destinaţii turistice şi este bazat pe un set de 67 de indicatori (27 de indicatori 
de bază şi 40 de indicatori opţionali). Flexibilitatea sa derivă, în principal, 
din indicaţia adresată destinaţiilor turistice de a adapta indicatorii la 
necesităţile specifice fiecărei destinaţii, la nevoile stakeholderilor destinaţiei 
şi la problemele specifice legate de sustenabilitate, adaptarea putând consta 
inclusiv în conceperea unor noi indicatori. Principiul care stă la baza 
implementării ETIS 2013 este acela al parteneriatului între principalii 
stakeholderi din destinaţia turistică, atât în ceea ce priveşte evaluarea 
performanţei obţinute, cât şi în procesul de luare a deciziilor legate de 
dezvoltarea turistică durabilă a regiunii. De altfel, încurajarea dialogului 
între partenerii implicaţi, formarea unor echipe pluridisciplinare reprezintă o 
condiţie de bază a turismului durabil [30]. 
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4. Proiectul DIMAST 
4.1. Scopul şi principalele obiective urmărite de proiectul DIMAST 
În contextul mai sus prezentat, proiectul DIMAST, acronim pentru 

Destination Intelligent Management for Sustainable Destinations, dezvoltat 
in cadrul Universităţii Transilvania din Bra�ov, propune dezvoltarea unui 
sistem informatic inovativ de suport decizional pentru managementul 
dezvoltării durabile a destinaţiei turistice cu puternic caracter eterogen care, 
fiind bazat pe colaborarea responsabilă a unui număr cât mai mare de 
stakeholderi [5], să poată contribui la reducerea vulnerabilităţii turismului, 
precum şi la o planificare realizată în funcţie de dinamica industriei. 

Sistemul informatic inovativ care va fi dezvoltat în cadrul proiectului 
va avea ca suport o bază de date (secundare şi primare), configurată în 
funcţie de Indicatorii Turistici Europeni pentru Destinaţii Durabile (ETIS 
2013) utilizabili în cazul judeţului Braşov, o bază de cunoştinţe de 
specialitate în domeniul managementului dezvoltării durabile a turismului, o 
bază de modele şi algoritmi utilizaţi pentru prelucrarea datelor şi un 
subsistem informatic geografic (GIS), care să permită realizarea hărţilor 
tematice, pe baza principalilor indicatori incluşi în proiect. Funcţionalitatea 
sistemului DIMAST va fi testată prin intermediul unei platforme web 
integrate şi a unei aplicaţii mobile, cu aceeaşi denumire. 

Fiind gândit ca un sistem informatic colaborativ, sunt vizate două 
categorii de potenţiali utilizatori, beneficiari direcţi, şi două categorii de 
potenţiali utilizatori, beneficiari indirecţi. Pentru a asigura un nivel ridicat de 
reprezentativitate al intereselor tuturor categoriilor de potenţiali utilizatori 
vizate, proiectul DIMAST este conceput într-un parteneriat public-privat 
activ între reprezentanţi ai principalelor categorii de beneficiari şi 
întreprinderea dezvoltatoare de soft, SC BIT Software SRL. Astfel, 
utilizatorul direct principal va fi organizaţia de management a destinaţiei 
turistice (OMD-ul). Utilizatorii direcţi secundari sunt întreprinderile din 
domeniul turismului din destinaţie (întreprinderi din sectorul HORECA, 
agenţii de turism, centre de agrement etc.). Prima categorie de utilizatori 
indirecţi este constituită din persoane din mediul academic - studenţi, 
cercetători şi cadre didactice din universităţile de profil. A doua categorie de 
utilizatori indirecţi este reprezentată de alte organisme cu atribuţii în 
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domeniul turismului sau dezvoltării durabile, cum ar fi autorităţile publice 
locale, diverse ONG-uri, institute de cercetare etc. 

Se doreşte implicarea activă şi responsabilă a tuturor partenerilor 
proiectului, atât în activităţile legate de conceperea şi dezvoltarea sistemului 
informatic de suport decizional DIMAST, a aplicaţiei web (platforma 
integrată) şi a aplicaţiei mobile, cât şi în testarea acestora şi în diseminarea 
rezultatelor obţinute, la nivel naţional şi internaţional. 

Prin conţinutul său, proiectul DIMAST se încadrează în noua 
politică europeană în turism elaborată de Comisia Europeană în anul 2010, 
integrându-se în două axe principale ale acesteia: 

▪ Axa 1 - Stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa 
prin dezvoltarea inovării; 

▪ Axa 2 - Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi 
de calitate prin elaborarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea 
durabilă a destinaţiilor. 

DIMAST reprezintă astfel un proiect pilot de management durabil al 
destinaţiilor turistice la nivel european, sens în care se va urmări şi 
asigurarea unui nivel cât mai ridicat de transferabilitate a rezultatelor sale. 
 

4.2. Alte proiecte europene realizate în domeniul implementării 
unor sisteme de suport decizional pentru managementul dezvoltării 
durabile a destinaţiilor turistice 

La nivel european, au fost realizate şi implementate câteva proiecte 
(SFIDA, Balaton şi SPRITE) care au avut printre obiectivele principale şi 
crearea unor sisteme de suport decizional pentru managementul unor 
destinaţii turistice în vederea dezvoltării durabile a turismului. 

Proiectul european SFIDA (2002-2005), co-finanţat prin Programul 
LIFE şi Departamentul General pentru Calitatea Mediului Înconjurător al 
Regiunii Lombardia, a avut ca principal obiectiv dezvoltarea unui sistem de 
suport decizional, conceput în scopul realizării unei strategii pentru turism 
durabil, implicând trei municipalităţi (Padenghe sul Garda, Pozzolengo şi 
Sirmione) situate în apropierea lacului Garda, toate trei confruntându-se cu 
probleme legate de fluxurile turistice [24]. Sistemul SFIDA a fost conceput 
pe o bază de date secundare privind principalii indicatori de circulaţie 
turistică şi de mediu înconjurător raportaţi pentru cele trei municipalităţi, 
având integrat un sistem GIS pentru realizarea de hărţi tematice şi oferind 
posibilitatea tuturor celor interesaţi să vizualizeze pe site-ul 
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http://www.sfida-life.it/ detaliile legate de etapele, acţiunile şi fazele de 
desfăşurare. 

Proiectul european Balaton (2003-2006), co-finanţat tot prin 
Programul european LIFE, a vizat testarea unui sistem de suport decizional 
pentru managementul unui turism durabil în regiunea lacului Balaton din 
Ungaria, plecând de la premisele unei afectări severe a mediului prin 
practicarea unui turism de masă în sezonul estival, care a determinat 
eutrofizarea lacului. [23]. Astfel, principalul obiectiv al proiectului a fost 
evitarea riscurilor emergente privind producerea unui dezastru ecologic şi 
social în regiunea lacului Balaton, prin implementarea unui model de 
management pentru practicarea unui turism durabil. Pentru atingerea acestui 
obiectiv a fost creat un sistem de monitorizare a unor indicatori de mediu 
înconjurător şi socio-economici, utilizându-se un sistem informatic 
geografic (GIS) accesibil pe Internet, care permite realizarea unor hărţi 
tematice pe baza indicatorilor.4 

Proiectul SPRITE, co-finanţat de Comisia Europeană, a reprezentat 
un proiect transnaţional axat pe dezvoltare rurală care a implicat mai multe 
state membre ale Uniunii Europene (Marea Britanie, Irlanda, Spania, 
Grecia, Franţa şi Cehia), având ca obiectiv general analiza şi dezvoltarea 
potenţialului de integrare a turismului în regiunile rurale slab dezvoltate din 
Europa. Pentru atingerea acestui scop, în cadrul proiectului a fost creat un 
sistem informatic inovativ de suport decizional pentru turism integrat, care a 
fost testat în trei regiuni de studiu slab dezvoltate economic pentru care 
dezvoltarea turismului rural reprezenta o strategie viabilă prin care să se 
susţină şi diversifice activitatea economică. Sistemul informatic creat a avut 
două finalităţi de bază: analiza perspectivelor existente şi a strategiilor 
formulate de către principalii stakeholderi din cadrul destinaţiilor analizate 
şi evaluarea, prin intermediul unor tehnici de simulare, a impactului 
politicilor posibile în turism. Sistemul în sine a fost constituit dintr-un set de 
proceduri de management al datelor şi de modele de simulare multi-agent 
[25]. 

Toate proiectele mai sus descrise prezintă unele obiective şi 
elemente asemănătoare cu proiectul DIMAST, ca şi finalitate generală sau 
tehnică, însă ele diferă, în esenţa lor, de conţinutul şi obiectivele proiectului 
DIMAST. Principala diferenţă de fond priveşte tipul de destinaţie turistică 
vizată de proiectul DIMAST – o destinaţie cu caracter puternic eterogen, 
                                                 
4 http://www.balatonline.net 
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atât în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială, cât şi ca dezvoltare a 
turismului. Tocmai acest caracter eterogen al destinaţiei dă naştere unui 
imperativ de dezvoltare durabilă a turismului. Astfel, nu există similitudini 
între premisele proiectului DIMAST şi cele ale unor proiecte anterioare. Un 
element de noutate absolută al proiectului DIMAST, raportat la proiectele 
anterioare, este legat de sistemul de indicatori ETIS 2013, care stă la baza 
sistemului informatic inovativ de suport decizional care va fi creat. 
Caracterul de noutate al acestui sistem de indicatori se imprimă astfel şi 
asupra proiectului DIMAST. Prin urmare, atât baza de date, cât şi baza de 
modele şi algoritmi vor fi diferite în raport cu cele dezvoltate în cadrul unor 
proiecte anterioare. Anumite elemente tehnice, legate de modul de 
concepere a unui sistem DSS, sunt preluate din proiectele realizate anterior 
şi adaptate la specificul proiectului DIMAST. Spre exemplu, necesitatea 
dezvoltării unei baze de cunoaştere este adaptată la aria tematică în care se 
înscrie proiectul DIMAST. De asemenea, dezvoltarea unui subsistem GIS 
este inclusă şi în proiectul DIMAST, însă, hărţile tematice rezultante vor fi 
bazate pe indicatorii inclu�i în proiect, care sunt complet diferiţi în raport 
cu indicatorii utilizaţi în alte proiecte anterioare. 

Datorită conţinutului său, precum şi elementelor de specificitate mai 
sus prezentate, proiectul DIMAST prezintă toate premisele de a dobândi un 
nivel ridicat de transferabilitate către diferite destinaţii turistice europene 
eterogene, care vor dori să implementeze ETIS 2013 într-un mod inovativ şi 
constructiv, prin intermediul unui sistem de suport decizional de grup. 
 

4.3. Posibile contribuţii ale proiectului DIMAST la dezvoltarea 
durabilă a euroregiunilor, ca macrodestinaţii turistice 

Destinaţia turistică a fost definită în literatura de specialitate ca „acea 
zonă clar delimitată din punct de vedere geografic, percepută de către turişti 
ca o entitate distinctă/de sine stătătoare şi care are un cadru legislativ şi 
politic unitar” [7]. Această definiţie îndreptăţeşte organismul care realizează 
managementul destinaţiei (OMD) să fie răspunzător pentru planificarea 
întregii zone, conferindu-i în acelaşi timp puterea şi resursele de care are 
nevoie pentru a întreprinde acţiuni concrete în vederea atingerii obiectivelor 
strategice formulate. 

Euroregiunea de cooperare transfrontalieră a fost definită ca o 
structură de cooperare trans-naţională între două sau mai multe teritorii care 
aparţin diferitelor state europene [31]. În literatura de specialitate s-a 
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susţinut că euroregiunile pot fi considerate o categorie distinctă de destinaţie 
turistică [32] datorită multiplelor elemente de specificitate. Achiesăm la teza 
conform căreia abordarea unei euroregiuni ca o destinaţie turistică unică, de 
sine stătătoare, �i nu ca o alăturare de mai multe destinaţii distincte, poate fi 
una constructivă, fiind în măsură să influenţeze în mod pozitiv atractivitatea 
întregii zone [32]. 

În literatura de specialitate, destinaţiile turistice au fost clasificate în 
funcţie de o diversitate de criterii. După mărimea acestora, destinaţiile 
turistice au fost împărţite în două categorii [12]: 

1) Microdestinaţii turistice care se pot structura, la rândul lor, pe mai 
multe trepte, în funcţie de acelaşi criteriu, al mărimii: 

▪ zone delimitate ce au o identitate proprie şi un oarecare grad de 
independenţă (cum ar fi un parc naţional sau un parc de distracţii); 

▪ structuri administrativ-teritoriale din mediul rural; 
▪ oraşe; 
▪ regiuni localizate, provincii sau alte astfel de entităţi strict 

delimitate din punct de vedere administrativ/teritorial din interiorul unui 
stat. 

2) Macrodestinaţii turistice care, la rândul lor, se pot structura pe mai 
multe trepte după criteriul mărimii: 

▪ state; 
▪ regiuni formate din mai multe state; 
▪ continente; 
▪ macrodestinaţia Terra. 
Dupa cum se poate observa, nu există o categorie în descrierea de 

mai sus care să poată fi suprapusă peste definiţia unei euroregiuni. 
Considerăm că euroregiunea, ca şi destinaţie turistică, prezintă un grad 
ridicat de complexitate în abordare şi analiză, datorită elementelor sale de 
specificitate, cum ar fi: prezenţa mai multor state în componenţa sa, 
existenţa graniţelor de stat pe teritoriul său, diferenţe semnificative de natura 
socială, culturală, economică şi politică între teritoriile unor state diferite 
etc. Astfel, problemele legate de managementul, planificarea şi marketingul 
unei euroregiuni sunt mult mai complexe decât în cazul microdestinaţiilor, 
ceea ce susţine includerea euroregiunilor în cea de-a doua categorie – 
macrodestinaţii turistice. 

Recent s-a susţinut în literatura de specialitate că în euroregiuni este 
nevoie de o concentrare asupra planificării comune pentru a putea fi 
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dezvoltat şi promovat turismul în mod corespunzător [32]. Astfel, în 
contextul celor prezentate mai sus, susţinem necesitatea constituirii unor 
organisme de management al macrodestinaţiei de tip euroregiune (OMD), 
care să preia responsabilitatea planificării dezvoltării turismului din întreaga 
zonă. Constituirea unui organism de management al euroregiunii, ca 
macrodestinaţie turistică, poate fi făcută prin intermediul unei structuri de 
tip GECT (Grupare Europeană de Cooperare Teritorială), astfel cum este 
reglementată prin Regulamentul CE nr.1082/2006. Singurul inconvenient ar 
fi acela al imposibilităţii reprezentării organismelor de drept privat în cadrul 
unui astfel de OMD. 

Proiectul DIMAST, astfel cum a fost descris mai sus, ar putea 
prezenta interes pentru o structură de tip GECT, responsabilă cu 
managementul unei macrodestinaţii de tip euroregiune, deoarece ar pune la 
dispoziţia sa un instrument util de planificare a dezvoltării industriei 
turismului, conceput în mod special pentru destinaţii caracterizate prin 
eterogenitate. După cum precizam, unul dintre elementele de specificitate 
ale euroregiunii este reprezentat tocmai de diferenţele majore, atât 
economice, cât şi sociale, existente în cadrul său. [32]. De asemenea, prin 
orientarea sa către sustenabilitate, proiectul DIMAST ar putea aduce o reală 
contribuţie la dezvoltarea în mod durabil a turismului din cadrul 
euroregiunilor. Considerăm că acest aspect este de o importanţă majoră, 
plecând de la premisa că unul dintre principalele scopuri pentru care au fost 
create euroregiunile priveşte creşterea calităţii vieţii pentru populaţiile 
transfrontaliere [31]. Printr-o dezvoltare durabilă a turismului dintr-o 
euroregiune, principalii beneficiari vor fi locuitorii săi, indiferent de statul 
din care fac parte. Destinaţia turistică este atât o entitate tangibilă, fizică, 
localizată geografic, cât şi o entitate socio-culturală intangibilă, reprezentată 
prin locuitorii/angajaţii ei, cu tradiţiile, obiceiurile, stilul de viaţă, cultura şi 
relaţiile lor sociale [33]. Astfel, prin dezvoltarea durabilă a turismului, 
populaţia locală poate fi ajutată, respectiv, determinată să rămînă în regiune 
şi să trăiască mai bine. 

În literatura de specialitate s-a considerat că semnificaţia cuvîntului 
graniţă s-a schimbat; aceasta nu mai înseamnă doar separare, ci şi legătură 
[32]. În funcţie de semnificaţia care prevalează, şi populaţia locală poate 
obţine avantaje sau dezavantaje. Putem avea astfel în vedere un imperativ al 
cooperării în cadrul unei euroregiuni, cooperare nu doar din perspectiva 
diplomatică, ci urmărind să asigure o dezvoltare economică şi socială 
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comună. În acest context, proiectul DIMAST propune utilizarea unui 
instrument modern şi inovativ de cooperare, în vederea dezvoltării 
turismului dintr-o macrodestinaţie de tip euroregiune în mod durabil şi 
uniform, contribuind în principal la creşterea nivelului de trai pentru 
populaţia locală. 
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Abstract 
If viewed comparatively, structurally, the world tourism has shaped the tendency 

for a stronger growth regarding the domestic tourism (approx. 80% of the physical volume 
concerning the world tourism) as compared to the global international one and this is 
because of the promotional policy adopted by all countries of the world. It is to be 
considered as compared to our own touristic offer as well as the outcomes of the financial 
and economic crisis that has been affecting the global economy of our planet for period of 
time. As far as the autarchic development could not mean a viable alternative for any 
country in the contemporary world, this reality means that any generality exists through the 
particular too, each having to offer and to get from the other countries through the 
international trade. 

With this belief the authors of this paper have been preoccupied by the 
international structure of the world tourism namely that which gets a high importance for 
the economy of each region or country as such out of which the international touristic 
waves of Romania and Moldavia cannot set apart.Having as support the method of analysis 
and synthesis of information regarding the outlooks of developing the touristic sector for 
2020 the forecasting of specialists predict the level of foreign currency entries and receipts 
on the global level during 1995-2020. The authors appreciate that such forecasting entail 
some revisions after the shock suffered by the economy at the end of 2008- 2009 as a 
consequence of the financial crisis and economic recession, realities accompanied by the 
impact of the evolutions in North Africa and the Middle E as well as the earthquake  and 
tsunami in Japan in March 2011 even if there is no expectation for a substantial change 
regarding the global forecasting so far. The international touristic circulation of Romania 
and Moldavia will have its part of contributions in the dynamics of the global tourism.    

According to the appreciation of the authors the international conception to the 
year 2020 outlines the fact that there is still a substantial potential for the coming 
expansion of the years to come. New destinations are being established and this can be 
taken for granted as an opportunity proving that adequate conditions can be taken and 
policies too regarding the business environment, infrastructure, promoting, marketing and 
human resources. As such, besides opportunities, challenges increase concerning the social 
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maximization and economic fringes with the minimization of the negative impacts. The 
authors consider that the aim is the implementation of a pattern for tourism on the long run 
more moderate quantitatively but  essentially sustainable  regarding the international 
tourism of Romania and Moldavia. 

Key words: tourism, global, environment, infrastructure, promoting, marketing 
JEL: L83 

 
1. Introducere 

După cum am menţionat în rezumatul studiului, creşterea mai 
puternică a turismului intern, ca parte componentă a turismului mondial 
(cca. 80%) alături de componenta sa internaţională, a fost acompaniată de o 
dinamică satisfăcătoare a comerţului cu servicii turistice pe plan 
internaţional, fapt ce va continua şi în anii următori. Astfel, potrivit studiilor 
la nivelul anilor 2020, specialiştii estimează cifra de 1602 milioane de sosiri 
de turişti internaţionali, corespunzător unei rate medii anuale de creştere de 
4,3% (având ca bază anul 1995) (Neacşu N., Glăvan V., Baron P., Neacşu 
M., 2011, p. 583). Ca urmare, încasările valutare aferente sosirilor estimate 
se vor ridica la cca. 2000 miliarde dolari americani, ceea ce semnifică o 
creştere într-un ritm mediu anual de 6,7%, mult superioară ratei medii de 
3,0%, estimată în studiile anterioare. 
 

2. Nivelul sosirilor şi încasărilor valutare 
Pe tranşe de timp, nivelul sosirilor şi încasărilor valutare estimate 

sunt prezentate în tabelul următor. 
Tabelul 1.1. Estimarea sosirilor de turişti internaţionali şi a încasărilor valutare, pe 

plan mondial, în perioada 1995-2020 
Indicatori 1995 2000 2010 2020 
Număr sosiri (mil. US $) 564 692 1047 1602 
Încasări (mld. US $) 399 552 1050 2000 

       Sursa: OMT, Tourism 2020 Vision, Madrid, 1997 
Totuşi, chiar dacă nu se aşteaptă în mod substanţial modificarea 

prognozelor globale de până acum, aceste previziuni impun unele revizuiri, 
după şocul pe care l-a suferit economia mondială la sfârşitul anului 2008 şi 
2009, ca urmare a crizei financiare şi a recesiunii economice, realităţi 
acompaniate şi de impactul evoluţiilor din Africa de Nord şi Orientul 
Mijlociu, precum şi cutremurul şi tsunami-ul devastator care a lovit Japonia 
în martie 2011. Aşadar, la nivel mondial, sosirile turistice internaţionale, au 
ajuns la 1035 milioane în 2012, cu un ritm mediu anual de creştere de 3,6% 
în perioada 2005-2012. Marea majoritate a destinaţiilor au raportat creşteri 
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pozitive şi, adesea, de două cifre, suficiente pentru a compensa pierderile 
sau pentru a se apropia de acest obiectiv. Recuperarea a înregistrat, însă, 
viteze diferite – mult mai rapid în majoritatea economiilor emergente şi mai 
lent în cele avansate. Chiar dacă evoluţia turismului în ultimii ani a fost 
oarecum neregulată, în contextul în care OMT, pentru moment, a menţinut 
prognoza pe termen lung, experienţa arată că, pe termen scurt, perioadele de 
creştere mai rapidă (1995, 1996, 2000, 2004, 2007, 2011 sau 2012) 
alternează cu perioade de creştere lentă (2001, 2003, 2008 şi 2009). 

Drept urmare, o componentă esenţială a actualului program de lucru 
al OMT constă în actualizarea majoră a evoluţiei turistice internaţionale pe 
termen lung, mai precis perioada celor două decade 2010-2030. Concret, 
creşterea continuă globală privind sosirea turiştilor internaţionali este 
estimată într-un ritm mai moderat, de la 4,2% pe an (1980-2020) la 3,3% 
(2010-2030). După proiecţiile de creştere, sosirile au depăşit miliardul în 
2012, comparativ cu 949 de milioane din 2010 şi 995 de milioane în 2011. 
Se estimează 1,8 miliarde în 2030, însemnând că în 20 de ani, 5 milioane de 
persoane vor trece graniţele internaţionale în fiecare zi din motive variate 
precum petrecerea timpului liber, afaceri sau în alte scopuri precum 
vizitarea prietenilor sau a familiei. Această viziune mai realistă, apreciază 
experţii previzionişti ai OMT, ar fi fundamentată pe existenţa a patru 
factori-cauză (UNWTO 2011): 

▪ volumele de bază sunt mai mari, deci creşterile cele mai mici încă 
adaugă cifre substanţiale; 

▪ creşterea lentă a Produsului Intern Brut (PIB), ca şi cea a 
economiilor mature; 

▪ elasticitate mai scăzută a călătoriilor, din cauza PIB; 
▪ semnificativă schimbare, de la scăderea costurilor de transport la 

creşterea lor. 
Oricum, viziunea turistică internaţională până în 2030, arată că încă 

mai există un potenţial substanţial pentru viitoarea expansiune din anii ce 
vor urma. De asemenea, stabilindu-se noi destinaţii, se poate beneficia de 
acest curent şi oportunitate, dovedind că se pot determina condiţiile 
adecvate şi politicile cu privire la mediul de afaceri, infrastructură, 
promovare, marketing şi resurse umane. Pe lângă oportunităţi, provocările 
cresc în privinţa maximizării sociale şi a beneficiilor economice, 
concomitent cu minimizarea impacturilor negative. În fapt, apreciem noi, se 
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vizează implementarea unui tipar al turismului pe termen lung, mai moderat 
cantitativ, dar durabil în esenţa sa. 

Evoluţiile cantitative de până acum, şi cu atât mai mult cele viitoare, 
se regăsesc şi în mutaţiile structural-calitative ale turismului internaţional pe 
marile regiuni turistice. Sugestive, în acest sens, sunt milioanele de sosiri pe 
marile regiuni ale turismului internaţional. 

Tabelul 1.2. Sosirile de turişti internaţionali pe regiuni OMT, în perioada 1995-
2010 (mil.) 

Sosiri turistice internaţionale 
1995 2000 2005 2010 

Regiunea 

Nr. 
turişti 

% Nr. 
turişti

% Nr. 
turişti

% Nr. 
turişti

% 

Ritm mediu 
anual de 

creştere (%) 
2000-2010 

Total 
mondial, 
din care: 

528 100,0 675 100,0 798 100,0 940 100,0 3,4 

Europa 303,5 57,48 389,6 57,71 450,8 56,49 496,1 52,77 2,5 
Asia ş
Pacific 

86,2 16,33 114,0 16,89 152,7 19,14 197,4 21,02 5,6 

Americile 108,5 20,55 131,0 19,42 136,5 17,10 154,5 16,43 1,7 
Orientul 
Mijlociu 

9,4 1,78 14,0 2,07 23,0 2,89 36,0 3,83 9,9 

Africa 11,7 2,22 15,0 2,23 19,5 2,44 27,5 2,92 6,2 
Alte zone 8,7 1,64 11,4 1,68 15,5 1,94 28,5 3,03 - 

Sursa: WTO, iunie 2011 
Istoric privind evoluţia fenomenului turistic internaţional, cu uşurinţă 

putem observa că în cadrul perioadei analizate, chiar dacă au crescut 
mărimile absolute ale sosirilor turistice, pentru unele regiuni au scăzut 
mărimile relative (Europa şi Americile), iar pentru altele acestea s-au 
majorat de la un ciclu la altul (Orientul Mijlociu, Africa şi Asia-Pacific), 
realitate relevată şi de ritmul mediu anual de creştere în perioada 2000-2010, 
dovadă a interesului tot mai crescut al turiştilor pentru destinaţii 
internaţionale, mai puţin cunoscute. Marea majoritate a călătoriilor 
internaţionale are loc în regiunea proprie, cca. patru din cinci sosiri la nivel 
mondial provin din aceeaşi regiune. Mai mult, pieţele sursă de turism 
internaţional sunt încă în mare parte concentrate în ţările industrializate din 
Europa, America, Asia şi Pacific. Şi totuşi, urmare a creşterii nivelului de 
venit disponibil, multe economii emergente au manifestat dinamici rapide în 
ultimii ani, mai ales ţări aparţinătoare unor zone din nord-estul şi sud-estul 
Asiei, Europei Centrale şi de Est, Orientului Mijlociu, Africii de Sud şi 
Americii de Sud. 
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Până în prezent, respectiv la nivelul anului 2013, Europa rămâne în 
continuare cea mai mare piaţă a turismului internaţional global, generând 
peste jumătate din sosirile internaţionale la nivel mondial (cca. 52%), 
urmată de Asia-Pacific (21%), America (16%), Orientul Mijlociu (cca. 4%) 
şi Africa (3%). 

Desigur, evoluţiile au fost diferenţiate de la o ţară la alta, în funcţie 
de gradul de dezvoltare, nivelul veniturilor familiale sau de dispoziţia de a 
călători peste graniţele naţionale, apărând astfel importante schimbări şi în 
topul primelor zece ţări ierarhizate după cheltuielile aferente turismului 
internaţional: China (102 mld. US$), Germania (83,8 mld.US$), SUA (83,5 
mld. US$), Marea Britanie (52,3 mld. US$), Ferderaţia Rusă (42,8 mld. 
US$), Franţa (37,2 mld. US$), Canada (35,1 mld. US$), Japonia (27,9 mld. 
US$), Australia (27,6 mld. US$) şi Italia (26,4 mld. US$). 

Potrivit datelor, s-a înregistrat o schimbare remarcabilă în 2012 cu 
trecerea Chinei pe prima poziţie, depăşind Germania şi SUA, urmare a unei 
creşteri rapide a cheltuielilor privind turismul internaţional în ultimul 
deceniu, mai precis o multiplicare de patru ori faţă de nivelul acestora în 
anul 2000, pe poziţii inferioare în acest top aflându-se Canada, Japonia, 
Australia şi Italia. 

Drept urmare, veniturile din exportul global generat de turismul 
internaţional, inclusiv transportul de pasageri, au depăşit un trilion de dolari 
în 2012, sau aproape trei miliarde de dolari pe zi. Exporturile din turism 
deţin în jur de 30% din exporturile globale, turismul ocupând locul patru 
după combustibili, produse chimice şi automobile. Contribuţia turismului la 
Produsul Intern Brut (PIB) la nivel mondial este estimată la aproximativ 5%, 
la cca. 6-7% din numărul total al locurilor de muncă (direct şi indirect), nu 
puţine fiind ţările în care turismul este un pilon şi mai important al 
economiei, cu contribuţii ce depăşesc 10% sau chiar mai mult (OMT, 
Tourism Highlihts 2011). 

Europa, continent căruia îi aparţinem şi noi din punct de vedere 
geografic, a fost cel mai tare afectată de criza economică globală, chiar dacă 
sub aspect turistic constituie o regiune prioritară. În Europa (+3%), 
redresarea a fost mai înceată decât a celorlalte regiuni ale turismului 
internaţional, urmare a nesiguranţei economice ce afectează regiunea şi 
închiderii spaţiului aerian în aprilie 2010 provocată de norul vulcanic din 
Islanda. Şi totuşi, turismul internaţional şi-a început revigorarea mai ales cu 
a doua jumătate a anului 2010, în principal prin marile destinaţii ale Turciei 
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şi Germaniei, la care s-au adăugat cu rezultate remarcabile şi cele din 
Balcani sau din sudul Caucazilor. 

Sosirile turiştilor internaţionali s-au conturat la cca. 1035 milioane în 
2012. Structural, Europa Centrală şi de Est (+5%) a înregistrat cea mai 
puternică creştere din toate sub-regiunile europene. Europa Occidentală 
(+3%) a fost singura sub-regiune redresată în întregime din impactul crizei, 
Germania (+11%) fiind protagonista zonei, apoi Austria (+3%), Belgia 
(+6%), Olanda (+10%) şi Elveţia (+4%), ale căror creşteri ale sosirilor în 
2012 le-a apropiat de nivelurile anului de referinţă 2008. În zona excepţiilor 
s-au înscris Franţa, cu creştere anuală în 2012, Europa de Nord (+1%) sau 
Marea Britanie (-0,2%).Sosirile turistice în Europa de Sud şi cea 
mediteraneană au crescut cu 3%, nivel considerat mic faţă de cele medii ale 
Israelului (+21%), Maltei (+13%) şi Turciei (+6%). 

Oricum, şi pe viitor, Europa ca regiune turistică prioritară a întregii 
lumi, va menţine cea mai mare parte a sosirilor mondiale, cu toate că 
procentual va scădea de la 60% în 1995, la 46% în 2020, respectiv 41% în 
2030. Acelaşi declin îl va înregistra America, 14% comparativ cu 16%, 
cauza reprezentând-o creşterea lentă din America de Nord. În paralel vom 
asista la un progres al cotelor de piaţă ale Asiei şi Pacificului, 30% în 2030 
comparativ cu 22% în 2010, Orientul Mijlociu, 8% comparativ cu 6% şi 
Africa, 7% comparativ cu 5%. 

Modificări structurale semnificative vor apărea şi în cadrul fiecărei 
regiuni, pe sub-regiunile aparţinătoare fiecăreia. Astfel, până în 2030, Asia 
de Nord-Est va fi cea mai vizitată sub-regiune din lume, reprezentând 16% 
din totalul sosirilor, devansând sub-regiunea Europei de Sud şi Mediterana 
cu o cotă de 15% în 2030. 

Turismul în 2030 ne arată că încă există un potenţial uriaş pentru o 
creştere viitoare în următoarele decenii. „Destinaţiile clasice precum şi 
destinaţiile noi pot profita de această tendinţă şi de această şansă dacă ele 
oferă condiţii bune şi conturează politici adecvate în ce priveşte mediul 
economic, infrastructura, facilităţile propuse, marketingul şi resursele 
umane” (Taleb Rifai 2011), amintea secretarul general al OMT, Dl. Taleb 
Rifai, în raportul prezentat cu ocazia celei de-a 19-a conferinţe a Adunării 
Generale a OMT din octombrie 2011. Este o creştere ce oferă posibilităţi 
imense, turismului revenindu-i atribuţii suplimentare pentru susţinerea 
creşterii economice, progresului social şi durabilităţii mediului înconjurător. 
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Economia mondială, privită ca un ansamblu al economiilor 
naţionale, interdependente, evoluează cantitativ-calitativ prin intermediul 
fiecărui complex economic naţional, cu păstrarea specificului prin care se 
caracterizează fiecare în parte. Aceasta înseamnă că şi din punct de vedere 
turistic economia României îşi poate aduce aportul la schimbările structurale 
prezente şi de viitor ale sistemului social-economic global al planetei 
noastre. Turismul este o ramură, generic vorbind, a industriei cu un potenţial 
de dezvoltare excelent, atât în ce priveşte creşterea numărului de vizitatori, 
cât şi în ceea ce priveşte reducerea şomajului şi atragerea capitalului strain.4 

Totuşi, turismul din ţara noastră, până în deceniul trecut, a fost 
afectat de lipsa unei viziuni generale, în privinţa orientării şi dirijării 
sistemului său în prezent, şi mai ales în viitor. 

Înţelegând această realitate, Guvernul României a stabilit că există o 
mare nevoie de un Master Plan pentru dezvoltarea turismului, în vederea 
implementării unei abordări durabile a dezvoltării turismului. Ca urmare, 
printre măsurile importante pe care România ar trebui să le implementeze, în 
vederea dezvoltării sectorului turismului, s-ar înscrie asigurarea facilităţilor  
produselor şi serviciilor care să satisfacă aşteptările vizitatorilor, instruirea 
personalului astfel încât acesta să ofere servicii de calitate şi, nu în ultimul 
rând, dezvoltarea infrastructurii care să sprijine aceste facilităţi. 

Până la urmă, Master Planul a fost elaborat de către o echipă de 
experţi ai Organizaţiei Mondiale a Turismului împreună cu omologii din 
România, în numele Guvernului României. Acesta îşi propune să aprobe 
principiile dezvoltării durabile a turismului aşa cum este definit de către 
Organizaţia Mondială a Turismului şi anume: „Dezvoltarea durabilă a 
turismului satisface cerinţele prezente ale turiştilor şi regiunilor turistice şi 
protejează şi creşte oportunităţile viitoare de dezvoltare. Este considerat a 
avea drept rezultat managementul tuturor resurselor, astfel încât nevoile 
economice, sociale şi estetice să fie îndeplinite şi să fie menţinute 
integritatea culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică 
şi bio-climatul”.5 

Viziunea acestui document nu este alta decât cea de a transforma 
ţara noastră într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său 
cultural şi natural care să corespundă cerinţelor Uniunii Europene în ceea ce 

                                                 
4 http://www.bed-and-breakfast.ro/pdf/masterplan/4.%20De_ce_avem_nevoie_de_un_Mast 
er_Plan.pdf 
5 http://www.infotravelromania.ro/interviul27_mster_plan_turism.html 
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priveşte furnizarea de servicii şi produse până în 2013. De asemenea, îşi 
propune să realizeze o dezvoltare durabilă a sectorului turistic într-un ritm 
de dezvoltare superior faţă de alte destinaţii turistice din Europa. Master 
Planul pentru turismul naţional al României cuprinde o serie de  obiective-
ţintă pe care urmăreşte să le atingă în perioada 2007-2026 turismul din 
România şi de asemenea, estimează contribuţia pe care o are turismul în 
PIB-ul naţional şi la nivelurile autorităţilor centrale şi locale, informaţii pe 
care studenţii, cercetătorii şi practicienii domeniului le pot observa intrând 
în detaliile structurii acestuia. 

Informaţiile referitoare la sosirile vizitatorilor străini cuprind atât 
vizitatorii-turişti (cei care înnoptează cel puţin o noapte), cât şi vizitatorii-
excursionişti (zilnici). În ceea ce priveşte înnoptările în structurile de cazare 
înregistrate, acestea includ atât vizitatori străini, cât şi români, din care mulţi 
dintre aceştia pot sta în mai mult de o unitate de cazare. Se estimează că 
sosirile de vizitatori străini vor creşte de 25 ori până în 2026, ajungându-se 
până la 15.485 mii. Aceasta reprezintă o creştere medie anuală de 4,8%, 
adică mai mult decât dublu faţă de estimările Organizaţiei Mondiale a 
Turismului privind fluxurile de ieşire a turiştilor din cadrul Viziunii pentru 
2020 în ceea ce priveşte tendinţele internaţionale şi oportunităţile 
identificate în România. Sugestive, în acest sens, sunt informaţiile cuprinse 
în tabelul următor, prin care sunt prefigurate obiectivele-ţintă ale sosirilor 
vizitatorilor străini în România. 

Tabel 1.3. Obiective-ţintă privind sosirile vizitatorilor străini în România, în 
funcţie de sursă (ţări) în perioada 2006-2026 

Origine 2006 
bază 
(mii)

2011 
(mii) 

Creştere 
2006-11 
% anual

2016 
(mii)

Creştere 
2011-16
% anual

2021 
(mii)

Creştere 
2016-21 
% anual 

2026 
(mii) 

Creştere 
2021- 26 
% anual 

UE 2803 3777 +6,15 4990 +5,73 6569 +5,65 8642 +5,64 
- C/E 1547 1974 -5,0 2402 +4,0 2852 +3,5 3307 +3,0 
- N 544 781 +7,5 1121 +7,5 1610 +7,5 2311 +7,5 
- M/S 611 877 +7,5 1259 +7,5 1808 +7,5 2595 +7,5 
- V 101 145 +7,5 208 +7,5 299 +7,5 429 +7,5 
Europa 
non-UE 

2886 3428 +3,5 4022 +3,25 4663 +3,0 5340 +2,75 

America 
de Nord 

164 235 +7,5 337 +7,5 484 +7,5 695 +7,5 

Israel 62 89 +7,5 128 +7,5 184 +7,5 263 +7,5 
Japonia 14 23 +10,0 37 +10,0 60 +10,0 86 +7,5 
Restul 
lumii 

108 155 +7,5 222 +7,5 319 +7,5 459 +7,5 
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Total 6037 7707 +5,0 9736 +4,8 12279 +4,75 15485 +4,75 
Sursa: Estimările Master Planului pe baza datelor privind sosirile vizitatorilor străini în 
România 

 
Urmărind datele din tabel putem observa că pentru ţările Uniunii 

Europene şi cele din afara Europei, cererea va fi mai rapidă decât pentru 
ţările care nu fac parte din Uniunea europeană. Prin urmare, în primele două 
categorii de ţări creşterea va fi de aproximativ 5,5%, respectiv 7,5% pe an, 
în timp ce în ţările care nu aparţin UE  această creştere va fi de doar 3,1%. 
Aceste date cuprind toate sosirile, inclusiv vizitatorii zilnici şi turiştii în 
sejur. Baza acestor obiective-ţintă o reprezintă analiza potenţialului de piaţă 
din diferite rapoarte ale studiilor de piaţă efectuate în anul 2006 de diverse 
centre de cercetare din 14 ţări generatoare. Desigur, aceste date ce vizează 
tendinţa în perioada analizată, trebuie corectată urmare a impactului negativ 
al crizei economico-financiare din ultimii ani. Sugestive, în acest sens, chiar 
pentru un segment de timp mai scurt, sunt informaţiile cuprinse în tabelul 
1.6., privitor la turiştii români şi străini cazaţi în structurile de primire 
turistică cu funcţiune de cazare turistică, pe tipuri de structuri.  

Potrivit datelor din tabel, pe parcursul celor trei ani, numărul de 
turişti români şi străini, cazaţi în structurile de primire turistică, a înregistrat 
o scădere. Acest fapt s-ar datora, pe de o parte, impactului negativ al crizei, 
dar şi accentuării preferinţei turiştilor români de a se caza în cadrul 
călătoriilor pentru vacanţe la rude sau prieteni (cca. 66,6%), pe de altă parte. 
Totuşi, potrivit datelor INS al României, numărul călătoriilor turistice 
efectuate de rezidenţi în anul 2011 a fost de 13 480,5 mii, în creştere cu 
12,6% comparativ cu anul 2010. De asemenea, în primul trimestru al anului 
2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, atât sosirile, cât şi 
înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, a 
înregistrat o creştere cu 19%, dovadă a reînceperii relansării activităţii 
turistice în ţara noastră.  

Tabelul 1.4. Sosiri ale turiştilor români şi străini, în structurile de primire cu 
funcţiuni de cazare turistică 

Număr de turişti (mii turişti) Tipuri de structuri 
2009 2010 2011 2012 

Hoteluri şi moteluri 4750 4798 5589 6011 
Hosteluri 108 104 127 154 
Hanuri turistice 1 1 1 1 
Cabane turistice 87 74 80 86 
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 92 86 78 69 
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Vile turistice şi bungalouri 259 227 228 258 
Tabere de elevi şi preşcolari 85 66 66 52 
Pensiuni turistice 412 407 480 586 
Pensiuni agroturistice 326 290 361 447 
Popasuri turistice 10 9 11 12 
Sate de vacanţă 2 2 2 4 
Spaţii de cazare pe nave 9 9 9 7 

Total 6141 6073 7032 7687 
    Sursa: Anuarul statistic al României, 2013, date prelucrate 
    Notă: Pentru capacitatea şi activitatea de cazare turistică, datele provin din cercetări 
statistice completate de persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează 
structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. 

Din păcate însă, nici Institutul Naţional de Statistică şi nici Autoritatea 
Naţională pentru Turism nu au realizat studii privind cheltuielile vizitatorilor 
internaţionali din România, existând astfel serioase puncte slabe la nivelul 
datelor existente, precum absenţa unor informaţii colectate de la sosirile 
vizitatorilor internaţionali cu privire la scopul vizitei. Aceeaşi lipsă  a bazei de 
date priveşte şi cheltuielile vizitatorilor interni în spaţiile de cazare. Master 
Planul oferă însă o estimare a imaginii complete a cheltuielilor vizitatorilor 
interni şi internaţionali aferente înnoptărilor în structurile de cazare 
înregistrate şi neînregistrate, prin combinarea informaţiilor pentru anii 2005, 
2011, 2016 şi 2026. Oricum, cheltuielile vizitatorilor interni, chiar dacă au un 
ritm ascendent, proporţiile acestora sunt mai mici faţă de cel al cheltuielilor 
vizitatorilor internaţionali (Master Plan, 2007, pag 46-48). Cu siguranţă,  
creşterea cheltuielilor vizitatorilor va fi urmarea investiţiilor într-o gamă mai 
largă de structuri de cazare de calitate, atracţii turistice, distracţii, activităţi 
sportive şi de petrecere a timpului liber, care vor oferi vizitatorilor mai multe 
variante şi oportunităţi pentru a cheltui. Se pot da exemple simple, cum ar fi 
amplasarea unor unităţi de alimentaţie publică şi magazine pentru cadouri în 
apropierea monumentelor, muzeelor şi atracţiilor turistice existente, 
îmbunătăţirea ofertei de suveniruri în ceea ce priveşte gama, modelele şi 
calitatea acestora, prin intermediul unor investiţii de mare anvergură în noi 
staţiuni integrate, porturi de ambarcaţiuni, atracţii turistice familiale, facilităţi 
sportive şi de aventură, precum şi în dotări cu utilităţi orientate către piaţă, 
specifice staţiunilor de odihnă, balneare şi de tratament (Master Planul pentru 
turismul României, 2007, pag. 149). 

Desigur, structura motivaţiilor călătorilor turişti se diferenţiază de la o 
ţară la alta precum şi ponderile sosirilor ori plecărilor vizitatorilor dintr-o ţară 
către o altă ţară. În acest sens sugestivă este şi balanţa turismului internaţional 
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al României şi Republicii Moldova. Datele statistice sunt sugestive în acest 
sens (Tabel 1.5) 
 

Tabel 1.5. Sosirile vizitatorilor străini în România, din care Republica Moldova în 
perioada 2008-2012 

Indicatori (miii sosiri) 2008 2009 2010 2011 2012 
Total România 8862 7575 7498 7611 7937 
din care: Republica Moldova 1429 1043 1216 1330 1120 

    Sursa: Anuarul Statistic al României, 2013 
Observând succesiunea sosirilor cetăţenilor moldoveni în România, în 

perioada analizată, constatăm o oscilaţie procentuală între 14-17,5%. 
Motivaţiile acestor călătorii au fost reprezentate de afaceri, odihnă, tratament, 
vizite la prieteni. Există însă suficiente posibilităţi de multiplicare prezentă şi 
viitoare a călătoriilor de acest gen, mai ales datorate relaţiilor de vecinătate şi 
colaborare între cele două economii naţionale. Situaţia este similară şi din 
punctul de vedere al plecărilor cetăţenilor români în Republica Moldova. 
�ansele echilibrării balanţei turismului internaţional al celor două ţări este 
însă legată de dinamica dezvoltării lor şi de climatul social politic regional şi 
global care, din păcate, îmbracă uneori turbulenţe cu un impact nefavorabil 
asupra turismului celor două state. 
 

3. Concluzii 
Imaginea de ansamblu pe care viziunea privind turismul prezent şi 

viitor al României impune câteva concluzii, de care autorităţile naţionale 
trebuie să ţină seama, respectiv: 

▪ turismul reprezintă una din ramurile principale pe care România şi 
Republica Moldova trebuie să le exploateze la maximum, pentru ca 
economiile lor să poată depăşi criza economică şi pentru creşterea venitului 
naţional; 

▪ turismul îşi aduce un aport substanţial la îmbunătăţirea structurii 
sociale şi prin faptul că reprezintă un important generator de locuri de muncă; 

▪ turismul reprezintă şi un utilizator de venit naţional, un mijloc de 
valorificare a resurselor, o componentă a relaţiilor externe şi un mijloc de 
diversificare a structurilor economice; 

▪ în urma intensificării turismului naţional, rezultă venituri,  care 
parţial pot fi reinvestite în îmbunătăţirea şi modernizarea structurilor de 
cazare şi a serviciilor existente şi promovarea acestor destinaţii pentru 
atragerea unui număr cât mai mare de turişti; 



Ioan COSMESCU, Adriana VINŢEAN, Cosmin TILEAGĂ 

 72 

▪ în fine, renunţarea la managementul învechit şi de multe ori greşit, în 
favoarea unuia care să pună accent pe produse şi servicii de calitate, care să 
contribuie la modernizarea şi dezvoltarea durabilă a zonelor turistice. 
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1.5. PAST, PRESENT AND PERSPECTIVES ON 
PROMOTING RELIGIOUS TOURISM IN NORTHERN 

MOLDAVIA IN THE ONLINE ENVIRONMENT 
 

TRECUT, PREZENT ŞI PERSPECTIVE DE PROMOVARE A 
TURISMULUI RELIGIOS DIN NORDUL MOLDOVEI ÎN MEDIUL 

ONLINE 
 

Adriana Anca CRISTEA1 
Mihaela-Simona APOSTOL2 

Tatiana Corina DOSESCU3 
 

Abstract 
The contemporary society is characterized by the expansion of technology and the 

dynamic nature of the online environment. This important component may become a 
strategic weapon in promoting niche religious tourism by bringing to the fore those 
touristic attractions that are little known from a cultural point of view and in terms of 
location. Therefore, an advantageous solution is to promote online the touristic attractions 
considered less important or not included in the pilgrimage routes. 

Key words: religious tourism, promotion, online environment 
 

1. Introduction 
Northern Moldavia is an important landmark for the Romanian 

culture and a center with rich traditions that makes it a unique area at 
national and European level. The churches with painted exterior frescos, 
Arbore, Humor, Moldovita, Sucevita, Voroneţ (‘the Sistine Chapel of the 
East’) are included in the UNESCO world heritage since the ‘90s and are 
considered unique beauties at global level. Over time, these monuments 
have drawn greater attention than the other heritage churches in the area, but 
the Ministry of Culture, Department of Historical Monuments and the 
Romanian Orthodox Church have funded various consolidation, restoration 
and conservation activities for most monuments in the area [1]. 
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The churches with painted exterior frescos, Arbore, Humor, 
Moldovita, Sucevita, Voroneţ have received special attention because most 
of the painted exterior frescos managed to remain intact, but also due to the 
exceptional quality of the painting and last but not least, because the road to 
these touristic attractions is much more accessible. Due to these features 
these monuments have become more popular, more beloved and have 
received overwhelming attention from mass media. As I previously 
mentioned, due to their location and approach road, the touristic potential of 
these monuments has been exploited by means of various specific offers. 
However, the activity of those who promote these objectives in the online 
environment is very little. The monuments of Northern Moldavia, the 
churches and monasteries are part of the national identity, and are also, and 
may be in the future as well, an important part of the controversial "country 
brand". The investment in promoting these monuments and not only them 
but the entire Romanian cultural heritage must be made in a concerted effort 
from all institutions whose object of activity is tourism or tourism-related 
activities. Strategic promotion of cultural heritage is a necessity for the 
economy of the whole area that will lead to the agritourism development. 

 
2. Promoting the religious tourism in northern Moldavia: past and 

present 
The existing tourism resources of northern Moldavia include various 

natural and anthropogenic attractions of a unique value at global level. 
Within the natural tourism resources, there are multiple forms of relief, 
lakes and rivers, specific flora and fauna in reserves containing unique 
specimens, monuments of nature. The anthropogenic tourism resources, the 
monasteries and churches of northern Moldavia, the medieval art 
monuments and architecture, together with the natural tourism resources 
form a construct that has its own identity. The authentic local cuisine plays a 
role in the identity of the region. All these features that make the tourist feel 
cultural, religious and aesthetic emotions are gathered in a memorable 
bundle of emotion [1]. 

In the past, the religious tourism destinations promotion focused 
primarily on the uniqueness of the area and the fact that they are nationally 
known; due to this fact these religious centers attracted tourists without a 
major investment. 



Past, present and perspectives on promoting religious tourism 

 75 

The days when the churches celebrate their patron saints are very 
important moments in the spiritual life of the monuments and attract many 
pilgrims. Besides the architectural and cultural value, the patron saints’ days 
and, in special cases, the relics that are housed in the church determine the 
attractiveness of the destination. 

Grouping these touristic attractions into sightseeing tours made some 
monuments to enjoy an advantage due to their location, and others, though 
of a real importance, to be less visited. The consequence of this strategy is 
not only the lack of awareness, but the economic impact on the surrounding 
communities. 
 
3. Perspectives on promoting religious tourism in northern Moldavia in 

the online environment 
In today’s communication era, online promotion is a necessity, an 

important component of corporate image. Cyberspace is a universe in itself 
that has no cultural, geographic, gender or age barriers. Promoting 
companies, hotels and tourist destinations online gives them positive 
attributes, as they are perceived as modern and technology-oriented, client-
oriented, providing quality and accurate information and, not least, that wish 
to attract the young and dynamic market segment [a]. 

Using the Internet and social media as a promotion method has many 
advantages in building the image of tourist destinations and long-term 
market monitoring. 

Websites are "a home on the web" [5], they are a quick and effective 
way to make their presence felt on the market, to quickly communicate with 
those who are interested and explain the company's point of view and offer 
in a manner that is considered advantageous. The site is a calling card that 
draws the attention, directs and promotes the interests of the one who owns 
the web address. The advantage that websites have as compared to the 
addresses of those who use social networks is given by the unitary and 
valued vision that websites have. People’s opinion on that particular 
location is expressed according to their interests, nature experiences and 
personal qualities. 

Social networks, blogs, plogs, mlogs, vlogs and other interactive 
communication methods are means by which people express their 
experiences, sharing them with everyone in an unprecedented manner. The 
online environment allows companies to closely interact through social 
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networks, thus the impressions and personal opinions are perceived directly, 
which leads to a repositioning and correction of the company, to a quick 
feedback. The multitude of discourses and the large amount of information 
that exists in the online environment can be confusing, there is also the issue 
of information quality, but in spite of all these shortcomings, the possibility 
to hear the voice of customers and discuss with them represents an 
advantage [4]. The visionary companies that understand the social dynamics 
invest and strive to be as active as possible in the online environment. 

In Romania, the collapse of the communist regime brought social 
and economic openness and represented the moment of a change in 
mentality and embracing new technologies. The emergence of the internet 
has changed paradigms in many fields. 

The social reflexes of the old regime are still present in how state 
companies react. These reflexes persist due to poor pecuniary power of the 
administrative system that is characterized by predictability, slowness and 
lack of involvement. The websites of these institutions have an image that 
reflects this precarious pecuniary power through the way they communicate 
with the public. Interactions, interests and feedback that the state institutions 
and private institutions have are very different. The methods of managing 
the feelings of Internet users differ from one institution to another 
depending on the proposed strategies, goals and the perception of the 
importance of being present in the online environment [2]. 

In the Romanian online environment are present the state 
institutions, private organizations and Internet users, tourists or potential 
tourists. The state institutions, the Ministry of Tourism, the local 
government and the town halls are directly involved in the promotion 
activity by means of regional programs and strategies. 

The goal of the Tourism Promotion, Consultancy and Advertising 
Office Suceava4 is that "tourists no longer have to invest time, energy and 
money in order to find hostels and hotels in Bucovina / Suceava all by 
themselves, places that worth making a reservation for (hostels / hotels with 
the best quality / price ratio), also, the tourist no longer have to take the risks 
of reservations on their own, because the quality of accommodation / food / 
tourism services is monitored in order to maintain a high standard of quality 
- in case of online bookings - from the first to the last moment of the stay! 

                                                 
4 www. turismbucovina.ro 
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The online promotion by private organizations of accommodation 
establishments is generally done through portals that provide links to 
locations, host information and user comments. They often inform users that 
they are not travel agencies and the information presented is provided by the 
owner who purchased the link. For example, RoTurism.com is a travel 
portal offering information about hotels, hostels, motels, villas and hotels 
throughout Romania. The portal records 1,480,000 visits per year according 
to the Google Analytics report. Many of these web address owners admit 
that there is a constant problem in the Romanian online environment, 
namely limited number of tourist sites and information. "The project 
roTurism.com is the result of acute needs of online information in the field 
of tourism in Romania. We aim to make the biggest database containing 
information about tourist attractions in Romania. We hope that the 
recommendations in the comments corresponding to each location help 
potential visitors to choose the right place for relaxing holidays or business 
meetings and to spare them from unpleasant surprises - unfortunately we 
notice that frivolity and superficiality have really left their mark on tourism 
lately."5Many portals constantly report this problem: little and inaccurate 
information that portals are trying to cover. 

Another method of promotion that agencies and owners use is 
posting the offer online in catalogs and classified ads on the websites: 
tocmai.ro, olx.ro, e-oferta.ro and many more. The tourism establishments 
and packages promotion made by agents or by owners through classified 
advertisements websites targets a different audience, namely the one seeking 
offers, opportunities and information that are not advertised on other sites. 

Websites posting personal impressions, photos and videos offer a 
visual perspective of the destination. Photographs and films showing a 
selection of beautiful and unique images and memories of tourist 
destinations are also posted on these sites. Many Internet users describe their 
experiences on personal blogs or YouTube. On the YouTube.ro6 site there is 
a series of short documentaries, slideshows, TV shows promoting Northern 
Moldavia, and other areas of the country as well. This information is posted 
by individuals, many of the films and slides are made by them and some are 
made by institutions. The blogs and YouTube represent an opportunity, 

                                                 
5 http://www.roturism.com/despre_noi.html 
6 http://www.youtube.com/ 
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being used to make tourist destinations known, but in a different manner, 
more credible from the tourist’s perspective. 
 

4. Conclusions 
The current dynamics of the contemporary society requires openness 

to the virtual environment and transparent communication. Visionary 
individuals and institutions are investing in technology and in effective 
methods to communicate with the interested persons, customers, potential 
customers, but also with the people who they work with. Understanding 
these social mechanisms results into a proper connection to what is 
happening in the current economic and cultural environment.   

In the Romanian online environment are present state institutions, 
private organizations and Internet users, tourists or potential tourists, each of 
them has their own agenda. State institutions have a reduced and rigid 
presence in the online environment. The communication with the interested 
people is faulty; the information about programs and strategies is frequently 
transmitted through the media and are not posted on the official websites as 
well. Even the name of the ministry is confusing in the online environment, 
as former names coexist with current names, the Ministry of Regional 
Development and Tourism, the Ministry for SMEs, Business Environment 
and tourism etc. Ministry, the word tourism is not even mentioned on the 
official address of the current government ministerial portfolio.7 The name 
and joining tourism with other sectors of activity is frequently changed 
according to the political formula, which leads to instability. This prompted 
Internet user to say "It's a ministry that changes its name every 3 years; it’s 
not good for our industry. They still don’t have a Facebook page and a 
stable website."8 

In contrast, the private online environment is open to communication 
and understands the importance of a dynamic business environment. This is 
reflected in the large number of portals, websites, blogs, web pages that are 
dedicated to tourism, their object of activity is tourism or sharing travel 
experiences. Promoting tourism information in this open and interactive 
environment would be an effective solution. Using the qualities of this 
environment might be fostered through blogs, images, unusual photos, 
testimonial contests to persuade tourists to post their memories. Thus, 
                                                 
7 http://gov.ro/ro/guvernul/organizare/ministere 
8 http://www.infotravelromania.ro/minister.html 
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tourists will turn into a constant source of information for those who are 
interested, and for tourism professionals they will be an indicator and 
feedback. Using the Internet and social media as a method of promotion has 
many advantages in building the image of tourist destinations and long-term 
market monitoring. 
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1.6. THE IMPORTANCE OF RESTAURATION IN 
SAVING THE PATRIMONY OBJECTS WHICH ARE 

MAJOR TOURISTIC OBJECTIVES 
 
IMPORTANŢA RESTAURĂRII ÎN SALVAREA OBIECTELOR DE 
PATRIMONIU CARE REPREZINTĂ OBIECTIVE MAJORE ALE 

TURISMULUI 
 

Ion CRISTEA1 
Gheorghe Alexandru CRISTEA 

 
Abstract 
Patrimony objects are of a special importance for society because they have 

historic, artistic and information significance and by their existence a nation and culture is 
defined. 

Time, unfriendly nature, or human brutal intervention can destroy them. Their 
restauration and preservation is the activity through which these assets are saved and then 
can become major touristic objectives. We will discuss here, as an example, the 
restauration of the Statue of Liberty in Ploieşti, 2011. 

Key words: restauration, patrimony, touristic objective 
 

Această problematică a restaurării şi conservării bunurilor de 
patrimoniu a fost mai puţin abordată în problematica turismului de orice fel. 
La ora actuală suntem doar nişte simpli spectatori, îndeosebi intelectualii şi 
apoi întreaga populaţie, folosesc termenul de populaţie care are clară 
poziţionarea juridică, la un dezastru din toate punctele de vedere, la cel mai 
nimerit termen, cum nu a mai fost niciodată în istorie cu toate ocupaţiile şi 
năvălirile de hoarde sălbatice. Nu avem cum să exemplificăm acest 
fenomen, care  ar trebui redat în pagini întregi. 

Amintim doar ca pentru a exista ca stat, populaţia respectivă trebuie 
să aibă nişte legi care să derive din cele cinci principii care definesc statul. 
Nicicând în istoria noastră, prin toate nenorocirile prin care am trecut, nu a 
existat o lege de înstrăinare a pământului. Cel mai grav însă este concepţia 
noastră actuală şi mai ales atitudinea de spectatori de film care privesc, şi 
doar atat, cum suntem jefuiţi, minţiţi, iar acest film nu este altceva decât 
distrugerea noastră. Fenomenele reamintite se reflectă şi în situaţia bunurilor 
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de patrimoniu cultural, indiferent de poziţionarea lor în mediu rural sau 
urban. 

O prezentare cât de cât succintă a legislaţiei legate de soarta 
patrimoniului ar lămuri numeroasele aspecte legate de situaţia acestuia. 
Putem aminti doar ca nişte bunuri de patrimoniu mondial care au ajuns să 
existe până astazi se află prin diverse muzee ale lumii, unde noi şi alţii 
mergem să le vedem, ele fiind un element forte în activitatile turistice. Fără 
prezenţa elementelor de patrimoniu nu putem vorbi despre o posibilitate de 
dezvoltare a turismului, căci elementele de patrimoniu reprezintă elementele 
cele mai importante şi atractive ale unui spaţiu rural sau ruban. Turismul are 
în vedere valorile deosebite pe cât posibil unicate şi mai puţin copii sau alte 
reprezentări ale bunurilor de patrimoniu. Un rol deosebit în salvarea, 
păstrarea şi conservarea acestor  bunuri cu mare încărcătura de informaţie 
istorică, culturală, artistică etc., o are restaurarea. Despre acest aspect al 
restaurării, turismul şi cei care se ocupă de acest aspect social ştiu mai puţin, 
doar dacă se menţioneaza cumva. 

Despre restaurarea bunurilor de patrimoniu vom spune succint 
câteva vorbe. Aceasta preocupare ar trebui prezentată mult mai amplu şi în 
locul cuvenit în fenomenul turismului în general şi al turismului rural în 
special, locul de unde provin cele mai numeroase bunuri şi în locul unde se 
găsesc cele mai multe bunuri culturale. Muzeele mari şi mici şi alte 
aşezăminte nu s-ar fi putut forma fără a aduna aceste bunuri răspândite la 
sat. Chiar cuvântul sat vine de la “fosatum” adică loc întărit. 

O importanţă  deosebită o prezintă organizarea socială în judeţe 
începând cu 1968. În 1974 apare legea 63 care înfiinţează laboratoarele de 
restaurare-conservare, unele cu atribuţii zonale. Aşa se face ca la Iaşi se 
înfiinţează Laboratorul zonal care în 1989 avea peste 35 de specialist în 
diverse tehnici si anume : restaurare pictură, textile, metale, lemn, piele, 
hârtie, ceramica, cu sector special de investigaţii, laborator foto şi raze 
Rontgen, majoritatea specialiştilor cu doctorate şi mai ales cu posibilităţi de 
organizare a pregătirii de viitori specialişti din ţară şi posibilităţi de a 
executa practica necesară. Mai există un sector de serviciu tehnic unde se 
puteau executa diverse piese necesare în activitatea de restaurare. La nivel 
naţional exista un centru de perfecţionare cu camere de cazare, cu 
posibilităţi de formare a restauratorilor în toate tehnicile de restaurare 
proveniţi din laboratoarele din toata ţara. De asemenea există o lege a 
patrimoniului bine pusă la punct care printre altele, ca orice lege normal 
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prevedea şi sancţiuni serioase când era încălcată şi nu era doar o lege de 
recomandare. Potrivit legilor după 1989 la laboratoarele de restaurare nu s-
au mai făcut angajari; lumea a ieşit în număr mare la pensie, la centrul de 
perfecţionare se întamplă acelaşi lucru, specialiştii devenind raritaţi. Cel mai 
grav s-a întâmplat cu legea patrimoniului care s-a desfiinţat fără a se pune 
ceva în loc. Altfel spus s-a dat posibilitatea ca după 1989 tot patrimoniul 
valoros sau mai puţin valoros să poată părăsi nestingherit ţara. A se aminti 
aici numai jaful făcut cu Tezaurul Dacilor. Pe 12 ianuarie 1990 s-a dat cea 
mai cumplită lege care prevedea nerăspunderea ministerială, cu alte cuvinte 
miniştrii şi ceilalţi puteau face orice cu patrimoniul naţional şi nu numai. 
Aşa se face că s-a ajuns să se vândă fabricile cu 1 dolar. 

Strămoşii nostri prin munca lor ne-au lăsat o varietate extraordinară 
de obiecte de mare valoare istorică, culturală, spirituală. Întregul teritoriu al 
ţării este acoperit de obiective de acest gen descoperite. Unele au avut mai 
mult sau mai puţin noroc. Altele spre bucuria viitorimii încă pământul le 
ascunde. Restaurarea şi conservarea au în principal rolul de a salva de la 
distrugerea cauzată de toţi factorii aceste bunuri. Au fost făcute eforturi 
deosebite, spirituale şi materiale ca unele bunuri să poata fi admirate într-o 
vitrină de turistul curios. 

Restaurarea se face potrivit următoarelor principii fundamentale de 
restaurare şi conservare: 

▪ respectarea formei, a elementelor şi particularităţilor tehnice, 
istorice si cromatice ale piesei; 

▪ folosirea materialelor reversibile, atât la restaurarea cât şi la 
conservarea pieselor; 

▪ intregirea sau restaurarea formelor unei piese să se facă numai dacă 
există mărturie originală sau analogie foarte exactă. aceasta cerinţă se 
extinde si pentru reîntregirea decorului; 

▪ culoarea completărilor pe o piesa originală nu trebuie să facă nota 
de contrast cu partea originală, ci să se integraze discret în cromatica 
acesteia; 

▪ părţile completate sau ornamentaţia reconstituită trebuie să se 
remarce şi să nu se confunde cu originalul; 

▪ piesele tratate trebuie să aibă o cromatică cât mai apropiată de cea a 
epocii, să sugereze atât scurgerea timpului cât şi natura materialului din care 
este confecţionată piesa respectivă; 
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▪ este indicat să se folosească metode care să nu afecteze patina 
nobilă la piesele metalice; 

▪ se recomandă colaborarea cu muzeograful, arheologul sau istoricul 
(beneficiarii restaurării); 

▪ să se utilizeze numai materiale şi tehnicile experimentate; 
▪ materialele adaugate piesei să fie compatibile în timp cu piesa 

respectivă. 
Restaurarea si conservarea Statuii Libertăţii din Ploieşti 
Statuia reprezintă o femeie din cupru îmbrăcată specific antichităţii, 

având înălţimea de 3,80m , fără soclu . Statuia o reprezintă pe zeiţa 
Minerva, patroana artelor şi a meşteşugurilor, de asemenea şi inventatoarea 
construcţiilor navale. De-a lungul timpului au fost mai multe intervenţii, 
unele dintre acestea fiind consemnate pe soclul metalic al statuii, altele nu. 
Majoritatea acestor intervenţii au fost lăsate în continuare, după caz 
intervenindu-se pentru consolidare şi integrare cromatică. Ţinem să 
precizăm că atmosfera Ploieştilor, încărcată cu mult sulf, a determinat reacţii 
cu metalul statuii, formându-se un strat de sulfură de cupru stabilă şi în 
acelaşi timp relevându-se, după orientarea statuii faţă de punctele cardinale 
şi curenţii de aer care circulă întrun anumit fel în această zonă. 

Starea de conservare 
Statuia este confecţionată din tablă de cupru, cu o puritate de 99%, 

având o grosime în medie de 1,1mm, peste care s-a aplicat, pe partea din 
interior , prin lipire, cositor cu o grosime de 10-20 mm, în funcţie de pliurile 
şi formele statuii, precum şi din diverse motive ţinând de tehnicile de 
turnare şi lipire ale cositorului. Acest procedeu a determinat creşterea 
structurii de rezistenţă a foii subţiri de cupru. Din motive tehnice statuia este 
împărţită în cinci segmente circulare, lipite cu cositor între ele. Prin 
intermediul unor tije sunt prinse şi rigidizate pe un ax comun central, 
confecţionat din fier forjat. 

Fiecare tijă, de 20mm grosime este lipită cu cositor la îmbinarea 
celor două segmente. În felul acesta se asigură o prindere a segmentelor 
între ele şi apoi capătul celălalt este prins cu şuruburi de bara centrală. 
Această bară centrală culege câte patru tije de la fiecare îmbinare de 
segmente şi este prinsă prin filet de segmentul cap şi tot prin şurub este 
strânsă de soclul metalic. În felul acesta se asigură soliditate şi rezistenţă 
statuii. Cele două braţe ale statuii sunt prinse la fel, prin intermediul a două 
tije de axul din mijloc în poziţii diferite. De-a lungul timpului, acţiunea 
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factorilor de mediu, chimici şi fizici au intervenit, iar activitatea lor se vede 
foarte clar pe materialele componente ale statuii. Astfel, punerea în contact a 
materialelor cu diferite sarcini electropozitive sau electronegative (fierul şi 
cuprul în mod deosebit) au format pile galvanice puternice, care în funcţie 
de umiditatea atmosferică, cu rol de electrolit, au lucrat mai încet sau mai 
repede. În cazul de faţă, rezultatul se observă printr-o puternică corodare a 
unor părţi ale pieselor de fier. În situaţia dată, această corodare a fost 
benefică, în sensul că s-a corodat metalul mai puţin nobil, fierul, şi s-a 
păstrat foarte bine cupru. Alţi factori de degradare, cum ar fi sulful, a 
acţionat asupra cuprului. De asemenea din numărul total de 12 tije, doar trei 
erau lipite parţial de locurile iniţiale, restul erau desprinse din cauze 
mecanice sau ale corodării, care a produs un strat de oxizi între suprafeţe, 
apoi s-a detaşat. Unele tije au fost desprinse mecanic din diverse cauze, iar 
altele au dispărut. Din această cauză, precum şi din altele, statuia s-a 
prăbuşit spre interior şi s-a aplecat în faţă cu o distanţă de 112 mm faţă de 
poziţia anterioară, o înclinare periculoasă, s-a lăsat pe ultimul segment care 
face legătura cu soclul metalic şi unele dintre consecinţe au fost  ruperea 
aproape de jur/împrejur şi deci a statuii care se ţinea în tija centrală.  Aceste 
fenomene, plus înclinarea, a determinat cuprul sa se rupa in mai multe 
fragmente, îndeosebi din zona ultimului segment, precum şi distorsionări şi 
deformări cu ruperi puternice în alte zone mai mult sau mai puţin vizibile. 
Din diverse motive, unele dintre şuruburile de prindere a tijelor de axul 
central s-au slăbit sau chiar au căzut, fapt ce a determinat şubrezirea şi 
deplasarea segmentelor care a dus la deformarea statuii. Şuruburile de 
construcţie specifice epocii, ca şi piuliţele au fost asamblate fără şaibe  
elastice. Au apărut jocuri mari determinate de dilatările şi contractările 
permanente ce se produc  din cauza diferenţelor de temperatură (vara, cald, 
iarna frig, precum şi  prin temperatura înregistrată din alternanţa zi /noapte). 

Segmentul de la bază care face corp comun, prin prindere cu lipitură-
cositorire  cu piedestalul metalic, din alamă este foarte deteriorat. Bucăţi 
desprinse în interior din cauza greutăţii pliurilor s-au întrepătruns şi rupt de 
jur-împrejur. Celelalte segmente sunt la fel dezlipite, rămânând doar două 
segmente prinse cam cu o treime fiecare din circumferinţă. Mâinile au fost 
desprinse prin tăierea tijelor din fier care susţin prin interior. Fiecare mână 
este executată din două bucăţi lipite pe meridian cu cositor şi întărite în 
acelaşi fel cu un strat de până la 20 mm de cositor. Lipiturile executate la 
prinderea de statuie, la umeri îndeosebi, au fost făcute prin diverse 
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intervenţii ulterioare, fără a se neutraliza apa tare –clorura de zinc- care a 
corodat bine cuprul în locurile unde a curs ( lipsesc câteva degete). 

Suliţa a fost prinsă cu şuruburi din fier care au corodat puternic. 
Suportul metalic al statuii este confecţionat din alamă şi se prezintă 

acceptabil cu mai multe urme de intervenţii anterioare , precum  şi crăpături 
ce vor trebui lipite prin alămire cu autogen. 

Statuia la exterior este acoperită cu un start gros de sulfură de cupru , 
de culoare verde închis, foarte rezistent la soluţiile clasice de restaurare si 
curăţire. Din această cauză singura modalitate de îndepărtare rămâne 
intervenţia mecanică cu cele mai diverse perii existente. 

Dată fiind masa mare de metal a statuii şi mai ales, aceasta fiind din 
cupru, de la început a apărut o problemă foarte importantă determinată de 
viteza de propagare a căldurii în masa de metal. Acest lucru presupune o 
sursă puternică de temperatură. 

Un alt impediment şi cel mai important este că  în prezenţa  
cositorului  tablele de cupru nu se pot suda între ele, prin alămire. 

În al treilea rând principiile restaurării spun clar că se vor executa 
lucrurile în aşa fel încât să fie respectate metodele care au fost folosite la 
prinderea segmentelor între ele sau a tijelor de suport, nu se puteau executa 
decât prin lipire cu cositor. Toate soluţiile moderne de decapare s-au dovedit 
a fi nefolositoare , singura rămânând lipirea cu cositor şi decaparea cu apă 
tare ( clorură de zinc). S-au folosit multe kg de cositor şi apă tare. 

Una dintre cele mai importante probleme a fost realizarea sistemelor 
de manevrare a statuii prin rotire. În acest sens s-a confecţionat o grindă 
metalică bine ancorată de care să se poată prinde sistemele de ridicare 
adecvate, în sensul de a nu lăsa urme sau deformări ale statuii. S-au 
preconizat şi sisteme de strângere ale segmentelor statuii pentru a fi aduse la 
forma iniţială. S-au folosit şi roţi de cauciuc care au servit ca pat elastic  
pentru poziţionarea statuii. 

Propuneri de restaurare 
S-au urmărit mai multe obiective distincte şi anume: 
▪ restaurarea pieselor care formează baza ansamblului şi aducerea lor 

la formele iniţiale; 
▪ folosirea unor materiale  care să asigure protecţia anticorozivă pe o 

perioadă îndelungată cu costuri minime de întreţinere; 
▪ completările de rigoare, efectuate cu materiale mai rezistente şi 

care să se încadreze armonios în ansamblul lucrării; 
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▪ conservarea întregului potrivit componenţei materialului din care 
este confecţionată statuia (cupru, fier, cositor). 

Tratamente mecanice 
S-a procedat la desprinderea ultimului segment care face corp comun 

cu cadrul metalic. În felul acesta se puteau executa lucrările atât pe soclu, pe 
segmentul care era acolo deteriorat, cât şi în interiorul statuii, unde acum se 
putea pătrunde. Până la desprinderea acestui segment singurele căi de 
vizitare a interiorului erau umerii lipiţi şi spărtura mare din ultimul segment. 
Abia acum au ieşit în evidenţă clar toate problemele ce trebuiau rezolvate. 

Au fost tratate toate tijele sudate prin taninare şi apoi vopsite cu 
protecta negru. Axul central confecţionat din fier forjat a fost tratat mecanic 
şi chimic adecvat. Găurile au fost rectificate. Şurubul de prindere de soclu a 
fost înlocuit cu unul nou şi rigidizat prin adaosuri cu plăci sudate. De 
asemenea a fost îndreptat la cald. Am menţionat că statuia s-a lăsat mult în 
faţă , iar acest suport a fost bine îndoit. Prinderea în interior de cap s-a făcut 
tot cu şuruburi şi piuliţă, acesta s-a păstrat bine. Cele mai mari probleme au 
fost puse la lipirea segmentelor între ele. În primul rând locurile de lipitură 
au trebuit bine curăţate mecanic, apoi s-au tratat prin lipire după ce-au fost 
strânse cu dispozitive speciale. Pe cordonul de lipitură din interior s-a 
crescut  o bandă de cositor prin turnare în cofraj de ghips. Această turnare s-
a făcut cu multă migală şi efort continuu, deoarece nu se putea turna decât 
loco. Cea mai mare problemă ca vechiul strat de cositor să fie topit pe locul 
respectiv, tratat cu apă tare până când se făcea un optim de decapare a tablei 
suportde cupru, fenomen anuntat printr-un fel de fumigaţie. Daca nu se 
executa această manevră şi tehnică de lipire, care înseamnă îndepărtarea 
oxizilor dintre cositor şi cupru aparuti  în timpul îndelungat lipitura nu se 
execută. Cordonul gros apoi de cositor ca o bandă turnat între cofrajele 
executate de-a lungul îmbinării celor două segmente, cu rolul şi de structură 
de rezistenţă. Pentru fiecare segment, statuia trebuie să facă o rotaţie de 360 
de grade. Problema cea mai importantă s-a dovedit a fi prinderea tijelor de 
pereţii interiori ai statuii. 

Fiecare tijă era la un capăt în formă de L ca să poată prinde ambele 
segmente în acelaşi loc. Celălalt capăt se prinde printrun şurub de axul 
central. Fiecare tijă avea dimensiuni diferite în funcţie de locul unde avea să 
fie prinsă. Pentru aceasta, capetele în formă de L au fost bine decapate şi 
cositorite în afară. 
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Pe locul unde trebuia să fie prinsă de peretele interior se executa un 
cofraj de ghips  şi apoi se trata cu apă tare la temperatura de topire a 
cositorul.  Se trata cu apă tare până se îndepărtau oxizii şi se asigura lipirea. 
În aceste cofraje se turna cositor până când capătul de sub forma de  L ale 
tijei era bine acoperit. Acest lucru asigura o bună prindere a tijelor statuii şi 
a tijei de axul din interior care formau astfel structura de rezistenţă. 

Pe toată circumferinţa segmentelor pe partea exterioară s-au executat 
cofraje din ghips şi diverse  benzi adezive, în aşa fel ca atunci când cositorul 
devenea lichid să nu curgă prin spaţiul  dintre cele două segmente. La toate 
acestea se adaugă lucrul întrun spatiu mic din interiorul statuii. Căldura 
degajată de la cele două arzătoare care lucrau odată, deoarece căldura de 
topire disipa imediat în masa enormă de cupru. Tijele lipsă au fost 
confecţionate atât la mână cât şi în interior. 

Ultimul segment a pus probleme deosebite fiind fracturat de jur 
împrejur din cauza greutăţii de pe coloană a statuii. În acest sens a fost 
rigidizată prin interior cu trei platbande groase de cupru, prinse prin nituri 
confecţionate tot din cupru. Prinderea s-a făcut şi cu segmentul de deasupra. 
Această rigidizare s-a realizat prin  cositorirea ultimului segment si prin 
aducerea la formele iniţiale cu ajutorul mai multor cricuri. Au fost cositorite 
fragmentele desprinse şi aşezate la locul lor. Parţile lipsă au fost completate 
cu tablă de cupru,  tot prin cositorire. Cositorirea s-a făcut cu flacără 
oxiacetilenică, metodele obişnuite fiind ineficiente.  Mâinile, după ce au fost 
curăţate mecanic, s-au prins tijele prin cofraje de cositor, apoi părţile 
componente ale membrelor s-au cositorit. S-au executat degetele lipsă din 
tablă de cupru. 

Tratamentele cele mai dificile au fost de curăţire a statuii de produsii 
de coroziune. Sulfura de cupru s-a dovedit ca şi în cazul sulfurii de argint 
foarte rezistentă. Metodele chimice de tratare sunt puţine şi anume cele pe 
bază de cianuri care , in cazul de fata sunt imposibil de aplicat. Alte metode 
s-au dovedit a fi foarte greoaie. În acest sens s-a procedat la îndepărtarea 
mecanica, prin folosirea celor mai diverse perii, dat fiind că sunt nenumărate 
pliuri. Au fost si alti produsi de coroziune care au fost indepartati prin 
tratamente chimice adecvate. O problemă deosebită a constituit-o potrivirea 
pliurilor îmbrăcămintei, deoarece acestea s-au deformat puternic în timpul 
dezlipirilor  şi a accidentelor ce le-a suferit. 

În acest sens, cofrajul s-a făcut numai după ce mecanic şi anevoios 
au fost potrivite pliurile. Multe erau pliuri deformate din intervenţii 
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anterioare, care au fost lăsate aşa, deoarece desprinderea lor punea probleme 
privind structura de rezistenţă a statuii. 

Tratamentele chimice aplicate au fost efectuate cu acid formic, 
hidroxid de sodiu, diverşi diluanţi. S-a procedat la neutralizarea statuii , 
deoarece s-a folosit o mare cantitate de apă tare, iar reziduurile trebuiau 
îndepărtate. Cea mai bună metodă de conservare care a fost folosită şi în alte 
împrejurări s-a dovedit a fi pentasulfura de stibiu. Pe lângă conservare 
aceasta asigură şi o anumită patină. 

Probleme au pus şi prinderea mâinilor prin sudură (la paroscop) a 
tijelor din fier şi apoi cositorirea lor. 

Suliţa a fost prinsă la o distanţă mai mare pe soclul de metal, acest 
lucru asigurând o stabilitate mai mare. După  montarea efectuată având 
reper suliţa s-a putut stabili că statuia s-a aplecat  în faţă cu 112 mm. La 
mâini au fost confecţionate degetele lipsă. 

Suliţa şi celelalte piese din fier au fost tratate cu tanin, apoi vopsite 
cu protecta negru si verde. După nenumărate spălări şi neutralizări s-a 
procedat la tratarea cu ceară si colofoniu. Este un tratament clasic adecvat 
care se foloseşte în mod curent şi pe scară largă. Până la urcarea pe soclu se 
recomandă ca cele cinci segmente care compun statuia să fie bine ţinute în 
chingi. Elementul de bază care asigură prinderea şi structura de rezistenţă de 
fapt este cositorul, care prezintă o caracteristică faţă de alte metale şi anume 
nu rezistă la prea multe îndoituri si tensionări-vibratii. Cu cât sunt mai 
puţine manevre cu atât mai bine. Ultima protectie va fi efectuata prin 
pensulare cu ulei de in nefiert. 

Au lucrat in echipa la realizarea lucrarii in anul 2011 urmatorii: Gabi 
Dumitru, Viorel Dragomir, Nicu Marin, Rodica Parcuta, Marian Monor, Ion 
Zastauceanu, Ion Cristea, Viorel Stere. 
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1.7. DEVELOPMENT PROSPECTS OF CROSS-BORDER 
TOURISM. CASE STUDY: “SIRET-PRUT-NISTRU” 

EUROREGION 
 

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE TURISMULUI 
TRANSFRONTALIER. STUDIU DE CAZ: EUROREGIUNEA 

„SIRET-PRUT-NISTRU” 
 

Roxana Valentina GÂRBEA1 
 

Abstract 
Cross-border regions represents an important subject in the spatial policies 

domain given that over the decades they have been extensively marginalized. In these 
circumstances, spatial planning in these areas must be based on mutual knowledge of the 
territory and the affirmation of common principles that could contribute to the development 
of cross-border area. Tourism development in Siret-Prut-Nistru Euroregion, in an effective 
and sustained manner, will create the possibility to improve the economic and social level 
of Romania and Moldova. Transforming Siret-Prut-Nistru Euroregion as tourist destination 
is progressive, in this case being absolutely necessary the implementation of strategies and 
policies on medium and long term. 

Key words: tourism, cross-border cooperation, tourism strategy, tourism product 
 

1. Introducere 
Cooperarea transfrontalieră de tip euroregional a devenit o practică 

la nivelul Europei Occidentale fiind sintetizată într-o serie de documente 
importante: Principiile Directoare pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a 
Continentului European (2000), Cartea Verde a Coeziunii Teritoriale 
(2008), Programele INTERREG etc. Ţinând cont de importanţa acordată 
acestor teritorii, în cadrul Conferinţei Europene a Miniştrilor responsabili cu 
Amenajarea Teritoriului de către Consiliul Europei (2000) s-a optat pentru o 
cooperare transfrontalieră, în condiţiile în care frontierele au fost închise de-
a lungul mai multor decenii şi au fost intens marginalizate. În aceste condiţii 
este necesară asocierea acestor teritorii în structuri care să faciliteze o 
valorificare eficientă şi superioară a spaţiului. 

Extinderea Uniunii Europene include ca parte componentă, 
premergătoare în proiectul său de edificare, armonizarea arealelor 
frontaliere continui, prin promovarea şi susţinerea proiectelor de cooperare 
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transfrontalieră pe toate planurile şi într-o mare varietate de forme (Ilieş, 
2005). În cadrul cooperării transfrontaliere un rol extrem de important este 
constituit de elaborarea unor politici şi strategii comune care să permită 
valorificarea oportunităţilor existente. 

În prezent, aproape întreagă frontieră a României este organizată în 
structuri transfrontaliere, asistând uneori la o suprapunere, unele judeţe 
făcând parte din două structuri organizatorice, aşa cum este cazul judeţului 
Botoşani, care face parte din Euroregiunea Carpatică şi Euroregiunea Prutul 
de Sus. Această realitate evidenţiază existenţa unor premise încurajatoare, 
care au drept scop să faciliteze cooperarea transfrontalieră, într-un cadru 
organizatoric deja constituit. 

Constituirea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru a avut ca scop stimularea 
dezvoltării economice. În prezent, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru este 
compusă din unităţi administrativ-teritoriale repartizate astfel: 2 judeţe din 
România (Iaşi şi Vaslui) şi 23 raioane din Republica Moldova (Ialoveni, 
Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, 
Floreşti, Hânceşti, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Soroca, 
Ştefan-Vodă, Străşeni, Teleneşti, Ungheni, Făleşti, Glodeni, Sîngerei).  
Teritoriile care compun Euroregiunea Siret-Prut-Nistru au trăsături culturale 
asemănătoare dar şi serioase probleme economice. 
 

2. Metodologie 
Analiza principalelor caracteristici şi indicatori în domeniul 

turismului la nivelul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este extrem de dificilă, 
având în vedere, pe de o parte dificultăţile de obţinere a informaţiei, iar pe 
de altă parte numeroasele transformări care pot avea loc într-un interval 
scurt şi produc multiple implicaţii asupra spaţiului de studiu ales. Cercetarea 
realizată a utilizat date  statistice cantitative de la Institutul Naţional de 
Statistică din România si Agenţia Turismului din Republica Moldova, care 
au fost sintetizate sub forma unei hărţi realizate în programul Philcarto şi 
prelucrată apoi în CS 5 Adobe Illustrator. S-a realizat o schemă de sinteză 
cu privire la principalele forme de turism care trebuiesc dezvoltate la nivelul 
euroregiunii în vederea creării unui produs turistic competitiv.  
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3. Analiza şi rezultatele 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru dispune de un valoros potenţial de 

dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă de atracţie 
atât pentru turişti cât şi pentru investitori. Un avantaj important este oferit de 
prezenţa resurselor naturale şi culturale de o mare diversitate, armonios 
repartizate în teritoriu, care dau posibilitatea practicării mai multor forme de 
turism. 

O trăsătură definitorie a acestei euroregiuni este constituită de 
dispersia echilibrată în teritoriu a elementelor componente ale resurselor 
turistice care se caracterizează prin diversitate şi originalitate (Talabă, 
2005). Avem de-a face cu o anumită proporţionalitate între resursele 
turistice de ordin natural  şi antropic ceea ce oferă garanţia atragerii a 
numeroşi turişti care au scopuri şi motivaţii din cele mai diverse. Buna 
cunoaştere a resurselor turistice din regiune, tipul şi poziţia lor în teritoriu, 
au importanţă în vederea elaborării unor strategii de dezvoltare a turismului. 

În acţiunea de modernizare şi dezvoltare a produsului turistic din 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru trebuie să se pună accent mai ales pe 
componenta culturală, dar şi pe funcţionalitatea şi calitatea amenajărilor 
turistice. În acest context, amenajarea turistică devine ,,liantul’’ între cererea 
şi oferta de profil, stabilind o relaţie de determinare directă între acestea şi 
fixând limitele superioare ale absorbţiei turistice (Dezsi, 2006). 

Dezvoltarea rapidă a sectorului turistic şi conturarea direcţiilor 
strategice nu se poate realiza în lipsa unor politici şi strategii coerente. Lipsa 
unor strategii de dezvoltare a turismului poate conduce la degradarea 
resurselor turistice, constituind astfel o pierdere imensă pentru economie. 

Succesul oricărei strategi constă în capacitatea de a atinge 
obiectivele elaborate într-un cadru coerent care să reflecte potenţialul de 
dezvoltare a regiunii. Totuşi trebuie avut în vedere faptul că nici o strategie 
nu este fixă, ea fiind în esenţă dinamică şi flexibilă, suportând modificări pe 
parcursul implementării în funcţie de elementele noi care pot să apară. (III 
48013). 

Strategia de dezvoltare a turismului la nivelul acestei euroregiuni 
trebuie să-şi stabilească principiile şi condiţiile necesare poziţiei 
concurenţiale având în vedere: 

▪ modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice; 
▪ dezvoltarea ofertei turistice; 
▪ promovarea produselor turistice; 
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▪ utilizarea durabilă a resurselor naturale şi culturale; 
▪ creşterea calităţii serviciilor oferite turiştilor; 
▪ încheierea unor acorduri de parteneriat între judeţe din România şi 

raioane din Republica Moldova ar asigura informaţii reale cu privire la 
noutăţile apărute în domeniul turismului (de exemplu: schimburi de turişti, 
promovarea reciprocă a ofertei turistice, accesarea unor proiecte europene 
etc.). 

Punerea în valoare a potenţialului turistic al unei zone este strâns 
legat atât de existenţa unei baze materiale bine structurate, cât şi de calitatea 
serviciilor. Baza de cazare existentă la nivelul Euroregiunii este slab 
dezvoltată, detaşându-se municipiul Iaşi care prin complexitatea funcţiilor 
pe care le deţine solicită o infrastructură adecvată. În restul teritoriului, 
unităţile de cazare sunt subreprezentate iar unele raioane nu deţin nicio 
unitate de cazare (Basabeasca, Străşeni). În lipsa unor unităţi de cazare 
variate şi de calitate este dificil de dezvoltat un turism competitiv. 

În ceea ce priveşte numărul de sosiri turistice în structurile de 
primire turistică din Euroregiunea analizată se detaşează judeţul Iaşi şi 
oraşul Chişinău care concentrează 58.8 % din totalul sosirilor din Republica 
Moldova (Figura 1). Această dominaţie nu este benefică în perspectiva unei 
dezvoltări echitabile a teritoriului. oraşului Chişinău ar trebui să-şi 
consolideze o poziţie de interfaţă pentru restul arealelor turistice şi nu o 
poziţie acaparatoare a tuturor fluxurilor turistice. Unităţile administrative 
situate în proximitatea zonelor dinamice au beneficiat mai mult de investiţii 
în sectorul turistic câştigând un plus de imagine (de exemplu raioanele: 
Ungheni, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni). 
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Figura 1. Numărul sosirilor turistice în structurile de primire turistică din 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (2011) 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică,  Agenţia Turismului din Republica Moldova 

În funcţie de varietatea resurselor turistice existente se pot identifca 
o serie de forme de turism care să contribuie la revitalizarea teritoriilor. La 
nivelul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru se detaşeaza turismul cultural, 
turismul viticol, turismul rural şi turismul de agrement (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 



Roxana Valentina GÂRBEA 

 98 

Figura 2. Principalele forme de turism care pot fi dezvoltate în Euroregiunea 
„Siret-Prut-Nistru” 

 
La nivelul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru trebuie aplicat un program 

de promovare a turismului care să fie în strânsă legătură cu segmentul de 
piaţă căruia îi este adresat. Marketingul insuficient poate fi unul dintre 
factorii principali care determină atractivitatea scăzută a acestei destinaţii. 

Obţinerea unei identităţi unice şi recunoscute pe plan internaţional a 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru nu se poate realiza fără crearea unui brand 
regional care să facă regiunea mai atrăgătoare. Din momentul finalizării 
brandului, acesta trebuie să se regăsească pe toate materialele de promovare 
şi pe indicatoarele de informare turistică. 
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4. Concluzii 
Turismul din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru se află într-un 

stadiu incipient, potenţialul turistic fiind în general slab valorificat, iar 
competitivitatea ca destinaţie turistică este redusă. Doar o serie de localităţi 
reuşesc să întrunească condiţiile necesare pentru o dezvoltare superioară a 
fenomenului turistic. Pentru creşterea atractivităţii turistice, este necesar 
aplicarea unor politici şi strategii turistice care să impulsioneze şi să 
revitalizeze pe termen mediu şi lung sectorul turistic. Acestea trebuie să 
vizeze aspecte diverse şi multiple de la infrastructura generală şi specifică, 
la personalul calificat care joacă un rol extrem de important în cadrul 
experienţei turistice. 

O oportunitate pentru valorificarea resurselor cu valenţe turistice este 
reprezentată de dezvoltarea unor produse turistice personalizate în funcţie de 
cerinţele pieţei şi în strânsă concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. 
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1.8. THE REAL CONTRIBUTION OF A DSS SYSTEM 
DEVELOPED FOR THE SUSTAINABILITY-ORIENTED 

TOURISTS TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
HOSPITALITY INDUSTRY WITHIN EUROREGIONS 

 
CONTRIBUŢIA UNUI SISTEM DE TIP DSS CONCEPUT PENTRU 

TURIŞTII ORIENTAŢI CĂTRE SUSTENABILITATE LA 
DEZVOLTAREA DURABILĂ A INDUSTRIEI OSPITALITAŢII DIN 

CADRUL EUROREGIUNILOR 
 

Ray IUNIUS1 
Laura CISMARU2 

Gabriel BRĂTUCU3 
 

Abstract 
Consumer’s orientation towards goods and services that respect the principles of 

sustainable development is one of the key trends affecting all fields of an economy. In this 
context, the concept of “sustainability oriented tourists” (SOT), which has a different 
content than the concept of “eco-tourists”, is truly innovative. Software products developed 
for offering decision support for tourists within a specific destination have received the 
generic name of “tourist trip planners”. Several international projects studied different 
possibilities to create such IT instruments, but none of them had a focus on sustainable 
development. This paper presents the idea of conceiving a decision support system for 
Euroregions able to help sustainability oriented tourists plan their trip in an optimal way. 
This software product should be based on a genuine “Certification system for goods and 
services that respect the principles of sustainable development”, tailor-made for each 
Euroregion. It should also act like a trigger for the sustainable development of hospitality 
enterprises in Euroregions. 

Key words: sustainability-orieted tourist (SOT), trip planning system, sustainable 
development, hospitality industry, certification system for Euroregions 
 

1. Sustenabilitatea – un megatrend care afectează puternic industria 
turismului şi ospitalităţii. Provocarea dezvoltării durabile în turism 

Un megatrend reprezintă un trend care afectează întreaga societate. 
Sustenabilitatea a devenit în prezent un astfel de fenomen cu implicaţii 
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globale. Când este analizată influenţa unui megatrend într-un domeniu 
specific, acesta se transformă, mai degrabă, într-o provocare. Astfel, în 
domeniul turismului şi ospitalităţii, megatrendul sustenabilităţii reprezintă 
[1], de fapt, o importantă provocare pentru toţi actorii din această industrie 
[2] – nevoia de a dezvolta turismul într-un mod durabil [3]. 

Dezvoltarea durabila a fost simplu definită ca “satisfacerea 
necesităţilor generaţiilor prezente, fără a compromite capacitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi” [3]. Industria 
turismului şi ospitalităţii este dependentă într-o extrem de mare măsură de 
capitalul uman, natural şi cultural. Prin urmare, dezvoltarea în mod 
sustenabil reprezintă o necesitate în acest domeniu, astfel încât şi nevoile 
generaţiilor viitoare de turişti să poată fi satisfăcute.  
 

2. Turistul orientat către sustenabilitate (TOS) 
Multiplele aspecte problematice legate de schimbările climatice, 

poluare, sărăcie versus bunăstare etc. s-au tradus, în timp, într-un imperativ 
al consumului responsabil, din punct de vedere economic, ecologic şi social. 
�i în turism s-a conturat această orientare, atât din partea consumatorilor, 
cât şi din partea prestatorilor de servicii, dar şi a autorităţilor şi diverselor 
organisme însărcinate cu elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a 
turismului. 

Termenii de “turism etic”, “turism responsabil”, “ecoturism” sau 
“turism durabil” au început să câştige teren, din ce în ce mai mulţi turişti 
optând pentru vacanţe care “să coste planeta Pământ cât mai puţin” [4]. 
Această abordare responsabilă din partea consumatorilor de produse şi 
servicii turistice s-a transformat într-un real trend în ultimii ani [4], care a 
luat amploare pe măsura unei mediatizări intense a problemelor legate de 
încălzirea globală, sărăcie, distrugerea mediului înconjurător etc. 

Dar, după cum s-a apreciat în literatura de specialitate, asocierea 
termenilor “etic” sau “responsabil” cu acela de “turist” nu este întocmai 
potrivită, deoarece, în vacanţă, turiştii sunt egocentrici şi caută să îşi 
satisfacă la maxim nevoile proprii, într-un timp relativ scurt. Ceea ce 
apreciază orice turist este libertatea, libertatea de alegere, libertatea de a face 
ceea ce doreşte [4]. Este greu de acceptat ideea că, în timpul unei vacanţe, 
există turişti care să se gândească şi să îşi dorescă responsabilităţi, deoarece 
principala motivaţie a oricărui turist este aceea de a scăpa de 
responsabilităţile cotidiene pentru o perioadă scurtă de timp. 
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Din motivele mai sus expuse, considerăm că, în contextul dat, este 
mult mai potrivit termenul de “turist orientat către sustenabilitate” (TOS). 
Un astfel de turist va căuta cu precădere să consume, pe perioada unui sejur, 
produse şi servicii care sunt realizate, respectiv, prestate de către 
întreprinderi sau persoane fizice/asociaţii care respectă principiile 
dezvoltării durabile. Un astfel de comportament de consum este în măsură 
să răsplătească şi să impulsioneze eforturile producătorilor şi prestatorilor de 
servicii, în sensul aplicării principiilor dezvoltării durabile în activitatea 
acestora.  
 
3. Dezvoltarea unui sistem de suport decizional pentru turiştii orientaţi 
către sustenabilitate. Sistemele informatice de planificare a călătoriei 

Datorită orientării puternice a consumatorilor către tot ceea ce ţine 
de mediul virtual şi tehnologia informaţiei (TIC), şi în domeniul turismului 
este evidentă această tendinţă de a dezvolta produse software şi aplicaţii cu 
funcţii cât mai diverse [5], deservind interesele tuturor actorilor implicaţi. S-
a considerat că tehnologia informaţiei şi comunicării contribuie în mod 
semnificativ în domeniul turismului şi ospitalităţii la un management 
dinamic al informaţiei, la reducerea costurilor, stimulează eficienţa 
operaţională şi ajută la îmbunătăţirea calităţii serviciilor [6]. 

Aplicaţiile web ale sistemelor de suport decizional reprezintă 
instrumente excelente care ajută în mod real turiştii care doresc să rezolve 
probleme legate de planificarea călătoriei [7]. Aceste aplicaţii, de tip web 
site sau mobile, denumite generic “sisteme de planificare a călătoriei”, au 
fost calificate drept revoluţionare în domeniul turismului [7]. Nevoia care a 
determinat apariţia unor astfel de sisteme de planificare a călătoriei pentru 
turişti a fost aceea de a câştiga mai mult timp pentru sejurul propriu-zis. S-a 
constatat că, de regulă, turiştii alocă timp suplimentar căutării de informaţii 
legate de destinaţia pe care doresc/urmează să o viziteze, căutând hoteluri, 
restaurante, puncte de atracţie sau alte locuri pentru divertisment în zonă. 
Prin urmare, stabilirea rutei dorite la destinaţie reprezintă o activitate 
consumatoare de timp pentru turişti, motiv care a determinat apariţia unor 
soluţii pentru a rezolva această aşa-numită „problemă de planificare a 
călătoriei” [8]. Astfel, au fost dezvoltate diferite sisteme de planificare a 
călătoriei pentru turişti, acestea având ca principal scop să stabilească o 
hartă sau un plan al călătoriei turistului/grupului de turişti, în funcţie de 
interesele şi cerinţele specifice ale acestora. 
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Sistemele de planificare a călătoriei care au fost dezvoltate până în 
prezent au primit diferite denumiri, cum ar fi „Ghidul electronic personalizat 
al turistului” (Personalized Electronic Tourist Guide - PET) [9], „Ghidul 
mobil al turistului” (Mobile Tourist Guide - MTG), „Sistemul de navigare 
personal pentru turism” (Personal Navigation Systems for tourism - PNS) 
sau „Ghidul turistic electronic” (Electronic Tourist Guides - ETG) [10]. 
Acestea au şi diferite funcţii. Spre exemplu, mai mulţi experţi din Belgia au 
propus dezvoltarea unui sistem de suport decizonal care să sugereze un 
traseu de vizitare personalizat în cadrul unei anumite destinaţii turistice. În 
funcţie de interesele personale ale unui anumit turist [11], dar şi pe baza 
valorilor şi a constrângerilor sale personale [12], sistemul propune o rută 
optimă de parcurs/vizitat. CT-Planner, un alt sistem dezvoltat de către 
cercetătorii din Japonia, a urmărit atingerea aceluiaşi obiectiv, ca un turist să 
îşi poată construi un plan de vizitare care să ţină cont de dorinţele şi 
preferinţele sale privind punctele de atracţie existente într-o anumită 
destinaţie [13, 14]. Mai pot fi menţionate şi alte proiecte cu scop şi rezultate 
similare, cum ar fi: proiectul STAR [15], proiectul ITR [16], proiectul 
INTRIGUE (INteractive TouRist Information GuidE) dezvoltat pentru 
oraşul Torino [17] şi proiectul P-Tour [18]. Alte două proiecte, ambele 
dezvoltate de către cercetători din Germania, au propus crearea unor sisteme 
de suport decizional pentru turiştii interesaţi de diverse evenimente [19, 20]. 
Între acestea, proiectul ROSE, pe lângă faptul că ajută turiştii să identifice 
anumite evenimente, oferă şi suport în identificarea mijloacelor optime de 
transport către evenimentele selectate [19]. 
 

4. Ideea conceperii unui sistem de suport decizional pentru turiştii 
orientaţi către sustenabilitate (TOS) 

Lucrarea prezentă propune ideea conceperii unui sistem de suport 
decizional pentru turiştii orientaţi către sustenabilitate (TOS). Un astfel de 
instrument inovator ar fi în măsură să ajute turiştii să identifice mult mai 
uşor în cadrul unei destinaţii turistice furnizorii de servicii şi producătorii de 
bunuri care respectă principiile dezvoltării durabile. Sistemul informatic de 
tip DSS ar oferi un suport real turiştilor în alegerea şi combinarea 
componentelor unui sejur în cadrul destinaţiei alese, în funcţie de nevoile 
specifice ale turiştilor de tip TOS. 

Sistemul nu urmăreşte doar identificarea zonelor eco din cadrul unei 
destinaţii, ci are un caracter mult mai complex. El se doreşte a fi un produs 
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care să susţină un turism responsabil, deoarece turiştii TOS sunt, prin 
definiţie, persoane responsabile iar întreprinderile din domeniul turismului 
şi ospitalităţii care respectă principiile dezvoltării durabile au, de asemenea, 
un comportament economic responsabil. Produsul va deservi interesele 
acestor două categorii, în mod direct, dar şi, indirect, interesele destinaţiilor 
turistice care doresc să se dezvolte în mod durabil. 

Sistemul va fi în măsură să ajute un turist orientat către 
sustenabilitate să identifice în cadrul destinaţiei unde doreşte să îşi petreacă 
sejurul un hotel care respectă principiile dezvoltării durabile în care să 
doarmă, un restaurant care respectă principiile dezvoltării durabile în care să 
mănânce şi locuri în care să îşi petreacă timpul liber care, de asemenea, 
respectă principiile dezvoltării durabile. De asemenea, sistemul va putea fi 
extins şi pentru diverse categorii de producători (de la producători de 
alimente, la artizani) care respectă principiile dezvoltării durabile, oferind 
turiştilor posibilitatea de a achiziţiona şi, eventual, consuma produsele 
acestora, pe perioada sejurului în cadrul destinaţiei. 

În cazul în care există interes din partea destinaţiei turistice, sistemul 
poate avea ca aplicaţie şi o platformă web, gestionată de o structură de tip 
„parteneriat public-privat”. Aplicaţia de bază a sistemului trebuie să fie însă 
una mobilă, pe care turiştii să o poată descărca şi ulterior utiliza pe diferite 
dispozitive mobile, cum ar fi telefoane, tablete etc. 

Pentru a fi funcţional, produsul trebuie să fie bazat pe un sistem 
propriu de certificare, la nivelul destinaţiei turistice, care să permită 
recunoaşterea performanţelor privind dezvoltarea durabilă a prestatorilor de 
servicii şi a producătorilor de bunuri din domeniul turismului şi ospitalităţii. 
Propunem împărţirea în trei categorii a unui astfel de sistem de certificare: 
secţiunea „HORECA”, secţiunea „divertisment” şi secţiunea „producători”. 
Fiecare secţiune va cuprinde o serie de indicatori care vor trebui îndepliniţi 
pentru a primi certificarea şi pentru a putea fi inclus în sistemul informatic. 
În prezent, există la nivel european o varietate de sisteme de etichetare şi de 
certificare  pentru produse şi servicii din domeniul turismului şi ospitalităţii 
care au legătură cu sustenabilitatea. Pentru crearea propriului sistem de 
certificare a produselor şi serviciilor care respectă principiile dezvoltării 
durabile, destinaţiile interesate pot avea în vedere Floarea europeană pentru 
servicii de cazare şi campinguri [21, 22], eticheta Steinbock, eticheta BIO-
Hotels precum şi multe alte sisteme funcţionale în prezent. 
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Principala diferenţă între sistemele informatice de planificare a 
călătoriei menţionate la punctul 2.1. din prezentul articol şi sistemul propus 
este reprezentată de sustenabilitate, aceasta neaflându-se printre obiectivele 
urmărite de proiectele amintite (CT-Planner, STAR, ITR, INTRIGUE, 
ROSE şi P-Tour). Au fost identificate totuşi cîteva studii şi proiecte în acest 
domeniu care fac referire şi la unele aspecte legate de sustenabilitate. Spre 
exemplu, un studiu din Thailanda a propus crearea unui sistem de suport 
decizional cu aplicaţie web pentru planificare eco-turistică, sistemul având 
drept scop principal ajutarea turiştilor în a identifica zone/locuri eco în 
cadrul unei destinaţii turistice [23]. Proiectul TRACS, desfăşurat în perioada 
2010-2013, a inclus şi conceperea unor sisteme integrate avansate de suport 
decizional pentru planificarea sejurului, care să aibă o dublă utilitate, atât 
pentru turişti, cât şi pentru autorităţile locale însărcinate cu planificarea 
dezvoltării durabile pentru o anumită regiune. Un interes specific al 
proiectului TRACS a vizat să identifice modul în care aplicaţiile mobile de 
tip DSS pot contribui la optimizarea traficului urban, astfel încât 
modalităţile durabile de transport să fie preferate, cum ar fi transportul 
public, mersul cu bicicleta sau pe jos [24]. 

Au putut fi identificate şi mai multe site-uri web care oferă sfaturi în 
privinţa unor destinaţii turistice durabile sau care includ chiar forme hibrid 
de sisteme DSS pentru turiştii interesaţi să viziteze destinaţii durabile. În 
realitate, astfel de site-uri web nu reprezintă decât nişte instrumente care 
recomandă excursii sau pachete turistice deja existente pe piaţă în oferta 
anumitor agenţii de turism [25], motiv pentru care ele nu pot fi considerate 
veritabile sisteme de suport decizional. Un astfel de sistem trebuie să fie în 
măsură să ofere unui turist individual/unui grup de turişti o combinaţie unică 
de servicii turistice, pe baza nevoilor specifice ale acestuia. 

În consecinţă, ideea propusă prin prezentul articol, de a concepe şi 
dezvolta un sistem de suport decizional pentru turiştii orientaţi către 
sustenabilitate, bazat pe un sistem propriu de certificare a performanţelor 
legate de dezvoltarea durabilă, prezintă un puternic caracter inovator, fiind 
în măsură să impulsioneze dezvoltarea durabilă a turismului în cadrul unei 
destinaţii turistice implementatoare. 
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5. Beneficii potenţiale ale utilizării unui sistem de suport decizional 
pentru turiştii orientaţi către sustenabilitate în cadrul euroregiunilor. 

Accepţiunea europeană a conceptului de dezvoltare durabilă 
Dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv general al Uniunii 

Europene stipulat în Tratatul privind Uniunea Europeană şi care guvernează 
toate politicile şi activităţile Uniunii. Conceptul de dezvoltare durabilă la 
nivel european este bazat pe principiul democraţiei, egalităţii dintre sexe, pe 
solidaritate, respect faţă de lege şi faţă de drepturile fundamentale, inclusiv 
libertatea şi egalitatea de şanse pentru toţi. Obiectivul esenţial al dezvoltării 
durabile este reprezentat de îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi a 
bunăstării pe Pământ, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele 
viitoare [26]. În acest scop se consideră [27] că trebuie promovată o 
economie dinamică, care să asigure locuri de muncă şi un înalt nivel de 
educaţie, ocrotirea sănătăţii, coeziune socială şi teritorială şi protecţia 
mediului, într-o lume sigură, care respectă diversitatea culturală. 

Dezvoltarea durabilă se regăseşte ca şi obiectiv în ultimele politici 
adoptate de Comisia Europeană în domeniul turismului. În conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona, obiectivul principal al celei mai noi politici 
europene a turismului este stimularea competitivităţii sectorului, ţinând cont, 
în acelaşi timp, de faptul că, pe termen lung, competitivitatea este strâns 
legată de caracterul „durabil” al modului său de dezvoltare. În cadrul ultimei 
politici europene în domeniul turismului lansată în anul 2010, cea de-a doua 
axă de bază pe care este structurată priveşte promovarea dezvoltării unui 
turism durabil, responsabil şi de calitate [26]. 

S-a considerat că dezvoltarea durabilă a turismului european acoperă 
numeroase aspecte: utilizarea responsabilă a resurselor naturale, luarea în 
considerare a impactului activităţilor asupra mediului (generarea de deşeuri, 
presiunea asupra apei, solului şi biodiversităţii etc.), utilizarea energiilor 
„curate”, protecţia patrimoniului şi păstrarea integrităţii naturale şi culturale 
a destinaţiilor, calitatea şi permanenţa locurilor de muncă generate, impactul 
pozitiv asupra economiei locale sau calitatea primirii [26]. 
 

6. Impulsionarea dezvoltării durabile a turismului şi ospitalităţii din 
cadrul euroregiunilor prin intermediul unui sistem DSS inovator 

conceput pentru TOS 
Plecând de la accepţiunea europeană a termenului de dezvoltare 

durabilă, astfel cum a fost prezentată pe scurt în cadrul secţiunii 3.1., 
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apariţia euroregiunilor poate fi înţeleasă şi ca un instrument deosebit de util 
pentru promovarea iniţiativelor comune ale unor state vecine în scopul 
asigurării unei dezvoltări durabile a zonelor respective. Astfel, în cadrul 
euroregiunilor pot fi iniţiate numeroase proiecte  orientate către crearea de 
noi locuri de muncă, către creşterea nivelului de trai pentru populaţia locală, 
către creşterea coeziunii sociale şi teritoriale, către protecţia mediului sau 
respectarea diversităţii culturale. Turismul este un domeniu foarte uşor de 
abordat, în acest context. Mai mult, astfel de forme de cooperare 
internaţională la nivel local în domeniul turismului au fost considerate atât 
de eficiente încât sunt în măsură să reducă rolul de separare pe care îl are 
graniţa statală [28]. Aspectele legate de dezvoltarea durabilă a turismului au 
caracter internaţional, neputându-se considera că acestea sunt specifice doar 
unei anumite zone. Prin urmare, prin cooperarea la nivel euroregional în 
acest domeniu se pot atinge mai uşor şi mai eficient obiectivele de 
dezvoltare durabilă stabilite, deoarece s-a considerat că relaţiile între 
parteneri sunt mai echitabile, mai armonioase şi există o abordare holistică 
de management [28]. 

La nivelul Uniunii Europene, unul dintre principiile politice 
directoare ale dezvoltării durabile este reprezentat de „implicarea 
cetăţenilor”. Acest principiu semnifică încurajarea participării cetăţenilor la 
luarea deciziilor, promovarea educaţiei şi a conştientizării publicului asupra 
dezvoltării durabile, informarea cetăţenilor privind impactul lor asupra 
mediului şi opţiunile lor pentru a face alegeri mai durabile şi încurajarea 
unui comportament de consum orientat către sustenabilitate [27]. Un sistem 
informatic de suport decizional adresat turiştilor care sunt orientaţi către un 
consum responsabil, astfel cum a fost propus în prezenta lucrare, este o 
modalitate inovatoare de punere în aplicare a acestui principiu. Turiştilor li 
se va oferi posibilitatea reală de a face alegeri de consum orientate către 
sustenabilitate. 

Un alt principiu politic director al dezvoltării durabile la nivelul UE 
este reprezentat de „implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali” 
[27]. Acesta semnifică creşterea dialogului social, a responsabilităţii sociale 
a corporaţiilor şi a parteneriatelor public-private, pentru a promova 
cooperarea şi responsabilităţile comune necesare pentru a obţine un consum 
şi o producţie durabile. Instrumentul de tip DSS propus în prezentul articol 
este în măsură să susţină şi implementarea acestui principiu la nivel de 
euroregiune. Astfel, s-a propus ca sistemul informatic să fie bazat pe un 
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sistem propriu de certificare în domeniul dezvoltării durabile. Organismul 
însărcinat cu gestionarea unui astfel de sistem de certificare la nivel 
euroregional poate fi unul de tip asociativ, bazat pe un parteneriat public-
privat între autorităţi locale, întreprinderi din domeniul turismului şi 
ospitalităţii, precum şi alţi producători din zonă. În funcţie de specificul 
euroregiunii, se pot identifica acei indicatori de dezvoltare durabilă care se 
potrivesc cel mai bine particularităţilor zonelor vizate. 

Faptul că întreprinderile din domeniul ospitalităţii din România nu 
sunt foarte interesate încă de implementarea în activitatea lor a principiilor 
dezvoltării durabile este o realitate confirmată de numărul extrem de redus 
de astfel de structuri care au obţinut până în prezent certificări internaţionale 
ale performanţelor legate de sustenabilitate. Acest fapt poate proveni dintr-o 
insuficientă promovare în România a sistemelor existente la nivel european, 
din faptul că la nivelul industriei ospitalităţii din România nu se 
conştientizează încă importanţa dezvoltării durabile sau din condiţiile de 
certificare ale diferitelor sisteme deja existente, care pot părea prea dificil de 
îndeplinit pentru prestatorii români. Din aceste considerente, propunem ca 
sistemul DSS pentru turiştii orientaţi către sustenabilitate să fie bazat pe un 
sistem de certificare simplu, care să permită recunoaşterea pe mai multe 
niveluri a performanţelor diferitelor întreprinderi pe componenta dezvoltării 
durabile. De asemenea, fiind gestionat de un parteneriat public-privat, 
sistemul de certificare va beneficia de o mai bună mediatizare în rândul 
întreprinderilor, fiind totodată în măsură să inspire acestora şi mai multă 
încredere. Astfel, în timp, beneficiind de exemplul de bune practici oferit de 
anumite întreprinderi din regiune, un număr din ce în ce mai mare de 
prestatori de servicii şi producători va înţelege că, dezvoltându-se în mod 
durabil, pot deveni mai atractive pentru turiştii orientaţi către sustenabilitate, 
din ce în ce mai numeroşi la nivel european, şi nu numai. O atractivitate 
crescută va fi în măsură să determine şi obţinerea avantajului competitiv şi, 
implicit, un nivel superior de profitabilitate. Acest fapt va contribui la 
atingerea unuia dintre obiectivele cheie ale dezvoltării durabile şi ale 
existenţei euroregiunilor - creşterea nivelului de trai pentru populaţia locală. 
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1.9. RURAL TOURISM IN THE MOLDOVAN COMMUNE 
OF COSĂUŢI 

 
TURISMUL RURAL ÎN COMUNA COSĂUŢI DIN REPUBLICA 

MOLDOVA 
 

Iulia LIULICA1 
 

Abstract 
The study performed on Cosăuţi village from Soroca district has as a main 

purpose to determine the implications of rural tourism on the development of Moldovan 
village. To achieve this goal we presented this locality and its history; found out about its 
touristic and natural potential, as well as antropic practically untapped in the present; 
researched village development opportunities based on SWOT analysis. Practice of rural 
tourism is one of methods of development,  that could be used in the village at the moment.  

Key words: rural tourism, Moldovan village, development 
JEL: L83, M11 

 
1. Introducere 

Studiul efectuat a avut ca scop principal determinarea orientărilor 
strategice cu privire la promovarea şi dezvoltarea turismului rural în 
Republica Moldova, în special pe regiunea Sorocii, plecînd de la sugestia că 
acest proces prezintă una din modalităţile eficiente predestinate să refacă 
situaţia economică din teritoriu, care la moment se află în stagnare sau chiar 
regres atît economic, cît şi social – total nepotrivit pentru o dezvoltare 
durabilă de succes, ce ne-o dorim. 

Cercetarea preliminară a demonstrat faptul că regiunea are multe 
elemente de atracţie turistică: relieful abundă cu roci de diferite feluri şi 
dimensiuni, cîteva peşteri în stîncă de cretă, lunca rîului Nistru de o 
deosebită frumuseţe, cîteva izvoare minerale cu apă cristalină, Cetatea 
Soroca din secolul XV, Muzeul de Istorie şi Etnografie cu piese valoroase 
din diverse domenii ale activităţilor specifice, colectate în decursul anilor 
din diferite săpături arheologice, cîteva monumente cu caracter cultural, 
istoric şi religios, flora şi fauna bine conservate în Rezervaţia Peisageră 
“Cosăuţi”. Aceast spaţiu este un bun păstrător al multor componente 
etnografice şi folclorice, ale meşteşugurilor tradiţionale moldoveneşti. Dar 
din cauza aplicării unei politici economice dezavantajate din punct de 
                                                 
1 Studentă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, liulica.iulia@mail.md 



Iulia LIULICA 

 114 

vedere turistic, zona dată a avut de suferit din partea economică în perioada 
de după obţinerea independenţei. 
 

2. Prezentarea localităţii 
Cosăuţi este un sat din raionul Soroca, ce are o suprafaţă de circa 

2.46 kilometri pătraţi. Din componenţa comunei Cosăuţi fac parte 
localităţile Cosăuţi �i Iorjniţa. Localitatea se află la o distan�ă de 11 km de 
ora�ul Soroca �i la 165 km de municipiul Chişinău, acesta a fost 
men�ionat documentar pentru prima dată în anul 1517. 

Satul Cosău�i a fost men�ionat întîia oară în hrisovul din 17 
ianuarie 1517 al domnitorului Bogdan al III-lea, care dăruia lui Luca 
Arbore, portar de Suceava2,"pentru dreapta �i credincioasa slujbă, satul 
Solone�, cu mori, cumpărat cu 1680 zlo�i tătăre�ti de la Tatia, fiica lui 
Daraman, nepoata lui Căliman, ... din privilegiu părintelui domnului �tefan 
voievod. De la înainta�ii săi, care a schimbat acest sat cu nepo�ii lui 
Căliman, primind satele Cosău�i Tricin�i �i Strijacău�i, pe care le-a dat 
apoi sub ascultarea cetăţii Soroca". Din document reiese că satul Cosău�i a 
fost înfiin�at pe timpul domniei lui �tefan cel Mare. 

Localitatea se specializează în prelucrarea pietrei, de aici îşi trag 
originea cei mai cunoscuţi pietrari moldoveni. Este bine ştiut faptul că 
casele construite din "piatra de Cosăuţi" de meşterii pietrari locali, cunoscuţi  
ca mari artizani din Moldova, sunt foarte trainice, gospodăriile unde aceştia 
îşi practică efectiv meseria au un aspect estetic deosebit cu o bogată 
varietate a elementelor de artă. Piatra de Cosăuţi este apreciată ca fiind unul 
dintre cele mai apreciate şi solicitate materiale de construcţie, deoarece are 
un aspect deosebit şi se prelucrează uşor. Pietrarii din Cosăuţi precum cei cu 
numele de familie Lozan, Zagaievschi3 ş.a, în care acest meşteşug este 
transmis din generaţie în generaţie, sunt cunoscuţi departe peste hotarele R. 
Moldova. Datorită meşterilor locali, mănăstirea veche distrusă din preajma 
localităţii a fost reînălţată din temeie. 

Legenda spune că domnitorul Moldovei, Petru Rareş, se plimba 
odată călare pe malul Nistrului, mergînd aşa a văzut sus pe cer cum un uliu 
s-a luat după două lebede. Atunci Petru Rareş a scos o săgeată pentru a ochi 
în uliu, a întins coarda arcului, dar tocmai atunci calul voievodilui s-a speriat 
de ceva şi s-a ridicat în doua picioare, iar mîna voievodului a tremurat şi 
                                                 
2 http://www.moldovenii.md/md/section/509, accesat pe 10.05.2014 
3 http://startur.do.am/index/soroca_cosauti/0-65, accesat pe 14.06.2014 
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săgeata în loc să zboare spre uliu a atins una din lebede. Biata pasăre a căzut 
în apa rîului Nistru. 

Domnitorul a mai tras odată cu arcul şi a răpus uliul. Lebăda rămasă 
vie multă vreme s-a rotit în înaltul cerului chemîndu-şi prietena, dar ea nu 
mai apărea. Atunci tristă şi disperată lebăda s-a înălţat sus de tot şi-a strîns 
aripile şi s-a aruncat pe o stîncă ascuţită, ce se afla lîngă satul Căsuţa. 
Voievodul s-a întristat mult şi nu se putea linişti, iar nu departe de el, lîngă o 
stîncă, un meşter cioplea ceva în piatră. Domnul s-a apropiat şi a întrebat 
dacă e tare piatra. Meşterul a zis că e tare piatra şi dacă voievodul vrea o 
cetate, aceasta va fi veşnică. Petru Rareş fiind entuziasmat de idee, a ordonat 
ridicarea unei cetăţi de partea aceasta a Nistrului. De atunci stînca dată se 
numeşte a Lebedei, iar din piatra adusă din satul Căsuţa, ce poartă azi 
denumirea de Cosăuţi a fost ridicată vestita cetate a Sorocii. 

Spre cele mai cunoscute obiective de valoare turistică duc drumuri 
practicabile cu mici portiuni deteriorate pe orice timp. În regiunea comunei 
Cosăuţi încă în anii ‘60 exita un traseu excursionist unul din primele de 
acest gen de pe teritoriul R. Moldova. Actualmente nu există dotări turistice 
funcţionale şi nici marcaje ale traseelor turistice, dar în schimb zona deţine 
un bun potenţial de dezvoltare şi condiţii naturale deosebite. 
 

3. Elemente de potenţial turistic 
În general potenţialul turistic al unei regiuni4 reprezintă totalitatea 

elementelor naturale, economice şi cultural – istorice, care deţin un anumit 
potenţial de valorificare turistică, oferă o anumită funcţionalitate pentru 
turism şi astfel se formează premisele pentru dezvoltarea activităţii turistice. 
Potenţialul turistic deţine un rol semnificativ în dezvoltarea şi diversificarea 
activităţilor turistice, de aceea s-a simţit necesitatea fixării unor criterii de 
clasificare a atracţiilor turistice. 

Un spaţiu poate fi interesant din punct de vedere turistic atunci cînd  
propune resurse turistice naturale sau antropice, acestea fiind percepute ca 
atracţii turistice sau resurse turistice. Potenţialul turistic ilustrează oferta 
turistică a unui ţinut care îmbinată cu baza tehnico – materială şi cu 
infrastructura necesară compun oferta turistică reală sau patrimoniul turistic 
al regiunii date. Diversitatea resurselor turistice, caracteristica şi influenţa 
lor în preocuparea turistică conduce spre separarea elementelor de potenţial 
                                                 
4 Elena Turcov, „Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismulu în R.Moldova”, 
Complexul ed-poligrafic ASEM, Chişinău, 2002, p. 32 
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turistic în două categorii: natural şi antropic. Aceasta este cea mai folosită 
clasificare în cadrul elementelor de potenţial turistic, efectuată după 
conţinutul acestuia. În zona Sorocii sunt atestate ambele grupe de elemente 
de potenţial turistic. 

Potenţialul turistic natural5 ilustrează ansamblul resurselor turistice 
propuse de cadrul natural din zonă prin componentele sale ca: relieful 
deosebit, rocile unice, condiţii climaterice prielnice, apele curgătoare 
zgomotoase, frumoasa luncă a Nistrului, flora şi fauna bogată din 
rezervaţiile regiunii, misterioasele peşteri din cretă şi multe alte comori ale 
naturii, ce aşteaptă a fi descoperite. Prin natură se are în vedere lumea fizică 
înconjurătoare, fenonenele şi viaţa, în general. Cuvântul "natură" are în 
vedere în primul rînd regnul vegetal şi animal, precum şi modul în care 
anumite lucruri fără viaţă interacţionează. De asemenea, putem presupune şi 
ceea ce numim sălbăticie, ca animale sălbatice, stânci, păduri, ape şi 
celelalte lucruri ce nu au fost schimbate intenţionat sau nu de om. 

Republica Moldova deţine un capital natural deosebit de divers. 
Acest lucru se datorează în cea mai mare parte condiţiilor fizico-geografice6 
care cuprind: dealuri, cîmpii, reţele hidrografice ş.a. De asemenea, datorăm 
poziţiei geografice a ţării, varietatea florei şi faunei, care s-a adaptat perfect 
la condiţiile de mediu, în aceasta regăsim influenţele mai multor zone. Cu 
puţin curaj putem afirma că R.Moldova dispune de toate condiţiile naturale 
pentru a deveni una dintre cele mai importante destinaţii turistice rurale din 
Europa, iar un început bun în acest domeniu ar putea fi pus în satul Cosăuţi 
din raionul Soroca. Aici am putea accentua pentru turiştii veniţi în Moldova 
partea legendară a acestui ţinut cu peisajele naturale nemaipomenite şi cu 
istoria lor frumoasă şi bogată în evenimente. 

Relieful împreună cu rocile după formă şi conţinut unice pot 
constitui un element independent de atracţie turistică, el este prezentat în 
trepte şi atitudini diferite, acestea creînd un cadrul propice pentru 
practicarea drumeţiei şi de petrecere a vacanţelor. Clima în zonă este 
temperată, ca pe tot teritoriul ţării, fiind definită de tipul şi volumul 
precipitaţiilor căzute, de mărimea temperaturilor înregistrate, de perioadele 
cu soare etc.; acestea creează condiţii optime pentru practicarea turismului 

                                                 
5 Elena Turcov, „Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismulu în R.Moldova”, 
Complexul ed-poligrafic ASEM, Chişinău, 2002, p. 33 
6 Viorel Miron, “Turismul rural în R.Moldova”, Chişinău, 2007,  pp. 96-97 
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rural pe parcursul întregului an. Reţeaua de ape compusă în mare parte din 
afluenţii Rîului Nistru, precum şi din apele curgătoare şi stătătoare, ape 
minerale şi termale izvorîte din adîncimi, făuresc condiţiile necesare pentru 
pescuit, dar şi pentru navigarea pe Nistru pentru turiştii aventuroşi şi curioşi 
de fire. Vegetaţia poate fi remarcată prin bogăţia şi diversitatea speciilor, 
prezenţa speciilor florale rare, oferă posibilitatea practicării unor forme mai 
deosebite ale turismului: cercetare ştiinţifică, vizitarea rezervaţiilor naturale, 
fotografierea. Fauna zonei, din viziunea turistică, dă o importanţă deosebită 
prin valoarea sa estetică. Alte obiective naturale de atracţie turistică atestate 
în zona Sorocii sunt: 

Monumentul Natural Geologic şi Paleontologic “Râpa lui Bechir” 
este o arie naturală protejată de stat, ce se întinde pe o suprafaţă de 46 ha la 
sud de oraşul Soroca, ocolul silvic Soroca, deosebit de impunător arată 
rocile cretacice de aici, înălţimea cărora atinge 50. 

Monumentul Natural Geologic şi Paleontologic “Afloriment de 
nisip şi gresii” este o arie naturală protejată de Stat, ce se întinde pe o 
suprafaţă de circa 0,6 ha pe versantul de est al carierii din satul Redi-
Cereşnovăţ, raionul Soroca. 

Monumentul Natural Geologic şi Paleontologic “Pragurile 
Nistrului” este o arie naturală protejată de stat, ce se întinde pe o suprafaţă 
de 8 ha în preajma satului Cosăuţ raionul Soroca, în albia Nistrului. 

Monumentul Naturii Geologic şi Paleontologic “Afloriment de 
gresii şi granit” este o arie naturală protejată de stat, ce se întinde pe o 
suprafaţă de 2 ha, pe versantul de vest al carierei părăsite de piatră din satul 
Cosăuţi, raionul Soroca. 

Monumentul Naturii Geologic şi Paleontologic “Colina Casca” 
este una din ariile naturale protejate de stat, care se întinde pe o suprafaţă de 
37,6 ha la vest de satul Cremenciug, ocolul silvic Otaci, raionul Soroca. 

Monumentul Naturii Geologic şi Paleontologic ”Aflorimentul 
Cerlina” este o arie naturală protejată de stat, ce se întinde pe o suprafaţă de 
60 ha la vest de satul Cerlina raionul Soroca, pe coasta abruptă a râului 
Nistru. 

Monumentul Naturii “Izvoarele Vărăncău” este aria naturală 
protejată de stat, ce se întinde pe o suprafaţă de 2 ha în satul Vărăncău, 
raionul Soroca. 
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Monumentul Naturii Botanic ”Rudi-Gavan” este o arie naturală 
protejată de stat, care se întinde pe o suprafaţă de 49 ha în preajma satului 
Rudi raionul Soroca, ocolul silvic Otaci. 

Rezervaţia Silvică “Baxani” e aria naturală protejată de stat, ce se 
întinde pe o suprafaţă de 45 ha între satele Popeşti raionul Drochia şi Baxani 
raionul Soroca, ocolul silvic Soroca. 

Rezervaţia Peisajeră “Rudi – Arioneşti” e o arie naturală protejată 
de stat, ce se întinde pe o suprafaţă de 916 ha la 10 km mai jos de oraşul 
Otaci, de-a lungul Nistrului, ocolul silvic Otaci, Arioneşti – Stânca. Acest 
peisaj ilustrează ponoare adânci, izvoare şi cascade, în pădure; aici putem 
găsi diferite plante rare, ca: corn, luntricică, dediţel, pojarniţă de munte, 
trifoi negru etc. 

Rezervaţia Peisajeră “Cosăuţi” este o arie naturală protejată de stat, 
care se întinde pe o suprafaţă de 585 ha în raionul Soroca, satul Cosăuţi, 
ocolul silvic Soroca Cosăuţi. 

Rezervaţia Peisajeră “Holoşniţa” este aria naturală protejată de stat, 
ce se întinde pe o suprafaţă de 199 ha în raionul Soroca, în preajma satului 
Holoşniţa, ocolul silvic Soroca, Holoşniţa. Peisajul dat redă o pădure de 
stejari pe stâncă abruptă a malului drept al Nistrului cu amestec de carpen, 
frasin şi tei roşu. 

Potenţialul turistic antropic reprezintă ansamblul resurselor turistice 
rezultate ale creaţiei umane din punct de vedere cultural-istoric şi tehnico-
economic7 de pe un teritoriu sau dintr-o aşezare umană considerate ca 
deţinînd valoare turistică sau formînd baza de existenţă pentru turism. 
Acesta cuprinde obiectele artificiale, făurite de fiinţa umană sau create prin 
diferite acţiuni ale omului. Termenul dat include atît componente cultural-
istorice, ca monumente, clădiri din patrimonial naţional, muzee, cetăţi, 
mănastiri, biserici; cît şi componente tehnico-economice, cum ar fi 
construcţii contemporane, unităţi economice şi comerciale pentru turişti. 
Printre cele mai importante obiective turistice cu potenţial antropic8 din 
zonă, putem menţiona (anexa 2): 

Mănăstirea Cosăuţ cu hramul: Acoperemântul Maicii Domnului se 
află pe malul râului Nistru la 5 km de satul Cosăuţ, raionul Soroca. Aceasta 
este o mănăstire de călugări şi a fost înfiinţată în anul 1994 de către parohul 

                                                 
7 Elena Turcov, „Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismulu în R. Moldova”, 
Complexul ed-poligrafic ASEM, Chişinău, 2002, p35 
8 http://www.noi.md/md/news_id/6070/news_cat/62, accesat pe 14.06.2014 
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satului Cosăuţi9, Ieronim Palii. Mănăstirea este situată în apropierea locului 
numit "la Pristol", acesta se slăveşte cu izvorul de apă minerală 
tămăduitoare, făcătoare de minuni, care este îngrijit de comunitatea 
monahală. Aici, în urma cu aproximativ 170 de ani s-a aflat o mănăstire de 
călugări cu hramul Naşterea Maicii Domnului, întemeiată în anul 1729 de 
doi preoţi monahi, Pavel şi Gavriil. Biserica mănăstirii a fost terminată în 
anul 1999, construindu-se apoi şi un corp de chilii cu trapeză. 

Mănăstirea Rudi cu hramul: Sfânta Treime este localizată în satul 
Rudi raionul Soroca, la 170 km de capitala Chişinău sau la 50 km de Soroca. 
În anul 1777 se ridică prima biserică Sfânta Treime, iar în 1939 se sfinţeşte 
a doua biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În 1948 lăcaşul a 
fost închis, stabilindu-se aici un spital pentru copii, iar Biserica Sfânta 
Treime este transformată în depozit. În 1992 mănăstirea şi-a redeschis 
porţile pentru călugări, ca mai apoi din 1999 să revină călugăriţele. 

Monumentul istoric „Cetatea Soroca” este localizat în centrul 
oraşului Soroca la 160 km de capitala Chişinău. Acesta este o cetate 
moldoveneasca din secolul XV, întemeiată de Ştefan cel Mare în faţa 
vadului peste Nistru, pe locul unei vechi fortăreţe genoveze, Alciona. 
Cetatea a fost reconstruită ulterior de către Petru Rareş, care a ridicat 
zidurile din piatră, ce pot fi admirate şi astăzi. 

Muzeul de Istorie şi Etnografie se află chiar în oraşul Soroca, a fost 
fondat în anul 1959, iar colecţiile muzeului conţin circa 30 mii de articole, 
cele mai interesante fiind obiectele descoperite în timpul săpăturilor 
arheologice în cetatea Soroca, Trifauţi şi Varzareuca. 

Monumentul Lumînarea Recunoştinţei a fost ridicat pe stîncă, 
deasupraNistrului şi este una dintre cele mai importante zidiri in istoria 
modernă a Moldovei. Această epopee extraordinară este consacrată tuturor 
monumentelor distruse ale culturii moldave. Monumentul a fost inaugurat la 
27 martie 2004. Pentru a ajunge la monument trebuie urcate 600 de trepte ce 
se încep de la apele Nistrului pînă la piscul unui deal de la Soroca, în vîrful 
căruia îşi face apariţia o capelă în formă de lumînare de 29,5 m, lumina 
căreia pe timp de noapte străbate pînă în Otaci şi Camenca. Din acest vîrf de 
deal poate fi admirata o privelişte pitorească de neuitat. 

                                                 
9 http://ortodox.md/articole/manastirea-acoperamantul-maicii-domnului-s-cosauti-r-soroca/, 
accesat pe 15.06.2014 
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Aceste obiective turistice, combinate fiind în diverse circuite de 
interes diferit pot atrage fluxuri importante de turişti în vederea petrecerii 
vacanţelor şi practicării cu drag a turismului rural. 
 

4. Analiza SWOT a destinaţiei turistice rurale Cosăuţi 
Analiza SWOT a destinaţiei turistice Cosăuţi este o metodă de 

proiectare a imaginii generale asupra localităţii, întrebuinţată în domeniul 
dezvoltării turismului. Ea deţine rolul scanării ideii de practicare a 
turismului rural în comuna Cosăuţi �i evaluează totodată factorii de 
influen�ă interni �i externi asupra acestei oportunităţi, dar �i pozi�ia 
acestei destinaţii pe pia�ă în raport cu concuranţa existentă,cu scopul de a 
evidenţia punctele tari �i slabe10 ale localităţii, în rela�ie directă cu 
oportunită�ile �i amenin�ările prezente la ora actuală pe pia�a turistică. 

Puncte tari Puncte slabe 

Aşezarea fizico-geografică favorabilă 
situarea pe malul Nistrului, aceasta oferă o 
posibilitate deosebită de a naviga pe rîu; 
Peisajul pitoresc din împejurimi abundă de 
floră şi faună deosebită, ce poate fi admirată 
fără taxe şi restricţii; 
Starea bună a mediului înconjurător; 
Populaţia băştinaşă este în mare parte de 
orgine română; 
Localnicii sunt oameni de suflet, binevoitori, 
sinceri, sfătoşi, curioşi, muncitori, harnici,  
înţelegători, buni la inimă, ospitalieri; 
Băştinaşii sunt gospodari în sensul deplin al 
cuvîntului, ce se ocupă cu agricultura şi 
pomicultura; 
Meşteşugul local tradiţional şi caracteristic 
este pietrăritul, tehnica de prelucrare a pietrei 
este deosebită în această zonă, meştesugul 
pietrei se transmite cu mîndrie din tată-n fiu; 

Localizată la periferia ţării, departe de 
traseele internaţionale de transport; 
Infrastructura dezvoltată slab: starea 
nesatisfăcătoare a drumurilor si căilor de 
comunicaţie, precum şi lipsa căii ferate 
în zonă; 
Inexistenţa unui sistem centralizat bine 
pus la punct de aprovizionare cu apa 
potabilă a gospodăriilor ţărăneşti şi 
asigurarea lor cu un sistem de canalizare 
modern; 
Lipsa unui sistem de colectare separată a 
deşeurilor şi prelucrea lor; 
Populaţia băştinaşă necunoscătoare de 
limbi străine de circulaţie europeană, dar 
şi lipsa forţei de muncă calificate în 
domeniul turitic; 
Lipsa unei infrastructuri turistice în zona 
rurală dată, inexistenţa unităţilor 

                                                 
10 Viorel Miron,”Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în R. Moldova”, Chişinău, 
2008, p. 36 
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Tradiţiile şi obiceiurile sunt păstrate din cele 
mai vechi timpuri de localnici şi sunt 
transmise cu sfinţenie generaţiilor viitoare; 
Posibilitatea procurării obiectelor tradiţional-
artizanale de la meşterii populari locali; 
Avantajul practicării de către turişti a 
ocupaţiilor tradiţionale ţărăneşti; 
Oportunitatea de a consuma poduse pur 
ecologice şi bucate tradiţionale moldoveneşti 
specifice aceastei zone, dar şi posibilitatea 
cunoaşterii modului deosebit de preparare a 
lor; 
Multitudinea obiectivelor turistice pentru 
satifacerea diferitor interese şi pasiuni a 
turiştilor. 

specializate de cazare şi alimentaţie în 
comună pentru turişti, dar şi lipsa unei 
experienţe în construirea şi întreţinerea 
relaţiilor cu turiştii; 
Promovarea slabă a destinaţiei turistice 
în ţară şi lipsa acesteia cu desăvîrşire 
peste hotare. 

Oportunităţi Ameninţări 
Beneficierea în scop turistic de localizarea la 
hotarul ţării a comunei Cosăuţi pentru 
atragerea turiştilor din Ucraina; 
Folosirea localităţii ca loc de popas pentru 
circuitele turistice din zonă, dar şi ca loc de 
oprire pentru călătoriile navigaţionale; 
Construcţia unei pasarele pentru ancorarea 
vapoarelor, ce navighează pe Nistru; 
Cointeresarea tinerilor specialişti pentru a 
munci şi dezvolta turismul rural în localitatea 
dată, aplicarea unor idei noi în practică; 
Deschidea unor unităţi de alimentaţie publică 
specific naţionale cu bucate tradiţionale 
pentru zona dată; 
Apariţia unor unităţi de cazare cu confort 
pentru practicarea turimului rural; 
Dezvoltarea unor modalităţi noi de agrement 
pentru vizitatori; 

Survenirea unor calamităţi naturale ca 
inundaţii din cauza revărsării apei din 
rîul Nistru; 
Situaţia politică momentan instabilă în 
Ucraina; 
Fluctuaţia nefavorabilă a fuluxului 
valutar şi deprecierea monedei 
naţionale; 
Apariţia unor bariere legislative, ce 
împiedică practicarea turismului rural în 
zonă; 
Emigrarea populţiei peste hotare duce la 
lipsa forţei de muncă la sat; 
Creşterea bruscă a concurenţei în 
domeniul turismului rural; 
Aplicarea unor impozite şi taxe 
exagerate. 
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Posibilitatea aplicării la diverse proiecte cu 
finanţare locală, republicană, dar şi din 
fonduri europene pentru susţinerea turismului 
rural. 

Din analiza SWOT prezentată mai sus, putem concluziona următorul 
fapt cu toate că destinaţia turistică Cosăuţi are multe puncte slabe şi 
ameninţări, am atestat şi multe plusuri importante. Punctele tari deţin 
prioritatea de-a înclina balanţa la momentul dat, fiind mai multe ca număr şi 
mai semnificative ca importanţă comparativ cu cele slabe, iar oportunităţile 
de dezvoltare a localităţii depăşesc ameninţările, ce pot apărea. Atu-urile 
“din mînecă” fac să se simtă diferenţa, astfel destinaţia Cosăuţi merită nu 
numai investiţia de timp şi efort, dar şi financiară necesară unde va prospera 
turismul rural. 
 

5. Concluzii 
Industria turismului ar putea deveni una dintre cele mai importante 

segmente ale economiei moldoveneşti. Ea generează locuri de muncă �i 
contribuie la dezvoltarea infrastructurii. Autorii în literatura de specialitate 
consideră că R. Moldova deţine o mulţime de resurse pentru putea dezvolta 
acestă ramură economică, �i mai ales turismul rural: sate cu tradiţii bine 
păstrate, folclor, faună sălbatică, patrimoniu natural şi cultural. Toate aceste 
elemente pot forma un suport solid pentru dezvoltarea turismului rural în 
acest spaţiu, în mod evident, înso�it de măsuri economice pentru a încuraja 
îmbunătă�irea infrastructurii rutiere, renovarea caselor vechi, bisericilor �i 
mănăstirilor, construirea unor noi locuri de cazare, cu utilită�i moderne, 
crearea unor facilită�i pentru agreement şi alte activităţi, cum ar fi schi, 
drumeţie, ciclism, înot, etc. Se poate adăuga o bună promovare, după cum 
am mai spus, atât în interiorul cât �i în afara �ării, efectuată cu ajutorul 
unei organiza�ii locale �i na�ionale. 

Regiunea Sorocii a înscris adevărate pagini de glorie în istoria �ării 
Moldovei, deaceea se remarcă printr-o multitudine de obiective turistice, 
care pot face din Raionul Soroca un adevărat centru turistic. Mii de oameni 
din diverse col�uri vin la Soroca pentru a le admira şi a le cunoaşte istoria. 
De�i se bucură de un poten�ial ridicat, popula�ia turistică este în principal 
internă, turi�ti străini fiind puţini. Acest lucru poate fi explicat prin lipsa 
unei baze materiale adecvate. Pentru un număr mai mare de turi�ti străini, 
care ar aduce venituri mai mari, trebuie ameliorată urgent şi baza materială, 
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şi promovată prin metodele disponibile: pliante, ghiduri turistice ilustrate, 
pagini web, TV, etc. Dar atractivitatea Sorocii e determinată nu doar de 
existen�a a numeroaselor obiective turistice, ci mai întâi de activitatea 
făuritoare a oamenilor, a meşterilor populari şi de ospitalitatea băştinaşilor. 
Autorii în literatura din domeniu consideră că turismul rural poate contribui 
în mod substan�ial la dezvoltarea economică a acestei regiuni, ca aceasta să 
devină una din perlele destina�iilor turismului rural european, recunoscută 
pe plan international. 

În studiul dat am cercetat o posibilă dezvoltare a turismului rural în 
comuna Cosăuţi din raionul Soroca, R. Moldova. În cazul acestei cercetări 
am prezentat localitatea - ca un sat tipic moldovenesc, potenţialul touristic al 
zonei atît natural, cît şi antropic, am efectuat o analiză Swot – pentru a 
aprecia dacă se merită investiţiile necesare. Pentru ca să obţinem rezultate şi 
să vină turiştii în comuna Cosăuţi, nu numai din ţară, dar şi de peste hotare, 
trebuie să formăm mai întîi o reputaţie bună a statului şi o atitudine pozitivă 
a locuitorilor faţă de acest business. Însă fără susţinerea statului nu se vor 
reuşi multe, pentru ca acestă formă de business să se dezvolte trebuie să aibă 
aprinsă oricînd "lumina verde", este absolut necesară susţinerea din partea 
autorităţilor prin adoptarea unei legi competente, prin construirea unor 
drumuri bune, iar situaţia economică din ţară să fie cel puţin stabilă şi 
sigură, numai în aceste condiţii businessul dat are şanse reale pentru 
supravieţuire şi prosperare, astfel vor putea fi observate şi implicaţiile 
turismului rural asupra satului moldovenesc. 
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1.10. CONSISTENCY OF THE REGIONAL TOURISM 
DEVELOPMENT IN ROMANIA WITH THE 
STRATEGIES DEVELOPED AT EU LEVEL 

 
DEZVOLTAREA REGIONALĂ A TURISMULUI ÎN ROMÂNIA ÎN 

CONCORDANŢĂ CU STRATEGIILE UNIUNII EUROPENE 
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Vasile GLĂVAN3 
 

Abstract 
Over the years, the European Union has managed to establish a European tourism 

policy, focusing on the factors that determine its competitiveness, given at the same time, 
the need for sustainable development.  

The value gained by the territory in terms of heritage, becomes a strategic factor 
for its development, and Europe is particularly rich in this respect, whereas there are many 
areas, like many regions of Romania, who either have an enormous tourism potential, 
although they are still in an early stage of their tourism development, or have developed an 
important tourist activity. One should consider especially destinations that have specialized 
in tourism activity and which being well-known destinations, need restructuring and 
rehabilitation to cope with increasingly fierce global competition from emerging countries 
in terms of quality and innovation.  

To mitigate the consequences generated by the complex process of regional 
economy restructuring through the development of SMEs sector, modernization and 
diversification of economic activities, are considered alternatives. In order to increase the 
competitiveness of the tourism sector companies, it is expected to provide consultancy 
services which aim to provide higher quality products in order to penetrate foreign 
markets. In this context, given that both the tourism infrastructure, and the tourism 
potential are not used to full capacity, it is necessary to develop, diversify and promote 
tourism, seeking to improve the performance of companies operating in the tourism sector 
by improving service quality and effective promotion of tourism, stimulate and support 
private companies viable through activities developed in this field. 

Regional development strategy, especially for regions that comprise tourist areas 
of real value, must consider that the tourist influx growth, of any origin, positively 
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influences the regional economy directly, through the total receipts from tourism 
consumption and indirectly, through contact and local bilateral cultural influences, 
knowledge of local economic values and potential business opportunities, labour 
employment in services, creating favourable image. 

Key words: tourism policy, sustainable development, promotion, services 
 

1. Introducere 
Turismul internaţional a generat mai mult de un miliard de euro din 

exporturi în 2013, potrivit ultimului barometru al Organizaţiei Mondiale a 
Turismului (OMT), echivalentul a unei medii zilnice de 2.774 milioane de 
euro. Acest sector reprezintă deja 29% din exporturile mondiale de servicii 
şi 6% din totalul exporturilor  de bunuri şi servicii. 

În plus faţă de  încasările din călătorii în balanţa de plăţi, turismul 
generează  venituri din exporturile de servicii de transport internaţional de 
pasageri (prestate sau nu rezidenţilor), care în 2013 s-au  cifrat la peste 1,02 
miliarde de euro. 

La nivel mondial, turismul se află pe locul al cincilea în 
clasamentul sectoarelor de export, după combustibili, produse chimice, 
alimente şi produse auto, iar  în multe ţări în curs de dezvoltare ocupă chiar 
primul loc. 

OMT indică o creştere de 5% a veniturilor obţinute de diferitele 
destinaţii turistice din lume datorită cheltuielilor realizate de turişti 
internaţionali pe cazare, gastronomie, spectacole, cumpărături şi alte 
servicii, ajungând la 846.000 milioane de euro în anul 2013. Această 
creştere a fost echivalentă cu creşterea umărului de sosiri turistice  în 
întreaga lume cu 5%, ajungând la 1,087 miliarde, comparativ cu 1,035 de  
miliarde în anul 2012. 

Turismul este astăzi cea mai dezvoltată industrie în economia 
europeană, cu cea mai mare rată de creştere (între 2-4,5% pe an în ceea ce 
priveşte cifra de afaceri şi 1-1,5% ca oportunitate de creare a noi locuri de 
muncă), afirmaţie bazată pe caracterul naţional şi internaţional al activităţii 
turistice şi pe faptul că formează elementul constitutiv al multor politici 
sectoriale în cadrul UE. 

O politică europeană revizuită în domeniul turismului prevede un 
parteneriat solid pentru turismul european. Uniunea Europeană acordă 
importanţa cuvenită turismului, care contribuie substanţial la atingerea 
obiectivelor sale economice şi sociale. Oportunităţile pe care le oferă 
regiunilor mai puţin dezvoltate de a progresa economic, contribuţiile la 
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protejarea mediului înconjurător, la consolidarea identităţii şi viziunii 
europene, justifică interesul Uniunii Europene şi al fiecărui stat membru 
pentru dezvoltarea industriei turistice. 

Preocupările U.E. în turism arată implicarea directă la nivelul 
comunităţii, prin acţiunea instituţiilor de specialitate, implicare necesară 
pentru menţinerea la un nivel redus, competitiv al preţului pachetului de 
servicii turistice prin contribuţia financiară alocată industriei turistice de 
autorităţile publice. 

Obiectivul principal al politicii turistice comunitare este să 
favorizeze dezvoltarea armonioasă a activităţii turistice în ţările membre. 
Pentru aceasta, Comisia a identificat domeniile prioritare în cadrul cărora 
acţiunile comunitare ar contribui la rezolvarea problemelor specifice 
domeniului şi expansiunii turismului în ţările membre. 

Provocările cu care se confruntă sectorul european al turismului 
demonstrează cât este de important să se anticipeze schimbările şi să se 
răspundă la timp concurenţei tot mai acerbe din acest sector în continuă 
evoluţie. 

Introducerea unei mărci a patrimoniului european şi a unei mărci 
europene „Turism de calitate”, trebuie să stimuleze destinaţiile să aplice 
practici durabile şi să contribuie la consolidarea unei imagini a Europei ca 
destinaţie turistică de înaltă calitate. Cu toate acestea, este extrem de 
important să se examineze şi să se prezinte valoarea adăugată a acestor 
mărci şi să existe un ansamblu de criterii stricte pentru acordarea acestor 
mărci, pentru a se evita pierderea prestigiului acestora. 

Turismul european se confruntă cu numeroase provocări: criza 
economică mondială, concurenţa tot mai acerbă cu alte destinaţii, 
consecinţele schimbărilor climatice sau caracterul său sezonier. 
 

2. Coerenţa turismului regional cu strategiile europene 
În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, obiectivul principal al 

politicii europene a turismului este stimularea competitivităţi sectorului, 
ţinând cont de faptul că, pe termen lung, competitivitatea este strâns legată 
de caracterul „durabil” al modului său de dezvoltare. Acest obiectiv este 
strâns legat de noua strategie economică a Uniunii, „Europa 2020”, şi în 
special de iniţiativa-pilot „O politică industrială adaptată erei globalizării”. 

Pentru a se obţine rezultate eficiente, se consideră necesară 
sprijinirea, prin acţiuni comunitare, a iniţiativelor statelor membre sau ale 
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regiunilor europene. De asemenea, trebuie remarcată voinţa Comisiei de a 
evita ca orice măsură adoptată să implice sporirea sarcinii administrative 
pentru autorităţile naţionale, locale şi regionale. În acest context, se 
consideră că această comunicare este coerentă cu principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. 

Un sector al turismului competitiv, modern, durabil şi responsabil 
reprezintă obiectivul general de coordonare al eforturilor şi iniţiativelor din 
domeniul turismului. Acest obiectiv  este viabil dacă turismul se dezvoltă pe 
baza competitivităţii şi a durabilităţii, concept cu triplu înţeles: 

▪ durabilitate economică, care garantează o dezvoltare echitabilă şi 
eficientă, care să permită propăşirea viitoarelor generaţii de europeni; 

▪ durabilitate socio-culturală, care să fie compatibilă cu cultura, 
valorile şi identitatea regiunilor europene; 

▪ durabilitate de mediu, care garantează faptul că dezvoltarea este 
compatibilă cu conservarea proceselor esenţiale, diversitatea biologică şi 
resursele biologice; turismul trebuie să se dezvolte pe baze durabile, pentru 
a nu se irosi resursele naturale şi a nu se provoca daune mediului. 

Pentru a răspunde la aceste provocări, este vital ca toţi actorii din 
sectorul turismului să-şi unească eforturile şi să lucreze într-un cadru politic 
consolidat, care să ia în considerare noile priorităţi ale UE exprimate în 
strategia sa „Europa 2020”. Europa trebuie să rămână prima destinaţie din 
lume, capabilă să îşi pună în valoare bogăţia şi diversitatea teritoriilor care o 
alcătuiesc. 

Comisia Europeană intenţionează să favorizeze o abordare 
coordonată a iniţiativelor legate de turism şi să definească un nou cadru de 
acţiune, pentru a-şi întări în mod durabil competitivitatea şi capacitatea de 
creştere. În acest scop, ea propune o serie de iniţiative, la scară europeană 
sau multinaţională, care urmăresc îndeplinirea acestor obiective, profitând în 
acelaşi timp de competenţele Uniunii introduse de tratatul de la Lisabona în 
favoarea turismului. Sectorul turism a depus, de mai mulţi ani, ample 
eforturi pentru a pune în aplicare o serie de acţiuni, în scopul consolidării 
turismului european şi a competitivităţii lui. În acelaşi timp, Comisia a pus 
în practică un sistem integrat şi foarte bine elaborat pentru protecţia 
pasagerilor şi consumatorilor, inclusiv a persoanelor cu handicap şi cu 
mobilitate redusă, în toate mijloacele de transport. 

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a reuşit să pună bazele unei 
politici europene a turismului, insistând pe factorii care determină 
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competitivitatea ei, ţinând seama, în acelaşi timp, de cerinţele unei 
dezvoltări durabile. 

Astfel, după cum se stipulează în articolul 195 din TFUE (tratatul 
privind func�ionarea UE), Uniunea Europeană poate: 

▪ să promoveze competitivitatea întreprinderilor din acest sector şi să 
creeze un mediu favorabil dezvoltării lor; 

▪ să favorizeze cooperarea dintre statele membre, în special prin 
schimbul de bune practici; 

▪ să elaboreze un mod de abordare integrată a turismului prin 
garantarea luării în considerare a acestui sector în alte politici ale sale. 
 

3. Provocări ale turismului european 
Turismul european se confruntă cu provocări majore care reprezintă, 

în acelaşi timp, şanse care nu trebuie ratate. Pe de o parte, industria trebuie 
să se adapteze la evoluţiile societăţii, care vor influenţa cererea din sectorul 
turismului, iar pe de altă parte, ea trebuie să facă faţă constrângerilor impuse 
de structura actuală a sectorului, de caracterul lui specific şi de contextul 
economic şi social al acestuia. La fel ca toate celelalte sectoare ale 
economiei, industria turismului se confruntă cu o concurenţă din ce în ce 
mai acerbă la nivel mondial, întrucât ţările emergente sau în dezvoltare atrag 
tot mai mulţi turişti.  

În faţa acestei concurenţe, Europa trebuie să prezinte o ofertă 
turistică durabilă şi de calitate, mizând pe avantajele ei comparative, în 
special pe diversitatea peisajelor şi pe bogăţia ei culturală de excepţie. Ea 
trebuie, de asemenea, să întărească relaţiile de cooperare cu ţările a căror 
populaţie poate deveni o sursă de vizitatori pentru destinaţiile europene, 
odată cu creşterea nivelului lor de viaţă. 

Este important, de asemenea, ca cetăţenii europeni să îşi cunoască 
drepturile şi să poată beneficia de ele când se deplasează pe teritoriul 
Uniunii Europene sau în afara lui: ei trebuie să îşi poată exercita drepturile 
de cetăţeni europeni la fel de uşor ca în ţara lor de origine. Comisia va 
propune soluţii pentru eliminarea pe cât posibil a obstacolelor întâlnite de 
cetăţenii europeni în momentul în care aceştia încearcă să beneficieze de 
servicii de turism în afara ţării lor. În scopul atingerii acestor obiective, 
acţiunile de sprijinire a turismului pot fi grupate în jurul a patru axe: 

▪ stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa; 
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▪ promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de 
calitate; 

▪ consolidarea imaginii şi vizibilităţii Europei în calitate de ansamblu 
de destinaţii durabile şi de calitate; 

▪ valorificarea la maximum a politicilor şi instrumentelor financiare 
ale UE pentru dezvoltarea turismului. 

Aceste patru axe formează structura de bază a noului cadru de 
acţiune pentru turism pe care Comisia intenţionează să îl pună în practică în 
tandem cu statele membre şi cu principalii actori din industria turismului. 

România este, alături de Austria, iniţiatoarea Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării, contribuind la elaborarea acesteia  alături de toate 
celelalte state riverane, pe baza unei poziţii naţionale definită în cadrul 
grupului de lucru interministerial special creat în acest sens. 

Strategia Dunării este o prioritate a Guvernului României în 
condiţiile în care potenţialul de dezvoltare durabilă al regiunii este 
considerabil. Acest plan doreşte să impună transformarea Dunării într-o 
coloană vertebrală a spaţiului european, ca parte a axei Rin – Main – 
Dunăre. Ministerul Afacerilor Externe asigură coordonarea la nivel naţional 
a concretizării proiectului. 

Ministerele de resort din ţara noastră propun realizarea unei baze de 
date care să conţină produsele turistice, evenimentele şi serviciile turistice 
disponibile în această regiune a Dunării, instrument care să fie pus la 
dispoziţia industriei de turism, dar şi a publicului larg, eventual prin 
dezvoltarea unui portal web dedicat turismului în regiunea Dunării. 

Cultura şi protejarea patrimoniului vor constitui o importantă arie de 
cooperare datorită eterogenităţii din punct de vedere cultural şi social al 
zonei, astfel încât aceste avantaje să poată fi valorificate în scopul 
dezvoltării durabile. 
 

4. Perspective viabile pentru racordarea strategiilor Euroregiunii la 
cele ale UE 

Cele patru priorităţi conturate în Strategia UE pentru regiunea 
Dunării, denumite „piloni”, sunt: conectarea regiunii Dunării; protecţia 
mediului în regiunea Dunării; asigurarea prosperităţii regiunii Dunării; 
consolidarea regiunii Dunării. Aceste axe prioritare vor aduce beneficii 
concrete pentru turism, strategia contribuind la promovarea conştientizării 
turismului de-a lungul fluviului Dunărea. 
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Pe aceleaşi direcţii se înscrie şi Euroregiunea Siret-Prut-Nistru care, 
prin misiunea sa declarată, vizează extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor 
între comunităţile locale şi autorităţi, în domeniul economic, cultural, 
ştiinţific şi civic, cu scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă şi echilibrată 
pe întreg teritoriul Euroregiunii. Chiar dacă nu toate raioanele şi judeţele 
care formează Euroregiunea fac parte din ţări membre UE, strategiile şi 
politica de dezvoltare durabilă a UE reprezintă un model de abordare 
sistemică a problemelor pe care Euroregiunea îşi propune să le identifice şi 
apoi să le soluţioneze. 

Figura 1. Harta membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru 

 
UE abordează politica în domeniul turismului în mod coordonat şi 

integrat, în corelare cu alte politici, cum ar fi cea în domeniul 
transporturilor, agriculturii, protecţiei mediului, tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor, politica socială, cultura etc. 

Europa 2020 este strategia UE pentru promovarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi incluzive. UE a stabilit obiective ambiţioase care 
trebuie atinse până în 2020 în cinci domenii principale: 

▪ ocuparea forţei de muncă – populaţia între 20 şi 64 de ani trebuie 
să fie angajată în proporţie de 75 %; 

▪ inovaţia – 3 % din PIB-ul UE trebuie investit în cercetare şi 
dezvoltare; 

▪ schimbările climatice – trebuie atinse valorile ţintă „20/20/20” 
pentru climat/energie (inclusiv o creştere la 30% a reducerii emisiilor dacă 
este posibil); 

▪ educaţia – cota celor care părăsesc şcoala de timpuriu trebuie să fie 
sub 10% şi cel puţin 40% din populaţia între 30 şi 34 de ani trebuie să fi 
absolvit studii de învăţământ terţiar sau studii echivalente; 
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▪ sărăcia – reducerea sărăciei prin obiectivul de a scoate cel puţin 20 
de milioane de persoane din sărăcie şi excludere. 

Politica de coeziune oferă cadrul investiţional şi sistemul de aplicare 
de care este nevoie pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. 
Dezvoltarea durabilă rămâne unul dintre obiectivele majore ale politicii 
europene. Combaterea schimbărilor climatice, politica în domeniul 
energetic, educaţia, cercetarea şi finanţarea publică pentru asigurarea unei 
producţii şi a unor modele de consum durabile, au determinat concentrarea 
forţelor europene vizând punerea în practică a reuşitelor în cercetare. 

Comisia Europeană a propus, în 2009, un pachet de măsuri de 
promovare a produselor ecologice care include folosirea pe scară mai largă a 
etichetelor de eficienţă energetică. 

Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene are şase 
priorităţi interferente şi interdependente, iar rezolvarea lor separată este 
ineficientă: 

▪ măsuri care să prevină şi să diminueze efectele defavorabile ale 
schimbărilor climatice; 

▪ ameninţările potenţiale pentru sănătatea publică; 
▪ managementul resurselor naturale cu respectarea biodiversităţii; 
▪ situaţia deşeurilor; sărăcia şi excluderea socială; 
▪ îmbătrânirea populaţiei şi consecinţele sale; aglomerările urbane şi 

transporturile. 
Eco-eficienţa trebuie să ţină seama de următoarele elemente: 
▪ emisii mai puţine, substanţe nocive mai puţine; 
▪ economisirea energiei, a resurselor naturale; 
▪ mai multă reciclare, utilizarea resurselor regenerabile; 
▪ produse care durează mai mult, produse utile şi eficiente. 
De asemenea, comportamentul consumatorului de turism este în 

schimbare (se călătoreşte tot mai mult în mod independent, se utilizează tot 
mai intens internetul, sporeşte volumul călătoriilor low cost, dar creşte şi 
cererea în materie de turism durabil), iar factorii care până nu demult nu 
erau hotărâtori au devenit esenţiali: înalta calitate, durabilitatea, inovarea 
permanentă, formarea etc. 

Pornind de la Programul Lisabona, Uniunea Europeană a lansat 
pentru perioada 2007-2013 un set de iniţiative care privesc cercetarea şi 
inovarea, competitivitatea globală a universităţilor şi institutelor de 
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cercetare, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale şi transferul cunoaşterii 
în produse şi servicii. 

În interiorul domeniilor prioritare s-a urmărit dezvoltarea unor poli 
de excelenţă. Acest proces se realizează treptat, pe bază de competiţie, 
investiţia publică focalizându-se asupra proiectelor cu impact major şi 
concentrând dezvoltarea de infrastructuri şi structuri colaborative în 
domeniile care oferă cele mai bune rezultate. 

Pentru atingerea obiectivelor privind creşterea contribuţiei turismului 
la dezvoltarea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, prin măsuri de promovare 
integrată şi prin asigurarea unei oferte adaptate, bazată pe un potenţial 
natural şi cultural îmbunătăţit şi mai bine exploatat şi pe o capacitate de 
ospitalitate crescută din punct de vedere cantitativ şi calitativ, propunem o 
fişă de ierarhizare a priorităţilor şi acţiunilor în funcţie de contribuţia la 
atingerea obiectivului formulat. Priorităţile şi acţiunile pot fi ierarhizate cu 
grade de importanţă de tipul redus, mediu sau ridicat. 
Tabelul 1. Fişă de ierarhizare a priorităţilor şi acţiunilor în funcţie de contribuţia la 

atingerea obiectivului formulat 
Prioritatea/acţiunea 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic la 
nivelul Euroregiunii 
1.1. Crearea brand-ului turistic regional 
1.2. Promovarea naţională şi internaţională 
1.3. Crearea şi actualizarea unui portal web dedicat turismului regional 
1.4. Sprijin pentru extinderea conexiunilor pentru zboruri internaţionale 
1.5. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport la nivel regional 
1.6. Crearea de circuite turistice tematice la nivelul Euroregiunii 
1.7. Crearea de circuite turistice inter-tematice la nivelul Euroregiunii 
1.8. Crearea şi actualizarea unui calendar comun de evenimente  
1.9. Crearea unei reţele de puncte de informare turistică 
1.10.Crearea unei structuri de coordonare participativă în domeniul turismului la nivelul 
Euroregiunii 
P2.Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al 
Euroregiunii 
2.1. Restaurarea şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului publicului şi a numărului vizitatorilor 
2.2. Creşterea accesului, prin investiţii publice, la obiectivele de patrimoniu cultural şi 
arhitectural 
2.3. Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic 
2.4. Sprijin pentru iniţiativele de integrare a ofertei culturale şi de organizare de circuite 
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2.5. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente culturale, în strânsă corelare cu 
patrimoniul cultural 
2.6. Promovarea turistică integrată (numai pentru circuite sau grupuri minime de atracţii) 
2.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
P3. Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural 
3.1. Sprijin pentru crearea de structuri de cazare sustenabilă, de mici dimensiuni în 
zonele rurale 
3.2. Sprijin pentru modernizarea şi restructurarea structurilor existente de cazare din 
zonele rurale 
3.3. Investiţii publice locale pentru infrastructura de transport în zonele rurale 
3.4. Investiţii publice locale pentru infrastructura de management al apei în zonele rurale 
3.5. Investiţii publice locale pentru infrastructura de management al deşeurilor în zonele 
rurale 
3.6. Investiţii pentru creşterea şi valorificarea gradului de atractivitate pentru puncte de 
interes local (stână, atelier de olărit etc.) 
3.7. Crearea de drumuri tematice la nivel local 
3.8. Sprijin pentru iniţiativele de organizare de circuite în mediul rural 
3.9. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, spa şi medical 
4.1. Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament 
4.2. Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea structurilor de cazare, alimentaţie şi 
agrement în staţiunile şi localităţile cu potenţial 
4.3. Investiţii publice locale pentru infrastructura de acces şi servicii publice la staţiuni şi 
localităţile cu potenţial 
4.4. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente în staţiuni şi suport acordat 
altor investiţii relevante ce vizează diversificarea ofertei turistice 
4.5. Măsuri de integrare a staţiunilor şi a localităţilor cu potenţial într-un circuit 
4.6. Acţiuni de promovare turistică integrată (cel puţin la nivelul unei staţiuni) 
4.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 
5.1. Investiţii publice locale pentru infrastructura de bază în zonele cu potenţial 
5.2. Investiţii pentru dezvoltarea structurilor legate de sport şi petrecere a timpului liber 
legate de potenţialul natural, în special prin crearea unor trasee, circuite şi a 
infrastructurii de ghidare a turiştilor 
5.3. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de cazare in zonele cu 
potenţial 
5.4. Acţiuni de promovare turistică integrată (pentru un număr minim de structuri) 
5.5. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 
6.1. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de cazare 
6.2. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de organizare de conferinţe 
şi evenimente 
6.3. Investiţii pentru reabilitarea centrelor istorice 
6.4. Iniţiative de integrare a ofertei turistice din zonele urbane în circuite 
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6.5. Iniţiative de integrare a ofertei turistice în circuite inter-urbane şi urbane-rurale 
6.6. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente 
6.7. Iniţiative de valorificare a potenţialului de arheologie industrială 
6.8. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 

 
5. Concluzii 

Master Planul de dezvoltare a turismului la nivel naţional  în 
perioada 2007-2026 pune accent pe resursele turistice ale fiecărei regiuni, 
programele de promovare la nivel naţional putând reprezenta un model 
pentru extinderea dezvoltării sustenabile şi în Euroregiunea Siret-Prut-
Nistru. Mijloacele financiare şi de promovare disponibile nu vor fi 
suficiente pentru a construi în arealul Euroregiunii o infrastructură turistică 
calitativă care să acopere întreaga suprafaţă, astfel că e firesc să se insiste 
mai mult asupra unor zone, proiecte sau circuite turistice care pot acoperi 
arii mai mari şi pot diversifica oferta turistică. 

Uniunea Europeană acordă importanţa cuvenită turismului, care 
contribuie substanţial la atingerea obiectivelor sale economice şi sociale. 
Oportunităţile pe care le oferă regiunilor mai puţin dezvoltate de a progresa 
economic, contribuţiile la protejarea mediului înconjurător, la consolidarea 
identităţii şi viziunii europene, justifică interesul Uniunii Europene şi al 
fiecărui stat membru pentru dezvoltarea industriei turistice. 

În condiţiile în care turismul european se confruntă cu provocări 
majore, acestea reprezintă, în acelaşi timp, şanse care nu trebuie ratate. 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, prin alinierea politicilor şi strategiilor sale la 
cele ale UE, poate profita de şansa poziţionării pe harta turistică europeană. 
 

Bibliografie 
1. ***, Europa, destinaţia turistică favorită la nivel mondial – un nou 

cadru politic pentru turismul european, Bruxelles, 2010 
2. ***, Studiu privind competitivitatea sectorului turismului în Uniunea 

Europeană, septembrie 2009 
3. ***, Strategia Europa 2020 
4. ***, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al 

României, 2007-2026 
 
 
 
 





 137 

1.11. A SUSTAINABLE PROMOTING OF BALNEARY 
TOURISM IN ROMANIAN REGIONS 

 
PROMOVAREA DURABILĂ A TURISMULUI BALNEAR ÎN 

REGIUNILE DIN ROMÂNIA 
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Abstract 
EU gives rightful importance to tourism, which contributes substantially to its 

economic and social objectives. The opportunities offered to less developed regions to make 
progress in economic development, contributions to protect the environment strengthen the 
European identity and vision, justify the interest of the EU and the Member States in 
tourism industry development. 

European tourism faces many challenges, which represent, at the same time, 
opportunities that should not be missed. 

There are a number of socio-economic processes and phenomena in Romanian 
balneary tourism development strategy that will determine the development of this type of 
tourism on medium and long-term. Aging of western European populations is an important 
growth potential for balneary resorts in Romania who would like to embark on this market. 
In 2030, people over 60 will account for more than a quarter of the French population, 
compared to 20% today; neither Germany nor the Nordic countries can manage to provide 
generational renewal. At the same time, in 2030, people over 60 will represent 37% of the 
German population and 30% of the Nordic countries population. The purchasing power of 
people over 50 years is 30% higher than other age groups, seniors hold over 50% of the net 
income of households in Western Europe. 

To increase the attractiveness of regions and, thus, to attract new customers, it is 
necessary to move from a balneary resort, often focused on rheumatic diseases and various 
treatments, to the global resort centred on fight against aging, through an opening to a 
clientele aged between 50 and 65, who today rarely come in balneary resorts, continuing at 
the same time to rely on the fundamental component represented by thermal water. Some 
national officers from EU countries also consider that priority should be given to medical 
diversification of balneary offer. 

Key words: region, development, balneary, tourism 
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1. Introducere 
Uniunea Europeană propune o nouă politică în domeniul turismului 

pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă acest sector şi pentru a 
exploata pe deplin potenţialul acestuia. Schimbările demografice, 
concurenţa mondială şi preocuparea pentru durabilitatea şi cererea de forme 
specifice de turism, toate acestea reprezintă provocări cu care Europa se 
confruntă. Coordonarea, dialogul şi parteneriatul între părţile implicate în 
turism este esenţială, acesta fiind o activitate care implică o gamă variată de 
actori.  

Strategia Lisabona reprezintă un set de obiective, domenii prioritare 
de acţiune, ţinte şi măsuri, pentru orientarea politicilor europene de creştere 
economică şi ocupare a forţei de muncă către realizarea obiectivului 
strategic al Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă şi dinamică 
economie bazată pe cunoaştere. 

Având ca factor de creştere şi creare de locuri de muncă, sectorul 
turismului joacă un rol – cheie în cadrul Strategiei de la Lisabona. Creşterea 
rapidă a sectorului turismului a fost determinată de globalizare, schimbările 
demografice şi evoluţia transporturilor. Ritmul de creare a locurilor de 
muncă în sectorul turismului este peste media altor sectoare de activitate, 
contribuind la crearea unor locuri de muncă extrem de diverse, deseori cu 
normă parţială, ocupate de femei, tineri şi persoane cu slabă calificare. 
Turismul durabil joacă, de asemenea, un rol major în conservarea şi 
îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural, contribuind la dezvoltarea 
locală într-o serie crescândă de regiuni defavorizate. Acesta contribuie şi la 
o mai bună înţelegere între popoare.   
 

2. Promovarea turismului balnear durabil 
Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de 

progrese economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale 
economiei Europene. Între timp,  lumea evoluează rapid, iar provocările pe 
termen lung (globalizare, presiunea exercitată asupra resurselor, 
îmbătrânirea) se intensifică. UE  trebuie să se ocupe de propriul viitor.  

Europa poate reuşi dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. 
Avem nevoie de o strategie care să ne permită să ieşim din criză mai 
puternici şi care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, caracterizată prin nivelurile ridicate de ocupare a 
forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. Europa 2020 oferă o 
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imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei pentru secolul 
al XXI-lea. 

Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: 
▪ creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaştere şi inovare; 
▪ creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
▪ creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată 

ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi 
teritorială. UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în 
anul 2020. 

Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 
2020 la situaţia sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să 
fie transpuse în obiective şi traiectorii naţionale.  Obiectivele sunt 
reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea 
acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul 
naţional, al UE şi internaţional. 

În Strategia de dezvoltare a turismului balnear în România sunt 
prezentate o serie de procese şi fenomene economico-sociale care vor 
determina, pe termen mediu şi lung, dezvoltarea acestei forme de turism, în 
condiţiile în care: 

▪ procesul de îmbătrânire a devenit o problemă pentru toate statele 
din Uniunea Europeană; 

▪ durata medie de vârstă a trecut de 70 de ani; 
▪ România s-ar putea poziţiona ca o ţară-pilot pe filiera „îmbătrânirii 

lente şi frumoase” şi luptei împotriva îmbătrânirii şi ar putea crea primul 
cluster european, începând cu examenul medical general, până la cură şi 
producţia de produse cosmetice şi/sau industriale. 

Argumente în favoarea dezvoltării prioritare a turismului balnear: 
▪ în 2030, persoanele de peste 60 de ani vor reprezenta mai mult de 

un sfert din populaţia Franţei, faţă de 20% astăzi; nici Germania, nici ţările 
nordice nu mai reuşesc să asigure reînnoirea generaţiilor; 

▪ în 2030, cei de peste 60 de ani vor reprezenta 37 % din populaţia 
Germaniei  şi 30 % din populaţia ţărilor nordice; 



Simona SPÂNU, Virgil NICULA 

 140 

▪ puterea de cumpărare a unei persoane de peste 50 de ani este  
superioară cu 30 % celei a altor categorii de vârstă, seniorii deţinând peste 
50% din venitul net al gospodăriilor din Europa de Vest. 

Pentru a mări atractivitatea unei regiuni şi pentru a atrage o nouă 
clientelă, este necesar să se treacă de la o poziţionare de staţiune balneară, 
adesea axată pe afecţiunile reumatice şi tratamente diverse, la cea de 
staţiune globală centrată pe lupta împotriva îmbătrânirii, printr-o deschidere 
către o clientelă cu vârsta cuprinsă între  50 şi 65 de ani, care astăzi vine 
puţin în staţiunile balneare, continuând în acelaşi timp să ne sprijinim pe 
componenta fundamentală reprezentată de apa termală. Este şi poziţia 
anumitor responsabili naţionali din ţările U.E, care consideră că trebuie 
acordată prioritate diversificării medicale a ofertei balneare. 

Un astfel de demers aplicat în România, pe un număr extrem de 
limitat de centre balneare, urmăreşte o serie de obiective, cum ar fi: 

▪ adoptarea unei abordări inovatoare în termeni de nevoi/servicii, 
luând în considerare noile aşteptări ale populaţiilor europene, în domeniul 
sănătăţii şi al prevenţiei şi, mai ales, în domeniul mai specializat al luptei 
împotriva îmbătrânirii sub toate formele sale; 

▪ valorificarea unui atu unic al României, cu prezenţa unui personal 
medical şi paramedical format şi punerea în valoare a unui know-how 
renumit în primirea seniorilor (majoritatea clienţilor staţiunilor au vârste de 
peste 67 de ani, curele Dr. Aslan sunt încă cunoscute în Europa de Vest); 

▪ reactualizarea şi reafirmarea rolului preventiv şi de educaţie 
sanitară al centrelor, precum şi dezvoltarea unor servicii inovatoare la 
distanţă şi pe tot parcursul anului, în completarea curei balneare tradiţionale; 

▪ conceperea unor oferte noi de îngrijire medicală, de activităţi  de 
agrement şi de structuri de primire turistică care să corespundă 
aşteptărilor/handicapurilor/dificultăţilor seniorilor din punct de vedere al  
accesibilităţii,  ergonomiei, calităţii şi diversificării serviciilor. 

Această orientare ar putea, de asemenea, să se numere printre 
obiectivele unui plan naţional pentru „Îmbătrânirea frumoasă”, elaborate de 
ministerele sănătăţii şi muncii şi care să aibă susţinerea acestora în vederea 
promovării: 

▪ strategiilor de prevenire a complicaţiilor bolilor cronice; 
▪ comportamentelor favorabile sănătăţii (activităţi fizice şi sportive, 

nutriţie sănătoasă); 
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▪ ameliorarea mediului individual şi colectiv şi a calităţii vieţii 
persoanei vârstnice: locuinţă, ajutoare tehnice, amenajări speciale în oraşe şi 
alte localităţi; 

▪ întărirea rolului social al seniorilor, favorizând participarea lor la 
viaţa socială, culturală, artistică, consolidând legăturile între generaţii şi 
promovând solidaritatea intergeneraţii. 

Repoziţionarea produsului balnear trece printr-o perioadă de 
adaptare profundă la oferta existentă de echipamente, servicii şi personal şi 
printr-o etapă de creare de noi echipamente de diagnostic, îngrijiri şi 
structuri de primire turistică care să satisfacă aceste cerinţe. Considerăm că 
situaţia existentă în turismul balnear românesc se manifestă şi în staţiunile 
balneare şi balneoclimaterice din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Avem în 
vedere posibilitatea dezvoltării pe principii durabile a staţiunii Valea lui 
Vodă care deţine toate atributele pentru a deveni un punct de atracţie pe 
harta turismului balnear al Euroregiunii şi al celui european. 

Având în vedere riscurile de continuare a declinului sectorului 
balnear tradiţional în  prezent, din cauza efectelor crizei economice şi de 
radicalizare, posibilă în orice moment, a poziţiilor casei de pensii şi casei de 
asigurări de sănătate, în România se pune mai mult ca oricând problema 
alegerilor care trebuie făcute: dezvoltarea curelor libere (cure 
nesubvenţionate) versus dezvoltarea curelor libere la preţ redus în 
comparaţie cu preţul SPA- urilor, respectiv dezvoltarea curelor scurte. 

Este necesară o ameliorare a condiţiilor actuale ale sejurului şi 
tratamentelor pentru a păstra clientela tradiţională şi, în acelaşi timp, o 
diversificare a ofertei actuale prin crearea de cure specializate pentru 
anumite segmente de clientelă: curele antifumat, curele de slăbire, curele 
pentru tinerele mame sunt câteva direcţii de explorat. 

Dezvoltarea echipamentelor urbane sau periurbane de repunere în 
formă, fără structuri de cazare, este o prestaţie în sine, finanţată exclusiv 
prin investiţii private şi se adresează unei clientele urbane, feminine şi 
tinere: jacuzzi, săli de gimnastică sau masaj etc. România ar putea 
condiţiona acordarea subvenţiilor pentru sectorul hotelier (dacă se decide 
acordarea lor) de prezenţa obligatorie a acestor echipamente. 

Există în sfârşit posibilitatea creării „staţiunilor de repunere în 
formă”, ca în Elveţia, care trebuie în mod necesar să fie situate în apropierea 
pieţelor urbane, deoarece acestea funcţionează pe baza unui interval orar sau 
zilnic.                                                      
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3. Rolul autorităţilor locale şi a parteneriatelor publice-private în 

dezvoltarea turismului balnear 
Principiile de intervenţie ale autorităţilor publice, pe baza unui plan 

naţional care poate fi finanţat parţial cu fonduri europene se concretizează 
în: 

▪ acordarea de asistenţă în dezvoltarea reţelei oraşelor termale în 
cadrul unor contracte încheiate  pe termen mediu (2-3 ani); 

▪ efectuarea, împreună cu celelalte autorităţi şi/sau operatori privaţi, 
de operaţiuni pilot în domenii mai inovatoare, precum turismul medical; 

▪ condiţionarea acordării subvenţiilor pentru structurile de cazare de 
investiţiile în echipamente „SPA”. 

În cazul investiţiile private sau mixte, publice/private, statul poate de 
asemenea, hotărî să facă din acestea o prioritate naţională, reflectând asupra 
cluster-ului, adică a lanţului complet, de la cure până la îmbuteliere sau 
gamele de produse cosmetice. 

Autorităţile locale au misiunea de a asigura infrastructuri 
performante pe teritoriul lor: drumuri, canalizare, tratarea deşeurilor, 
restaurarea faţadelor imobilelor de patrimoniu, dezvoltarea activităţilor 
sportive, recreative, a activităţilor de animaţie, a promovării. 

Este de dorit, după caz, ca terenurile care permit dezvoltarea 
staţiunilor să fie acordate, de către autorităţile publice centrale sau locale, 
unor investitori importanţi. 

Investitorii privaţi trebuie să fie cointeresaţi să facă investiţii în 
structurile de cazare (sectorul hotelier şi rezidenţe de  închiriat) cu bază de 
tratament integrată. Pentru aceasta: 

▪ este necesară găsirea unor resurse pe termen lung cu dobânzi 
bonificate şi garanţii de împrumut printr-un un fond de garanţie; 

▪ este indicată evaluarea acţiunilor din planul de dezvoltare (costul 
acestora, modul de implementare, parteneri); 

▪ sunt necesare subvenţii de funcţionare: studii şi consiliere, salariul 
unui animator de staţiuni turistice, costul de funcţionare al centrelor de 
informare turistică situate în staţiuni etc. 

Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR) 
cunoaşte noile tendinţe de dezvoltare din turismul de sănătate, prin 
contactele  sale cu asociaţii de profil similare şi participări la sesiuni, 
congrese europene specifice domeniului. OPTBR poate susţine profesiile 
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turismului de sănătate prin actualizarea, completarea, modificarea 
Clasificării Ocupaţionale din România (COR) în conformitate cu noile 
tendinţe ocupaţionale ale pieţei europene în domeniu. 
 

4. Direcţii ale Strategiei de dezvoltare a turismului balnear 
Sectorul turismului balnear este un sector complex, în care sunt 

implicaţi numeroşi actori. Ministerul de resort nu are posibilitatea şi 
prerogativele legale pentru a interveni în toate domeniile legate de turismul 
balnear, dar a propus o strategie concretizată în  următoarele acţiuni de 
implementat: 

▪ Restaurarea încrederii în ansamblul filierelor turismului de 
sănătate: 

▫ aplicarea şi ameliorarea reglementărilor sanitare; 
▫ formarea profesională(formarea medicilor generalişti care prescriu 

curele balneare, a medicilor specializaţi în staţiuni); 
▫ includerea în COR a unei noi ocupaţii, “animator de staţiuni  

turistice”; 
▫ testarea capacităţii terapeutice a factorilor naturali din staţiunile 

balneare şi promovarea rezultatelor. 
▪ Dezvoltarea combinaţiilor prioritare produs/piaţă: 
▫ crearea unor staţiuni pilot în sectorul luptei împotriva îmbătrânirii; 
▫ poziţionarea unei staţiuni pilot/ crearea unui cluster pe segmentul 

lupta anti-îmbătrânire; 
▫ poziţionarea staţiunilor pe segmentul luptei împotriva îmbătrânirii; 
▫ acordarea de asistenţă pentru diversificarea sectorului balnear 

(dezvoltarea componentei SPA/wellnes, a turismului medical). 
Importante prevederi din Strategia de dezvoltare a turismului balnear 

la nivel naţional  pot fi aplicate cu succes în staţiunile balneare din 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. 

Pe fondul reducerii activităţii a majorităţii agenţilor economici ce 
activau în domeniul turismului în România, Guvernul României a stabilit că 
este urgent necesar un Master Plan al dezvoltării turismului, pentru a pune 
bazele implementării unei abordări durabile a dezvoltării turismului în 
România. Acest Master Plan acoperă o perioadă de 20 de ani, până în anul 
2026 şi include un program de acţiune corelat cu susţinerea financiară prin 
instrumentele structurale. 
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Turismul social a devenit un fenomen în continuă creştere, aspect 
deloc surprinzător dacă este luat în considerare faptul că se creează o situaţie 
câştig-câştig în cadrul sectorului turistic. Principalul obiectiv al turismului 
social este de a oferi tot mai multe oportunităţi economice şi de ocupare prin 
creşterea accesibilităţii la turism pentru anumite grupuri dezavantajate 
precum seniori, adulţi cu dizabilităţi, tineri şi familii aflate în circumstanţe 
dificile. 

Chiar dacă sistemul de turism balnear social este în declin şi 
sistemele de  asigurări sociale, în general deficitare, încearcă să se 
dezangajeze, bugetul mediu alocat de gospodăriile europene pentru sănătate 
şi pentru tratamente de prevenire a bolilor continuă să crească, ceea ce se 
traduce, între altele, prin dezvoltarea curelor scurte libere (cure de o durată 
între 3 şi 10 zile şi nesubvenţionate). În acelaşi timp, nivelul aşteptărilor 
persoanelor care urmează cure cu ape termale nu încetează să crească, iar 
sectorul balnear trece printr-o  perioadă de schimbări profunde. În aceste 
condiţii, trebuie ca oferta turismului de sănătate să se îmbogăţească prin 
adăugarea componentei de wellness. 
 

5. Dezvoltarea durabilă a unui turism balnear competitiv 
Turismul balnear competitiv se practică în staţiuni animate, cu 

patrimoniu, cu o abordare medicalizată: este conceptul de „oraşe termale”. 
Europa Centrală şi de Est are o adevărată cultură în acest domeniu.  Curele 
sunt medicalizate şi staţiunile sunt „polivalente”. Tehnicile utilizate sunt 
băile, tratamentele cu nămol şi curele în saline. O atenţie deosebită este 
acordată cercetării ştiinţifice şi dezvoltării de noi tratamente. 

Sectorul turismului balnear este un sector complex în care sunt 
implicaţi numeroşi actori. În planul de măsuri privind turismul balnear, au 
fost propuse acţiuni care sunt necesare pentru a dezvolta şi consolida 
sectorul balnear din România. Unele dintre aceste acţiuni sunt aplicabile pe 
termen scurt  pentru a lansa planul de dezvoltare. Celelalte permit 
consolidarea şi susţinerea implementării adecvate a acestor măsuri. Fişele de 
acţiuni propun măsuri pe care Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului le poate implementa sau pentru a căror implementare poate 
acorda asistenţă. 

Cele 3 obiective ale Master planului pentru dezvoltarea turismului 
balnear sunt: 
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Obiectivul 1  
▪ alegerea uneia sau mai multor poziţionări de marketing; 
▪ identificarea evoluţiilor actuale a pieţelor «turismului de sănătate»; 
▪ clasificarea pieţelor ţintă cu cel mai mare potenţial pentru 

România; 
▪ caracterizarea produselor/serviciilor turistice pe care le poate oferi 

România; 
▪ alegerea combinaţiilor prioritare de pieţe/produse.   
Obiectivul 2 
▪ definirea strategiei care trebuie aplicată pentru fiecare combinaţie 

piaţă/produs; 
▪ clasificarea activităţilor care ţin de domeniul social, a celor care ţin 

de sectorul medical pur şi a celor care sunt legate mai mult de wellness, deci 
de turism şi petrecerea timpului liber. 

Obiectivul 3  
▪ definirea mijloacelor financiare care trebuie alocate şi a metodei de 

lucru; 
▪ delimitarea investiţiilor publice de cele private şi delimitarea 

subvenţiilor pentru infrastructura generală şi specifică de subvenţiile pentru 
persoane fizice; 

▪ legislaţia care trebuie elaborată; 
▪ metoda de lucru: operaţiuni pilot, contracte de dezvoltare locală sau 

regională. 
Atingerea obiectivelor propuse asigură implicit dezvoltarea nu 

numai a turismului balnear, ci şi a tuturor celorlalte tipuri de turism la nivel 
regional şi naţional.  
 

6. Programe cu posibilităţi de implementare în Euroregiunea Siret-
Prut-Nistru 

Programul Calypso şi turismul social 
La nivelul UE, programul ”Calypso” reprezintă o acţiune adoptată de 

Parlamentul European în 2008, cu scopul de a promova parteneriate între 
sectoarele public, privat şi cel al economiei sociale. Programul ”Calypso”, 
derulat cu sprijinul Comisiei Europene, are ca obiectiv principal schimbul 
de turişti, în afara sezonului de vârf şi cel puţin între două state membre 
şi/sau ţări candidate, din cele patru grupuri ţintă ale acţiunii Calypso: tineri, 
persoane în vârstă, persoane cu mobilitate redusă şi familii cu venituri mici. 
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Calypso reprezintă o iniţiativă a Uniunii Europene ce se derulează pe 
trei ani şi care urmăreşte promovarea turismului social. Turismul social îşi 
propune să ofere oportunităţi sporite, economice şi de angajare, două 
obiective cheie ale Strategiei Lisabone, prin creşterea accesibilităţii la turism 
pentru anumite grupuri dezavantajate precum seniori, tineri cu vârste 
cuprinse între 18 – 30 ani, persoane cu dizabilităţi şi familii cu venituri 
reduse. Totodată, aceasta formă de turism contribuie la reducerea 
sezonalităţii şi la dezvoltarea economiilor locale şi regionale. Prin oferirea 
posibilităţii de a merge în vacanţă pentru grupurile sociale menţionate, 
Calypso susţine destinaţiile relativ necunoscute, de mici dimensiuni sau 
emergente, care îşi pot prezenta oferta, chiar şi în perioadele de extrasezon 
şi crearea de locuri de muncă şi în afara perioadelor vârfurilor de sezon. 

Proiectul Healtour 
Healtour se bazează pe studiile pregătitoare Calypso, care analizează 

schimburile în turismul social de extra-sezon din UE şi totodată fructifică 
studiile şi expertiza furnizată de proiectele Calypso aflate în implementare, 
precum SOWELL şi URTS. Proiectul urmăreşte crearea de schimburi 
transnaţionale şi evaluarea modului în care o “etichetă în turismul social” 
poate implica mai bine sectorul privat (touroperatori, hoteluri, agenţii de 
turism, companii de transport etc.) în crearea de noi produse şi oferte în 
sectorul turismului social. Toate eforturile de cercetare sunt depuse de către 
partenerii locali relevanţi şi implică asociaţii locale şi actorii din turism. 
Cele mai importante patru obiective ale proiectului sunt următoarele: 

▪ sprijinirea autorităţilor publice în dezvoltarea structurilor Calypso 
din ţară; 

▪ oferirea de oportunităţi în vederea creării unor reţele între 
autorităţile publice, pentru a promova schimburile în extra-sezon în cadrul 
grupurilor ţintă Calypso; 

▪ realizarea de studii relevante pentru a îmbunătăţi cunoştinţele în 
domeniu şi a facilita schimburile în extra-sezon; 

▪ ilustrarea modului în care anumite rezultate ale proiectului pot fi 
conectate cu platforma web Calypso, pentru a putea facilita continuitatea 
proiectelor, dincolo de perioada de co-finanţare. 

Comisia Europeană a derulat o iniţiativă pe trei ani (2009-2011), 
prin care s-a urmărit promovarea turismului social în statele membre şi 
candidate. 
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În primul an, s-a încercat conştientizarea acestui fenomen economic 
şi social, responsabilizarea reprezentanţilor europeni şi s-a creat un 
mecanism pe bază de reciprocitate, care să permită anumitor grupuri-ţintă 
(vârstnici, persoane cu dizabilităţi, familii care se confrunta cu dificultăţi 
sociale, elevi şi studenţi) să-şi petreacă vacanţele sau concediile în alte state 
membre, pe baza unor programe tematice şi oferte de cazare coordonate (la 
nivel naţional, regional, local) de autorităţile din ţările respective. În 2010, 
s-a trecut la aplicarea unui complex program de schimb de turişti, Calypso 
fiind considerat o soluţie post-criză de relansare a activităţii turistice pe 
câteva direcţii de acţiune: 

▪ crearea de locuri de muncă în domeniul ospitalităţii; 
▪ extinderea sezonului turistic; 
▪ creşterea mobilităţii în cadrul UE (şi implicit a călătoriilor inter-

unionale); 
▪ dezvoltarea locală/afirmarea regională a zonelor implicate în 

turismul social. 
Succesul Calypso a depins în mare măsură de stabilirea profilului 

realist şi a nevoilor reale ale celor patru grupe distincte de turişti sociali: 
copii, bătrâni, familii nevoiaşe şi persoane cu dizabilităţi. Colaborarea cu 
organizaţii non-profit a iniţiat o acţiune profitabila pentru hotelieri - o 
situaţie în care intervenţia sferei publice în economia privată este necesară şi 
utilă ambelor părţi. 

Un astfel de program este interesant pentru managerii şi oficialii din 
domeniul turismului şi al industriei ospitalităţii deoarece aduce venituri în 
sezonul rece, evitându-se închiderea activităţii şi disponibilizarea 
personalului deja calificat şi experimentat. Un hotel gol este dezolant pentru 
călători şi pentru turiştii de week-end, aşa că ambianţa creată de grupurile 
Calypso este binevenită, mai ales în unităţile balneare şi SPA, care-şi doresc 
un sezon prelungit, chiar de douăsprezece luni pe an, fapt ce permite flux 
turistic pe termen lung, are un nivel de repetabilitate şi predictibilitate 
superior celorlalte categorii. 

Argumentele pro sunt mult mai multe şi  importante pentru industria 
turistică, dar hotelierii resimt mai ales dificultăţile proiectului, şi anume: 

▪ succesul schimbului depinde de modalitatea de plată între cele 
două ţări implicate, confruntate cu standarde de viaţă şi costuri diferite, UE 
fiind o structură eterogenă din acest punct de vedere; 
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▪ pentru ca schimbul să fie echitabil şi interesant pentru ambele părţi, 
trebuie stabilite condiţii similare de transport, cazare, facilităţi, agrement, 
tururi şi excursii; chiar dacă unele dintre serviciile extra sunt plătite 
individual, ele contribuie la valoarea de ansamblu a pachetului; 

▪ trebuie un plan F&B (food and bed) special (costul materiilor 
prime, restricţiile alimentare, cultura culinară a ţării din care provin turiştii, 
diete vegetariene şi low calories), sunt necesare dotări speciale şi de 
agrement adaptat la profilul grupului de turişti; 

▪ este necesar sprijinul autorităţilor naţionale şi regionale, al 
municipalităţilor, organizaţiilor caritabile, parohiilor, sindicatelor, ONG-
urilor şi altor parteneri sociali pentru voluntari, reduceri de taxe şi tarife la 
transport, la diverse activităţi, vizite, excursii; 

▪ există o barieră de percepţie, categoriile vizate de Calypso fiind 
disociate de ideea de profitabilitate, de succes social şi care nu sunt clienţii 
ideali pentru un hotelier, de aici scepticismul faţă de acest proiect; 

▪ durata sejurului este peste media de cinci zile a concediilor 
obişnuite; 

▪ teama de a pierde turişti pe intern dacă le sunt prezentate alte 
destinaţii; chiar dacă vin la schimb grupuri externe, acestea sunt mai greu de 
abordat şi de mulţumit; 

▪ diferenţele de calendar în cazul concediilor, vacanţelor şi 
sezoanelor turistice din diferitele ţări europene; 

▪ problemele financiare şi criza de lichidităţi, lipsa de personal 
calificat şi nevoia de personal auxiliar, mai ales în cazul persoanelor cu 
dizabilităţi; 

▪ neclarităţi legislative la nivel naţional şi comunitar, nevoia de 
certificare turistică şi hotelieră omogenă în toate ţările UE; 

▪ necesitatea alocării de fonduri europene speciale pentru Calypso; 
▪ riscul distorsionării concurenţei pe piaţa turistică. 
Cu toate aceste temeri, implementarea acestui program a contribuit 

la reducerea sezonalităţii şi dezvoltarea economiei locale şi regionale. 
Principalele obiective ale programului Calypso au vizat: 

▪ sprijin pentru parteneriatele public – privat la punerea în aplicare, 
dezvoltarea şi/sau întărirea structurilor Calypso; 

▪ furnizarea de oportunităţi de networking, îmbunătăţirea colaborării 
între autorităţile publice şi actorii privaţi, în vederea promovării 
schimburilor transnaţionale pentru cel puţin un grup ţintă din cele patru 
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menţionate de programul Calypso (tineri, persoane cu dizabilităţi, familii cu 
venituri mici şi persoane în vârstă); 

▪ utilizarea platformei internet Calypso în proiecte specifice, ca 
mijloc de a facilita continuitatea acestora după perioada de cofinanţare; 

▪ realizarea de studii pertinente care pot să îmbunătăţească baza de 
informaţii şi, eventual, să faciliteze schimburile în extrasezon. 

Prin utilizarea resurselor sub-exploatate pe durata perioadelor de 
extrasezon, programul permite cetăţenilor europeni defavorizaţi să 
descopere acele regiuni ale continentului care le-au rămas necunoscute până 
în prezent, în timp ce se creează o cerere turistică pentru perioadele de 
extrasezon. Acest acces, pe durata lunilor de extrasezon, poate constitui un 
instrument adecvat pentru relansarea economică şi crearea de locuri de 
muncă, corespunzător obiectivelor Strategiei Uniunii Europene. 

Bunele practici existente, în special cele care provin din Peninsula 
Iberică, arată că sectorul public poate finanţa mecanisme de acest tip, care 
au un randament al investiţiilor pozitiv (de mai mult de 1,5 euro per euro 
cheltuit), dacă ţinem cont de beneficiile determinate de crearea de locuri de 
muncă, oportunităţile suplimentare oferite sectorului privat şi veniturile 
generate de creşterea numărului de activităţi. Aceste beneficii au, de 
asemenea, un impact pozitiv asupra ţării de origine. Comisia va putea să se 
sprijine pe iniţiativa pusă în practică în cooperare cu reţeaua regiunilor 
europene competitive şi durabile, NECSTouR, precum şi pe reţeaua 
destinaţiilor EDEN, în vederea elaborării unui sistem de indicatori pentru 
gestionarea durabilă a destinaţiilor. Această practică trebuie extinsă pentru a 
permite punerea în valoare a destinaţiilor turistice europene care adoptă 
practici eficiente pentru promovarea durabilităţii turismului. În acest sens, 
este esenţială încurajarea iniţiativelor care promovează o gestionare 
responsabilă a resurselor (energie, apă, materii prime etc.) şi garantează 
condiţii optime de servicii şi securitate, în special pentru primirea 
persoanelor în vârstă şi a persoanelor cu mobilitate redusă. 
 

7. Iniţiative privind dezvoltarea durabilă a turismului balnear în 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru 

Prezentăm în cele ce urmează o serie de priorităţi şi moduri în care 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru poate dezvolta şi consolida turismul balnear. 
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Priorităţi Modul în care egalitatea de şanse este luată în 
considerare 

Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a 
potenţialului turistic la 
nivel regional 

Prin valorificarea integrată a potenţialului turistic se 
asigură accesul la toate punctele de atracţie ale 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pentru toate categoriile de 
turişti interesaţi 

Dezvoltarea potenţialului 
turistic balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 
 
 
 
 

Potenţialul turismului social („Turismul pentru toţi”, 
„Decada balneară”), care promovează incluziunea socială 
şi posibilităţile de mobilitate, oferă schimburi 
interculturale tuturor grupurilor sociale, inclusiv tinerilor, 
familiilor, cetăţenilor în vârstă şi persoanelor cu mobilitate 
redusă. Ambianţa creată de grupurile Calypso este 
binevenită, mai ales în unităţile balneare şi SPA, care-şi 
doresc un sezon prelungit, fapt ce permite un flux turistic 
pe termen lung, are un nivel de repetabilitate şi 
predictibilitate superior celorlalte categorii. 

Importanţa rolului pe care îl poate juca autorităţile locale şi regionale 
în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a destinaţiilor turistice, ca şi 
iniţiativele autorităţilor locale şi regionale, sunt emblematice pentru 
dezvoltarea modelelor de turism durabil şi este fundamental să se exploateze 
la maximum experienţa şi cunoştinţele respective, prin promovarea 
cooperării locale şi regionale. 

Creşterea numărului de turişti aşteptată în condiţiile dezvoltării 
turismului, va suprasolicita mediul înconjurător, afectând echilibrul 
ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi ţinută sub control într-o 
regiune cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite valorificarea 
acestuia într-o manieră durabilă şi printr-o repartizare spaţială uniformă a 
activităţilor turistice. 

Priorităţi Modul în care dezvoltarea durabilă este luată în 
considerare 

Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a 
potenţialului turistic la 
nivel regional 
 
 
 
 
 
 

Măsurile prevăzute referitoare la valorificarea integrată a 
potenţialului turistic al Euroregiunii, cu accent pe crearea 
de circuite şi promovarea naţională şi internaţională a 
zonei, sunt în concordanţă cu principiile dezvoltării 
durabile . 
Importanţa rolului pe care îl pot juca autorităţile locale şi 
regionale în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a 
destinaţiilor turistice, ca şi iniţiativele autorităţilor locale şi 
regionale, sunt emblematice pentru dezvoltarea modelelor 
de turism durabil şi este fundamental să se exploateze la 
maximum experienţa şi cunoştinţele respective, prin 
promovarea cooperării locale şi regionale. În acest sens, un 
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rol deosebit va avea crearea unei structuri de coordonare 
participativă la nivel euroregional. 

Dezvoltarea potenţialului 
turistic balnear, medical, 
de relaxare şi SPA 
 

Măsurile de integrare a staţiunilor în circuite turistice, ca şi 
activităţile de promovare a zonelor turistice învecinate 
conţin prevederi referitoare la dezvoltarea economică 
echilibrată şi echitabilă,  protecţia  mediului şi o utilizare 
responsabilă a resurselor naturale. Valorificarea superioară 
a izvoarelor minerale şi  a altor resurse turistice balneare 
se armonizează cu principiile de dezvoltare durabilă. 

Acţiunile transnaţionale şi interregionale contribuie la promovarea şi 
susţinerea inovării prin schimbul de experienţe privind activităţile 
inovatoare în ceea ce priveşte identificarea şi implementarea celor mai bune 
practici privind consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ 
în promovarea protecţiei mediului.  

Cooperarea transfrontalieră are drept scop integrarea zonelor 
despărţite de graniţe naţionale, dar care se confruntă cu probleme comune, 
ce necesită soluţii comune şi contribuie la integrarea economică şi socială, 
prin transferul de cunoştinţe, dezvoltarea afacerilor între actori din turism 
din ţări diferite, integrarea pieţelor muncii din diferite ţări; îmbunătăţirea 
infrastructurilor de transport şi comunicaţii existente şi dezvoltarea altora 
noi, acolo unde este cazul, creşterea competitivităţii regiunilor de graniţă.  

Cooperarea interregională vizează: creşterea gradului de inovaţii, 
schimbul de experienţă privind dezvoltarea urbană şi relaţiile dintre oraşe şi 
zonele rurale, modernizarea serviciilor din sectorul public şi implementarea 
programelor de cooperare. 
 

8. Concluzii 
Având în vedere creşterea numărului persoanelor vârstnice si rolul 

lor în societate, necesitatea abordării unor iniţiative eficiente de promovare a 
„îmbătrânirii active” si asigurarea de oportunităţi pentru activitatea turistică 
adresată persoanelor vârstnice devine din ce în ce mai relevantă. În acest 
context, promovarea şi susţinerea acestui obiectiv orizontal prezintă 
beneficii majore in proiectul nostru, prin implicarea în echipe mixte şi mai 
ales intervievarea persoanelor din grupe de vârstă diferite, combină 
avantajele competenţelor cu  atitudini pozitive privind munca şi creşterea 
capacităţii de ocupare a persoanelor vârstnice. În plus, relaţia cu persoane 
vârstnice a generat un impact pozitiv asupra tuturor celor antrenaţi în 
activităţile proiectului, în ceea ce priveşte relaţiile dintre generaţii şi asupra 
cunoaşterii şi atitudinilor faţă de cei mai vârstnici. 
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Îmbătrânirea activă înseamnă înaintarea în vârstă în condiţii optime 
de sănătate, un rol activ în societate şi împlinirea pe plan profesional, dar şi 
autonomie în viaţa de zi cu zi şi implicare în activităţi civice. Termen relativ 
nou, conştientizat de specialişti şi de opinia publică europeană, îmbătrânirea 
activă este acel proces prin care persoanele vârstnice sunt încurajate să 
rămână în câmpul muncii şi să împărtăşească din experienţa lor celorlalte 
generaţii. Totodată, presupune încurajarea seniorilor societăţii de a se 
implica voluntar în diverse activităţi culturale, comunitare şi economice, 
care contribuie la dezvoltarea societăţii în care trăiesc. Îmbătrânirea nu 
presupune retragerea individului din societate, ci de a juca un rol activ 
printr-o viaţă sănătoasă, independentă şi împlinită. 

Îmbătrânirea activă este utilă pentru a atinge obiectivul ocupării 
forţei de muncă în proporţie de 75%, pentru a scoate din sărăcie cel puţin 20 
de milioane de persoane până în anul 2020. Mai mult decât atât, populaţia 
Europei este într-un continuu proces de îmbătrânire, iar media de vârstă va 
creste de la 40 de ani la 47 de ani, până in anul 2060. Spre deosebire de 
decadele anterioare, europenii sunt mult mai sănătoşi şi au şansa de a trăi 
mai mult, ceea ce le conferă şansa de a rămâne activi în societate, pentru a-şi 
îndeplini ţelurile şi aşteptările. 

Pentru a îmbătrâni activ, europenii sunt sfătuiţi să recurgă la metode 
de prevenire a bolilor bătrâneţii prin îngrijire medicală supravegheată, prin 
schimbarea stilului de viaţă într-unul sănătos şi prin menţinerea activă a 
funcţiilor fizice şi intelectuale. Traiul independent prin furnizarea de 
venituri suplimentare pensiei le va oferi şansa de a-şi exprima liber opinia în 
societate. În unele ţări ale Uniunii Europene, deja sunt elaborate programe 
de adaptare a capacităţilor profesionale deţinute de persoanele vârstnice 
pentru a putea fi integraţi uşor pe piaţa muncii sau pentru a rămâne timp 
îndelungat activi din punct de vedere profesional. 

Dezvoltarea strategiilor de promovare a îmbătrânirii active şi a 
solidarităţii între generaţii va fi intensă în perioada 2014-2020, fiind una 
dintre principalele teme de lucru de pe agenda Uniunii Europene. Aceste 
strategii se axează pe următoarele obiective: 

▪ diminuarea barierelor impuse persoanelor vârstnice pe piaţa 
muncii; 

▪ schimbarea atitudinii cu privire la vârsta pensionării şi la perioada 
de pensionare (pensiei îi pot fi adăugate venituri suplimentare prin 
continuarea activităţii profesionale); 
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▪ crearea unei politici „age-friendly”; 
▪ schimbarea percepţiei persoanelor vârstnice şi a capacităţilor 

acestora de către generaţiile mai tinere; 
▪ definirea clară a termenilor „tinereţe” şi „bătrâneţe”. 
Strategia Europa 2020 confruntă politica de coeziune cu o serie nouă 

de încercări. Din experienţa ce reiese din Strategia de la Lisabona pentru 
creştere economică, politica poate contribui la succesul Strategiei Europa 
2020 prin eforturi către atingerea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, 
aceasta fiind un obiectiv declarat atât pentru Strategia Europa 2020, cât şi 
pentru Tratatul de la Lisabona. De asemenea, politica poate îmbunătăţi 
caracteristicile de proprietate implicând entităţile interesate de la nivel local 
şi regional şi oferind rezultate tangibile care să fie aproape de cetăţenii 
europeni. 
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1.12. STUDIES ON CROSS-BORDER RURAL TOURISM 
OF THE SOUTHERN PART OF ROMANIA. CASE 

STUDY: CĂLĂRAŞI COUNTY, A POSSIBLE EXAMPLE 
FOR “SIRET-PRUT-NISTRU” EUROREGION 

 
STUDII PRIVIND TURISMUL RURAL TRANSFRONTALIER DIN 
SUDUL ROMÂNIEI. STUDIU DE CAZ: JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, UN 
POSIBIL EXEMPLU PENTRU EUROREGIUNEA „SIRET-PRUT-

NISTRU” 
 

Petrică ŞTEFAN1 
Florina ŞTEFAN2 

 
Abstract 
Aims of the paper: In this paper we proposed to bring before the public the 

treasure of Romanian touristical resources and  to contribute to a better knowledge of rural 
tourism of Romania and, in particular, of Calarasi county. 

Research goals: Integrating of touristical product into the market is ensured by 
strengthening the private and type of economic organization in which natural processes go 
hand in hand with economic mechanisms in a manner that creates a balance of organic 
supply–demand. For this purpose open development strategies are needed that exploit the 
advantages created by the dominant share of private ownership in rural tourism and ensure 
intensive development to achieve competitive supply of touristical products and an 
expanded market for all types of tourism. 

Expected results: the paper makes a diagnosis on the arguments space evaluated 
and outlines a possible solution to develop the rural tourism in the South part in Romania. 

Key words: tourism, agritourism resources, intensive development, rural tourism, 
tourism potential 
 

1. Introducere 
Cunoaşterea, cercetarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi 

de importanţă vitală pentru o ţară, atât prin dimensiunea spaţiului rural, 
exprimată prin suprafaţa deţinută, cât şi prin ponderea populaţiei ocupate în 
activităţi productive, de servicii social-culturale şi de turism. 
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Comisia de agricultură şi dezvoltare rurală a Consiliului Europei 
apreciază, în Raportul asupra Cartei europene a spaţiului rural, că spaţiul 
rural al Europei reprezintă 85% din suprafaţa sa totală şi afectează, direct 
sau indirect, mai mult de 50% din populaţia continentului. 

Progresul economic, la nivel global, forţează economiile naţionale şi 
comunităţile locale la adaptare, pentru a-şi menţine şi dezvolta 
competitivitatea economico-socială prin restructurări, atât în mediul rural 
propriu-zis, cât şi în modalităţile de utilizare şi de valorificare a acestuia. 

Aceste schimbări, împreună cu ultimele noutăţi în materie de 
modalităţi de petrecere a timpului liber constituie suportul de bază al 
dezvoltării turismului în zonele rurale. Nu trebuie omis un alt factor 
important şi anume progresul tehnic în echipamente turistice. Acestea au 
crescut mobilitatea şi independenta turiştilor faţă de zonele urbane. 

Transformarea unor zone rurale în destinaţii turistice se face 
progresiv. 

In ultimele decenii politica dezvoltării regionale a Uniunii Europene 
coroborată cu politicile naţionale ale statelor membre au încurajat orientarea 
turismului către zonele rurale luând în calcul efectele şi implicaţiile sociale 
pozitive ale acestuia. Din analizele efectuate de Organizaţia Mondială a 
Turismului reiese că turismul rural se dezvolta într-un ritm mai rapid decât 
turismul internaţional în ansamblul său. 

Turismul rural se diferenţiază de la o ţară la alta, deşi de cele mai 
multe ori are la baza politici similare şi obiective asemănătoare, mai ales în 
spaţiul Uniunii Europene.  
 

2. Materiale si metode 
În ultima perioadă o parte din turiştii români şi străini se orientează 

spre zone de recreare, rurale sau agroturistice. Explicaţia se regăseşte în 
multitudinea avantajelor oferite de această nouă formă de recreare şi 
revigorare în condiţii optime, cu un nivel mai scăzut al tarifelor serviciilor 
oferite, departe de poluarea fonică şi stresul lumii civilizate. 

Dar, dezvoltarea agroturismului presupune şi o importantă pârghie a 
dezvoltării rurale, ceea ce impune tratarea acestei activităţi într-o viziune 
economică/managerială. Numai în acest fel se pot reliefa aspectele teoretice 
şi practice privind dezvoltarea agroturismului, dar şi posibilităţile României 
de integrare europeană şi prin turism rural. 
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Agroturismul, ca opţiune economică, poate contribui la dezvoltarea 
durabilă la nivel local, regional, naţional prin activităţi încadrate în obiective 
strategice cum sunt: 

▪ folosirea durabilă  a  resurselor turistice; 
▪ menţinerea diversităţii naturale, culturale şi socială a spaţiului 

rural; 
▪ integrarea agroturismului în planificarea şi strategia de dezvoltare 

naţională, regională şi mai ales locală; 
▪ sprijinirea economiilor locale în dezvoltarea socio-economică a 

comunităţii dar şi în protejarea naturii şi a valorilor culturale; 
▪ implicarea comunităţilor locale în sectorul turistic prin sprijinirea 

grupurilor de iniţiativă pentru dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice 
locale; 

▪ consultarea specialiştilor, a autorităţii şi membrilor comunităţii 
locale în dezvoltarea agroturismului şi a economiei locale. 

Dezvoltarea agroturismului se impune în spaţiul rural, în România 
atât pe plan economic cât şi social. Efectiv agroturismul contribuie la viaţa 
economică a satului prin perspectiva dezvoltării satului pe termen lung în 
strânsă legătură cu agricultura, infrastructura locală, protecţia mediului şi 
diversitatea locurilor de muncă, forme care încurajează dezvoltarea 
turismului rural.  
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3. Rezultate şi discuţii. Scurtă prezentare a judeţului Călăraşi 
Figura 1. Harta judeţului Călăraşi  

 
 

Figura 2. Localizarea judeţului Călăraşi  

 
 

Judeţul Călăraşi se află în sud-estul României, pe stânga cursului 
inferior al Dunării, la graniţa cu Bulgaria; în partea centrală este intersectat 
de paralela de 44° longitudine nordică şi de meridianul de 27° longitudine 
estică. Judeţul are 5088 km2, reprezentând 2,13% din suprafaţa României. 
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Organizarea administrativă a teritoriului, cuprinde 2 municipii, 3 
oraşe, 50 comune şi 160 de sate. Reşedinţa judeţului este municipiul 
Călăraşi, cu un număr de 70.000 locuitori. Numărul total de locuitori al 
judeţului de 324.617, ceea ce reprezintă 1,5% din populaţia ţării; pe medii, 
numărul de locuitori este distribuit asfel: urban: 120.270 locuitori, respectiv, 
37% din populaţia judeţului; rural: 204.410 locuitori, respectiv, 63% din 
populaţia judeţului. Densitatea populaţiei este de 64 locuitori/km patrati. 

Câmpia Română (Bărăganul), reprezintă relieful dominant; se 
remarcă luncile şi terasele larg dezvoltate ale Dunării şi Argeşului. Cele mai 
joase unităţi de relief le reprezintă Lunca Dunării şi Balta Ialomiţei. În ceea 
ce priveşte clima, verile sunt foarte calde, secetoase şi iernile reci, marcate 
de viscole puternice. În Lunca Dunării, verile sunt calde şi iernile mai 
blânde decât în restul câmpiei. Valorile absolute de temperatură au fost de 
+44° Celsius, la 10 august 1991 şi 31°Celsius, la 9 ianuarie 1938, marcând 
caracterul temperat- continental al climei. 

Reţeaua hidrografică a judeţului este tributară în totalitate fluviului 
Dunărea. În afara râurilor Argeş şi Dâmboviţa, care prin sectoarele lor 
inferioare drenează partea de SV a judeţului, celelalte râuri de mai mică 
importanţă aparţin reţelei autohtone. Dintre acestea sunt de menţionat  
Mostiştea,  cu izvoarele în judeţul Ialomiţa, Berza şi  Zboiul. 

Lacurile din judeţul Călăraşi sunt în general de natură antropică, 
reprezentate prin iazuri răspândite în majoritate pe valea Mostiştei şi 
afluenţii acestuia, pe Rasa, Luica, Zboiul, Berza şi Pasărea. Dintre lacurile 
naturale trebuie menţionate, în primul rând, limanele fluviale situate de-a 
lungul Dunării precum şi lacurile: Mostiştea, Gălăţui şi Potcoava, amplasate 
pe cursul inferior al văii Berza. Lacurile de luncă mai numeroase altădată 
sunt reprezentate astăzi doar de Ciocăneşti şi Iezer Călăraşi din Lunca 
Dunării, Mitreni din Lunca Argeşului şi Tătarul din Lunca Dâmboviţei. 

Principala bogăţie naturală o constituie terenurile agricole care ocupă 
circa 84% din suprafaţa judeţului. 

Pe Dunăre, între km 368-400 s-a dezvoltat un zăcamânt de agregate 
minerale (nisip, pietriş, bolovăniş), aflat în exploatare conform Legii 
61/1998, Legea minelor. Zăcământul se regenerează anual în funcţie de 
nivelul apelor Dunării. În NV-ul judeţului, în zona comunei Ileana există un 
zăcământ de petrol aflat în exploatare. 

Industria este orientată cu precădere, pe activităţi prelucrătoare. 
Principalele ramuri reprezentate la nivelul judeţului sunt: industria 
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alimentară şi a băuturilor; industria confecţiilor textile; industria celulozei şi 
hârtiei; industria altor produse din minerale nemetalice; industria 
metalurgică şi a produselor din metal; industria activităţilor de transport.  În 
cadrul industriei prelucrătoare, ponderea este deţinută de industria 
alimentară, care, în primele şase luni ale anului 2009, a contribuit cu 59,1% 
la producţia industrială a judeţului, urmată de industria confecţiilor textile, 
cu 19,7%, industria celulozei şi hârtiei cu 9,8% şi industria altor produse din 
minerale nemetalice, cu 4,2%. 

Agricultura constituie activitatea economică principală. Baza 
acesteia o reprezintă suprafaţa agricolă de 420.780 ha, respectiv, 2,9% din 
suprafaţa agricolă a ţării, locul 8 ca mărime în topul judeţelor ţării. Din 
această suprafaţă, terenul arabil deţine 413.135 ha, respectiv, 4,4% din 
suprafaţa arabilă a ţării şi locul 5, în topul judeţelor. 

Transporturile. Pe teritoriul judeţului Călăraşi trece magistrala 
feroviară dublă şi electrificată Bucureşti – Constanţa, cu principal nod 
feroviar la Ciulniţa, iar la sud-vest, tronsonul Bucureşti- Olteniţa. 
Transportul fluvial de mărfuri şi agrement se efectuează pe Dunăre prin 
porturile Călăraşi şi Olteniţa. 
 

4. Analiza potenţialului natural şi a structurilor agricole din spaţiul 
rural 

Integrarea agriculturii în sistemul de piaţă se asigură prin 
consolidarea sistemului privat şi un tip de organizare economică în care 
procesele naturale să se îmbine cu mecanismele economice de o manieră 
care creează un echilibru organic cerere-ofertă. În acest scop sunt necesare 
strategii deschise dezvoltării, care să fructifice avantajele create de ponderea 
dominantă a proprietăţii private în agricultură şi să asigure o dezvoltare 
intensivă pentru realizarea ofertei competitive de produse agricole şi o piaţă 
extinsă pentru toate tipurile de exploataţii agricole, cu acces larg pe piaţa 
produselor şi a factorilor de producţie. 

Ca efect imediat al aplicării Legii fondului funciar, în agricultura 
judeţului Călăraşi, modificarea configuraţiei unităţilor de exploatare agricolă 
prin preponderenţa terenurilor individuale mici, a diminuat implicaţiile 
pozitive ale procesului de privatizare, generând un model economic puţin 
viabil din punct de vedere al resurselor şi eficienţei activităţii. Aceste 
structuri au determinat consum mare de forţă de muncă, fapt ce a antrenat 
atragerea unei părţi din forţa de muncă disponibilizată în alte sectoare de 
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activitate, în sectorul agricol, constituindu-se micii producători agricoli care 
produc atât pentru autoconsum cât şi pentru desfacerea produselor pe piaţa 
ţărănească. 

Figura 3. Dinamica totala a productiei agricole si a sectoarelor industriei 
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Pe aceeaşi linie se situează şi suprafaţa ocupată cu livezi, care s-a 

redus de la 311 ha, la 172 ha şi cea ocupată cu vii, care s-a redus în aceeaşi 
perioadă, de la 5246 ha, la 4965 ha.  

Tabel 1. Structura fondului terenurilor, dupa folosinta 
2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Specificare 
ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Suprafaţa 
totală a 
fondului 
funciar 

508785 100,0 508785 100,0 508785 100,0 508785 100,0 508785 100,0 508785 100,0 

Suprafaţa 
agricolă 426780 83,9 426780 83,9 426696 83,9 426632 83,9 426238 83,8 426230 83,8 

 Arabil 415779 81,7 416029 81,8 416030 81,8 415966 81,8 414831 81,5 414821 81,5 

Păşuni 5310 1,0 5281 1,0 5235 1,0 5235 1,0 5954 1,2 6130 1,2 

Fâneţe 134 0,0 134 0,0 134 0,0 134 0,0 156 0,0 142 0,0 
Vii şi 
pepiniere 
viticole 

5246 1,0 5120 1,0 5120 1,0 5120 1,0 5118 1,0 4965 1,0 

 Livezi şi 
pepiniere 
pomicole 

311 0,1 216 0,0 177 0,0 177 0,0 179 0,0 172 0,0 

Păduri şi 
alte 
terenuri cu 
vegetaţie 
forestieră 

21995 4,3 22001 4,3 22001 4,3 22001 4,3 22349 4,4 22052 4,3 
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Terenuri 
ocupate cu 
construcţii 
şi curţi 

14080 2,8 14634 2,9 14718 2,9 14782 2,9 15020 3,0 15531 3,1 

Drumuri şi 
căi ferate 13521 2,7 13158 2,6 13158 2,6 13158 2,6 12923 2,5 12962 2,5 

Ape şi bălţi 30215 5,9 29906 5,9 29906 5,9 29906 5,9 29965 5,9 29723 5,8 
Alte 
suprafeţe 2194 0,4 2306 0,5 2306 0,5 2306 0,5 2290 0,5 2287 0,4 

Sursa: Cercetări statistice, Direcţia Judeţeană de Statistică, DADR Călăraşi 
Pe localităţi, mutaţii semnificative în ceea ce priveşte suprafaţa 

arabilă, se înregistrează reduceri substanţiale în comunele mari, cum sunt: 
Grădiştea (de la 15580 ha la 14752 ha), Borcea ( de la 30363 ha, la 29680 
ha), Jegălia (de la 10476 ha la 9992 ha), Modelu (de la 9887 ha la 9438 ha) 
etc., în timp ce creşteri ale suprafeţei arabile se înregistrează în localităţile 
Budeşti, Căscioarele, Ulmeni, Vasilaţi etc., dar într-o proporţie mult mai 
mică decât aceea a suprafeţelor ce s-au redus. Pe categorii de folosinţă a 
terenului agricol, este semnificativă schimbarea modului de folosinţă la 
categoria “vii”, unde toate localităţile au sporit suprafeţele ocupate cu 
plantaţiile de vii, unele chiar de până la cinci ori, cum sunt: Borcea, 
Chirnogi, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Jegălia, Dorobanţu, Radovanu, Nicolae 
Bălcescu, Unirea etc., singura localitate care a redus suprafaţa ocupată cu 
plantaţiile de vii fiind Al. Odobescu, de la 189 ha, menţinând în cultură 105 
ha. Referitor la suprafeţele ocupate cu livezi, se constată că mai multe 
localităţi au desfiinţat aceste culturi, deşi aveau un număr semnificativ de 
hectare ocupate  cu  livezi, cum sunt: Lupşanu- 26 ha, Jegălia - 25 ha, 
Dragalina – 17 ha, Lehliu – 27 ha, Al. Odobescu şi Valea Argovei câte 16 
ha etc., aceleaşi localităţi însă sporindu-şi numărul de hectare ocupate cu 
păşuni şi fâneţe, urmare directă a sporirii efectivului de animale în 
exploataţiile individuale şi în asociaţiile agricole. 
 

5. Evoluţia şi structura demografică a resurselor umane 
În ceea ce priveşte populaţia totală a judeţului, aceasta se situează pe 

o curbă descendentă, de la 341631 persoane în 1990 la 312879 persoane în 
2009. Pe aceeaşi curbă se situează şi populaţia totală pe medii: urban-rural, 
astfel, populaţia din mediul urban s-a redus de la 131260 persoane în 1990 
la 120483 persoane în 2009, în timp ce populaţia rurală s-a redus  la 210371  
la 192396 persoane în aceeaşi perioadă. Iată deci că în intervalul de 20 ani, 
populaţia judeţului, pe ansamblu, a înregistrat o scădere continuă. Datele din 
tabelul 2.4. sunt relevante în acest sens. 
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Pe fondul general al îmbătrânirii demografice, ponderea populaţiei s-
a menţinut relativ constantă, cu variaţii de la 63,0% în 2002, la 61,1% în 
2003, iar în anul 2009 a ajuns la 61,5% din totalul populaţiei; în ceea ce 
priveşte structura populaţiei pe grupe de vârstă, se constată populaţia din 
grupa de vârstă 60 ani şi peste, a crescut de la 16,6% în 2003 la 17,31% în 
2009 (Figura 2.4), în timp ce populaţia din grupa de vârstă 0-14 ani, 
înregistrează un trend descrescător. 

Îmbătrânirea demografică a populaţiei rurale, ca şi a populaţiei în 
general, are implicaţii pe multiple planuri asupra structurilor agrare, a 
calităţii resurselor de muncă, a conducerii manageriale, a organizării 
producţiei, a tipului de progres tehnic. În totalul populaţiei, repartiţia pe sexe 
este relativ normală: 49,0% bărbaţi şi 51,0% femei, având aceeaşi proporţie 
ca cea la nivel naţional.  
 

6. Strategii de dezvoltare agroturistică a judeţului Călăraşi 
Pentru teritoriul analizat, turismul reprezintă o componentă ce se 

doreşte a deveni esenţială a sectorului serviciilor destinate populaţiei rurale, 
o ramură cu potenţial foarte mare de dezvoltare în această zonă. Toate 
acestea şi pentru motivul că turismul rural se înscrie în sectorul terţiar,  fiind 
constituit, în principal, din prestaţii de servicii, ceea ce determină o 
dinamică ridicată, firească pentru actualele condiţiile din zona analizată. 

Trebuie menţionat faptul că industria turistică se caracterizează 
printr-o deosebită complexitate structurală, ce îmbracă multiple forme de 
deservire. Acesta este în principal motivul pentru care implementarea 
strategiilor pe termen lung în domeniul turismului rural/agroturismului oferă 
premisele unei dezvoltări accelerate atât a turismului din zona judeţului 
Călăraşi, cât şi a economiei în general. 

Se impune ca o necesitate, existenţa unor direcţii de orientare în 
activităţile de turism rural, pentru atragerea investiţiilor şi partenerilor 
străini (ceea ce s-a făcut în perioada 1995-2004), pentru a crea acea 
structură turistică care să ridice nivelul vieţii şi civilizaţiei zonei rurale Sud-
Muntenia. Pentru aceasta sunt necesare strategii adecvate în care turismul 
rural să fie un  factor al dezvoltării locale, fiind necesară definirea a o serie 
de condiţii prioritare cum sunt: 

▪ menţinerea unui echilibru optim între sistemele ecologice, socio-
economice şi culturale ale zonei atunci când se introduce un proces de 
dezvoltare, de schimbare a zonei; 
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▪ asigurarea unor surse de venituri suplimentare populaţiei locale; 
▪ diversificarea activităţilor economice, prin creşterea ofertei de 

servicii şi de produse locale, acestea conducând la creşterea atractivităţii 
turistice zonei; 

▪ promovarea schimbului între culturi şi populaţii prin cunoaştere şi 
respect mutual, ca factor de solidaritate şi coeziune socială; 

▪ favorizarea unei politici coordonate de amenajare a teritoriului care 
să permită îmbunătăţirea competitivităţii activităţilor economice din zonele 
mai puţin favorizate şi înzestrarea cu elemente de infrastructură şi 
echipamente indispensabile calităţii vieţi, atât pentru populaţia locală, cât şi 
pentru vizitatori; 

▪ încheierea unor acorduri de parteneriat cu organizaţii naţionale, 
regionale sau locale de profil care ar putea uşura accesul la fondurile 
destinate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea turismului rural; 

▪ încheierea de acorduri de parteneriat între centrele teritoriale, atât 
din ţară cât şi din străinătate, pentru că în acest fel se poate asigura un flux 
de informaţii cu privire la mutaţiile apărute în domeniu, se poate realiza 
promovarea reciprocă a ofertei turistice, se poate colabora la pregătirea 
peronalului şi la promovarea unor puncte de vedere comunal; 

▪ atragerea unor experţi capabili să acorde consultanţă pe problemele 
de marketing, amenajarea spaţiilor de cazare, de catering, comportament în 
relaţiile cu turiştii, sistem informaţional; 

▪ includerea unor posibile cataloage sau ghiduri realizate de 
Autoritatea Naţională pentru Turism şi Asociaţia Naţională de Turism 
Ecologic, Rural şi Cultural a ofertei turistice rurale, cu manifestări 
folclorice, religioase, culturale din zonă, care se pot constitui în motivaţii 
pentru atragerea turiştilor, individualizarea specificului zonei; 

▪ finanţarea unor programe de formare şi educaţie a specialiştilor în 
meşteşuguri şi activităţi artizanale sau activităţi conexe; 

▪ educarea turiştilor referitor la diversitatea biologică existentă în 
zonă, modalităţile de conservare prin elaborarea şi publicarea unor norme de 
comportament pentru turişti. 
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7. Coordonate strategice privind modificarea/adaptarea sistemelor în 
turismul rural din judeţul Călăraşi 

Tendinţele la nivel naţional privind coordonatele strategice ale 
turismului rural pot fi regăsite şi la nivelul teritorial al judeţului Călăraşi. 
Acestea sunt determinate şi stimulate de următoarele aspecte contemporane 
cum sunt: 

▪ existenţa unui număr mare de localităţi rurale; 
▪ păstrarea funcţionalităţii rurale; 
▪ conservarea unei infrastructuri rurale; 
▪ conservarea modului de viaţă tradiţional; 
▪ păstrarea identităţii culturale specifice zonei analizate. 
Pentru situaţia obiectivelor strategice agroturistice din zona Sud-

Muntenia a judeţului Călăraşi aceasta a însemnat cunoaşterea şi evaluarea 
situaţiei existente conform obiectivelor de dezvoltare naţionale a turismului. 
Pentru adaptarea la aceste direcţii/iniţiative strategice este necesară 
cunoaşterea unei structuri specifice conform coordonatelor existente la nivel 
naţional pentru perioada 2007-2026. Acestea privesc: 

▪ tructurile administrative pentru coordonarea activităţilor de turism 
rural/agroturism (cu referire la rolul şi funcţiile organelor centrale şi 
teritoriale  care încadrează şi turismul rural); 

▪ planificarea şi infrastructura fizică; această coordonată cuprinde: 
accesul şi infrastructura, planificarea dezvoltării, implementarea pentru a 
respecta standardele internaţionale (de cazare, facilităţi pentru vizitatori 
etc.); 

▪ dezvoltarea resurselor umane (prin campaniile de constientizare a 
turismului, combinate, acolo unde este cazul, cu pregătirea pentru grija faţă 
de client, în rândul angajaţilor din sectorul public şi personalului turistic la 
toate nivelurile); 

▪ îmbunătăţirea produselor agroturistice (cu referire specială asupra 
cazării şi atracţiilor care necesită susţinere şi coordonare de către sectorul 
public); 

▪ accentuarea formelor de turism cultural (care pentru România 
reprezintă o semnificaţie deosebită cu referire la manifestările culturale şi 
folclorice, a cunoaşterii obiectivelor turistice de cult, pentru care este 
necesară o colectare şi transmitere mai bună a informaţiilor legate de aceste 
evenimente); 
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▪ activităţile serviciilor de informare, statistică şi cercetare, 
marketingul destinaţiei (cu rol de cunoaştere a mix-ului activităţilor curente 
şi de promovare, destinat obiectivelor strategice specifice); 

▪ mediul (practicile negative constituind o ameninţare pentru 
imaginea ţării); 

▪ politica de investiţii (în  scopul atragerii unor investiţii de mai largă 
anvergură, fiind necesar ca  OMT-ul să organizeze primul dintr-o serie de 
Forumuri de Investiţii în Turism); 

▪ cadrul legal (fiind necesar ca acestea să fie unificate pentru a 
îndepărta orice anomalie, pentru simplificarea înţelegerii şi creşterea 
posibilităţii de implementare). 

Toate aceste orientări sunt necesare în formularea şi implementarea 
de alternative strategice.  

Tabel 2. Denumiri de produse şi  localizării ce pot fi nominalizate în obiective 
strategice turistice din zona Sud-Muntenia a judeţului Călăraşi 

Tipul/grupa de 
produs 

Denumirea locului Localizare geografică Obiecte ce pt fi 
achiziţionte 

Ceramică 
populară 

 

Atelierul de olărit, 
localităţi situate pe 

râuri. 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Vaze, străchini, 
ulcioare 

 
Obiecte din 

lemn 
La atelierul de 
tâmplărie, de 

sculptură în lemn 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Instrumente/obiecte 
din lemn 

Obiecte din 
piatră 

La atelierul 
meşterilor 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Forme artizanale din 
piatră 

Covoare şi 
carpete 

La marginea şoselei, 
la atelierul unde se 

confecţionează 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Covoare, carpete 

Ţesături 
populare 

Atelierul de ţesături Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Îmbrăcăminte 
populară (ţărănescă) 

Produse lactate 
 

Piaţa în aer liber Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Produse lactate 
prelucrate (brânză,  

caşcaval) 
Fructe şi 

derivate din 
fructe 

În chioşcuri, 
magazine, la 
producător 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Gemuri, dulceţuri 

Băuturi 
alcoolice 
distilate 

În chioşcuri, 
magazine, la 
producător 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Ţuică, rachiuri 



Studies on cross-border rural tourism of the Southern part of Romania 

 167 

Bar şi 
restaurant 

 

În localităţi, pe 
traseele turistice, în 
incinta exploataţiei. 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Mâncăruri 
„specialitatea 
casei”, diferite 

meniuri, 
cărţi de vizită 

Manifestări 
etnofolclorice 

In aer liber sau la 
caminul cultural 

Mare parte a 
localităţilor din  
judeţul Călăraşi 

Vizionări de 
spectacole. 

 Sursa: Prelucrări proprii 
 

8. Folosirea analizei Swot în conturarea obiectivelor strategice de 
turism rural 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unor situaţii 
prospective motiv pentru care pot fi cunoscute detalii privind perspectivele 
obiectivelor strategice din zona Călăraşi. La nivel comunitar analiza SWOT 
este frecvent utilizată în elaborarea planificărilor strategice. 

În zona analizată prin analiza SWOT se poate determina situaţia 
existentă astfel, întrucât se pune un accent deosebit asupra cunoaşterii 
problemelor strategiei de dezvoltare a turismului rural. Modelul de analiză a 
metodologiei SWOT caută conturarea/găsirea unor răspunsuri la posibilele 
întrebări pentru strategia de perspectivă a dezvoltării turismului rural din 
zona respectiva: 

a) Puncte tari: care sunt avantajele dezvoltării turismului în zona 
Sud-Muntenia ? Ce trebuie făcut mai bine în zona rurală Sud-Muntenia 
pentru a dezvolta mai bine activităţile turistice? Ce caracteristici favorabile 
există în zonă pentru dezvoltarea acestor activităţi agroturistice ? 

b) Posibilităţile prin care se pot realiza aceste orientări/obiective 
favorabile: Care sunt schimburile/fluxurile turistice pozitive/favorabile 
pentru pensiunea agroturistică ? Unde/în ce conjuncturi există aceste şanse 
favorabile ? 

c) Punctele slabe, prin care se cer următoarele răspunsuri: ce nu se 
poate face bine în activităţile agroturistice ? Ce fac alţii (alte pensiuni rurale 
cu care sunt în concurenţă) mai bine ?  Care sunt dezavantajele ce pot apare 
în desfăşurarea activităţile agroturistice ? 

d) Pericole, care sunt legate de răspunsurile la următoarele întrebări: 
Care sunt cerinţele ce sunt greu de realizat ? Care sunt schimbările, cu care 
nu se poate concura şi care dezavantajează desfăşurarea activităţilor 
agroturistice ? 
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*Punctele forte, au la bază cunoaşterea unor factori ce se referă la 
următorele: resursele naturale ale zonei ce pot constitui un semnificativ 
potenţial de dezvoltare agroturistică; realizarea de conexiuni atât cu zonele 
limitrofe cât şi cu celelate arii teritoriale din zona Sud-Muntenia localităţile 
fiind străbătute de numeroase căi rutiere accesibile turiştilor; existenţa 
numeroaselor edifcii cultural-istorice şi ecumenice; resursele naturale şi 
condiţiile climatice sunt pretabile desfăşurării serviciilor de turism rural 
(moderne dar şi ecologice), alături de alte activităţi neagricole (micii 
industrii, artizanat etc); creşterea capacităţilor de cazare şi de ridicare a 
nivelului calităţii serviciilor oferite; obţinerea de produse agricole cu calităţi 
superioare (organoleptice, ecologice), completate de ospitalitatea specific 
românească; forţa de muncă relativ calificată şi ieftină; existenţa de 
capacităţi de prelucrare a materiilor prime agricole şi neagricole repartizate 
omogen în teritoriu. 

*Punctele slabe pot delimita următorii factori: resurse financiare încă 
insuficiente; existenţa unor condiţii de promovare insuficiente şi temporar a 
unor forme specifice de turism rural (în zonele de real interes şi un ridicat 
potenţial turistic); depopularea localităţilor indiferent de categorie; folosirea 
sub capacitate a unităţilor de turism rural; existenţa de reţele de transport 
nemodernizate; pregatire profesională este de slabă calitate în domeniul 
serviciilor turistice, de aici rezultând şi lipsa de certificări a serviciilor 
turistice din pensiunile rurale; lipsa de servicii de consultanţă pentru 
potenţialii investitori în turismul rural, cu referire la lipsa pe tot teritoriul 
favoarabil agroturismului a centrelor de informaţii turistice şi a 
indicatoarelor turistice; în anumite arii teritoriale se manifestă o lipsă de 
preocupare a autoritatilor locale privind conservarea mediului. 

*Oportunităţile pot fi delimitate prin următorii factori: existenţa 
cadrului natural, a unor obiective turistice atractive şi a patrimoniului 
cultural-istorico-ecumenic care constituie baza de dezvoltare şi pentru 
turismul rural (pentru care programele de de dezvoltare a turismului rural 
includ submăsuri specifice); creşterea cererii turiştilor pentru turismul rural; 
cursurile organizate de ANTREC; dezvoltarea evenimentelor şi a 
festivalurilor; dezvoltarea pachetelor de servicii agroturistice deja existente; 
promovarea localităţilor cu vocaţie în produse agroalimentare tradiţionale; 
recunoaşterea dezvoltării turismului rural din zona analizata pe plan 
internaţional,  îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi; 
încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic); 
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extinderea reţelei de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea 
agroturismului; disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi 
accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene (cu 
referire la posibilitatea accesării fondurilor structurale). 

*Ameninţările, pentru care se pot face următoarele referiri: lipsa 
unor facilităţi care să stimuleze pe potenţialul investitor şi să-i garanteze că 
nu-şi pierde investiţia (de exemplu scutirea de impozite în prima perioadă de 
activitate); numărul scăzut de turişti pentru anumite areale din această zonă 
a Sud-Munteniei; condiţii încă improprii modernizării locuinţelor rurale; 
migrarea tinerilor spre zone dezvoltate; nederularea corespunzătoare a 
programelor de turism rural; reacţia redusă a mediului local la schimbările şi 
provocările etapei actuale ceea ce conduce  la scăderea competitivităţii 
teritoriului zonei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de 
către turisti şi investitorii în turism; migrarea turistică către alte regiuni care 
îşi exploatează mai eficient potenţialul; concurenţa altor destinaţii turistice, 
care sunt deja cunoscute; stagnarea dezvoltării economice la nivel local, 
regional şi naţional. 

Prin combinarea celor patru elemente prezentate în analiza SWOT şi 
gruparea lor câte două se pot delimita strategii adaptate specificului zonei 
Călăraşi cum sunt: 

▪ S-O (Puncte tari-Oportunităţi): urmărirea oportunităţilor de servicii 
în turismul rural regional care se potrivesc cel mai bine punctelor tari; 

▪ W-O (Puncte slabe-Oportunităţi): depăşirea punctelor slabe 
semnalate în activităţile de turism rural şi  urmărirea oportunităţilor; 

▪ S-T (Puncte tari-Ameninţări): identificarea modalitaţilor de 
utilizare a punctelor tari în desfăşurarea turismului rural pentru a reduce 
vulnerabilitatea la ameninţările externe; 

▪ W-T (Puncte slabe-Ameninţări): stabilirea unui plan defensiv 
pentru a preveni situaţia când punctele slabe devin foarte vulnerabile în 
activităţile de turism rural, la ameninţările externe. 

Aceste strategii pot fi adaptate în turismul rural al judeţului Călăraşi 
încadrând la nivelul comunităţii rurale atât politici, strategii de ordin 
economic şi social etc., cât şi programe operative regionale de implementare 
a serviciilor, tehnologii agricole/neagricole, utilizări a forţei de muncă etc. 
Prin metodolgia SWOT, se permite identificarea factorilor interni şi externi 
care afectează pensiunea turistică rurală şi cuantificarea impactului lor 
asupra acesteia. 
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Tabel 3. Corelaţii lunare privind influenţa sosirilor (x) asupra înnoptărilor (y) din 
pensiunile agroturistice din judeţul Călăraşi 

Nr.crt. Luna (conform 
perioadei 2007-

2010) 

Funcţia Coeficient de 
corelaţie 

0 1 2 3 
1 ianuarie Y= - 1354 + 4,88x – 0,00197x2 0.93 
2 februarie Y= 1695,55 - 2,105x + 0,00186x2 0.68 
3 martie Y= 1426,16 - 1,33x + 0,00124x2 0.99 
4 aprilie Y= 7,69 + 1,808 - 0,00026x2 0.96 
5 mai Y= - 694 + 3,098x – 0,00081x2 0.96 
6 iunie Y= 475,31 + 0,738 + 0,00017x2 0.98 
7 iulie Y= - 112,21 + 1,802x – 0,00018x2 0.98 
8 august Y= 320,98 + 1,262 - 0,00002x2 0.95 
9 septembrie Y= 233,17 + 1,388x – 0,00019x2 0.9 

10 octombrie Y= 4300,06 - 5,768x + 0,00281x2 0.92 
11 noiembrie Y= - 561622,4 + 1218,117x – 0,65418x2 0.82 
12 decembrie Y= 2029,93 - 1,167x + 0,00104x2 0.94 

Sursa: Prelucrări proprii 
Prin interpretările influenţei sosirilor (x) asupra înnoptărilor (y), 

valorile diferenţiate ale nivelului coeficientului de corelaţie, redate în 
Tabelul 3 reliefează două aspecte: 

▪ un nivel corelativ mai scăzut în lunile februarie şi noiembrie 
(valorile fiind între 0.82 şi 0.68), care semnifică legătură mai slabă între 
sosiri şi înnoptări; 

▪ o legătură foarte puternică în celelalte luni (cu valori între 0,90 şi 0, 
99), caz în care sosirile înfluenţează accentuat înnoptările. 
 

9. Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” 
Ca urmare a unei iniţiative comune a consiliilor judeţene respective 

din România şi Republica Moldova, la 18 septembrie 2002, la Iaşi, a fost 
semnat Protocolul cooperării transfrontaliere a Euroregiunii “Siret-Prut-
Nistru”. 

Scopul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru consta în extinderea si 
îmbunatatirea relatiilor dintre colectivitatile si autoritatile locale în 
domeniile economic, educational, cultural, stiintific si sportiv si asigurarea 
unei dezvoltari durabile a regiunii în contextul alinierii la standardele în 
domeniu în plan european. 
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Date statistice generale 
▪ SUPRAFATA: 25.560 Km² 
▫ suprafaţa agricolă: 1.798.751 ha 
▫ păduri: 426.533 ha 
▫ luciu de apă (ape şi bălţi): 101.557 ha 
▪ DEMOGRAFIE: 
▫ Populaţie: 2.627.139 
› urban - 827.778 
› rural - 1.799.361 
▪ INFRASTRUCTURA: 
▫ Drumuri - 9.166 km, din care naţionale: 2.358 km 
▫ Cai ferate: 668 km 
▫ Aeroportul Internaţional Iaşi 
▪ RESURSE NATURALE 
▫ retea hidrografica 
▫ sol 
▫ biodiversitate 
▪ RESURSE UMANE - Potenţialul uman este una dintre principalele 

resurse ale Euroregiunii 
▪ RESURSE TEHNOLOGICE - Industrie (chimică, farmaceutică, 

metalurgică şi de utilaj greu, textilă, alimentară); Agricultură; Servicii; 
Turism ISTIRIC 

Parteneri 
▪ România: judeţele Iaşi, Vaslui şi Neamţ 
▪ Republica Moldova: raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, 

Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Floreşti, Hancesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, 
Orhei, Rezina, Soroca, Straseni, Şoldănesti, Stefan Voda, Teleneşti şi 
Ungheni. 

Apropierea geografică de spaţiul estic şi potenţialul de cooperare 
economică, a determinat partenerii din cadrul Euroregiunii să dezvolte - 
serie de colaborări cu regiuni din Ucraina. Consiliul Judeţean Iaşi a semnat 
acorduri de cooperarea cu regiunile Odessa şi Vinnitsa şi a pregătit un 
document similar pentru a fi semnat cu regiunea Ivano-Frankivsk 
(documentul a primit avizele de oportunitate şi legalitate din partea MAE). 
În acest cadru, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi, cu sprijinul CJ Iaşi a 
deschis un birou de cooperare economică şi comercială la Ivano-Frankivsk. 
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Structura de conducere 
Forumul Presedintilor ("Consiliul reprezentantilor legali ai unitatilor 

administrativ-teritoriale) - este constituit din presedintii unitatilor 
administrativ-teritoriale ale judetelor si raioanelor Euroregiunii. 

"Forumul Presedintilor adopta rezolutiile si hotararile sale prin vot 
deschis. Rezolutiile si hotaririle se adopta prin consensul participantilor cu 
drept de vot la sedinta" (Art. 5 din Statutul Euroregiunii). 

Scurt istoric 
La 18 septembrie 2002, la Iaşi, a fost semnat Protocolul cooperării 

transfrontaliere a Euroregiunii “Siret-Prut-Nistru”, ca urmare a unei 
iniţiative comune a consiliilor judeţene respective din România şi Republica 
Moldova. 

In 4 decembrie 2002, la Ungheni, a avut loc Reuniunea Forumului 
Preşedinţilor, ocazie cu care a fost semnat Statutul de funcţionare a 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. 
 

10. Concluzii 
Turismul rural impune o mai bună cunoaştere prin structura formelor 

existente în prezent. 
Principalele forme de turism practicate în România, în conformitate 

cu structurile OMT se pot structura conform formelor de clasificare după 
originea turiştilor, modalitatea de angajare a prestaţiei turistice, gradul de 
mobilitate a turistului, periodicitatea de manifestare a cererii şi după modul 
de desfăşurare a ofertei turistice, mijloacele de transport, motivaţia 
călătoriei, caracteristicile socio-economice ale turiştilor. 

Serviciile turistice, după gradul de complementaritate şi specificitate, 
se pot clasifica în două categorii: servicii specifice, directe; servicii 
nespecifice, considerate conexe. 

Caracterul complex al agroturismului impune luarea în considerare 
a componentelor economice, sociale şi ecologice. Serviciile agroturistice 
sunt foarte diverse, în funcţie de caracteristicile zonei, de anotimp, de 
tradiţii. 

Pentru adaptarea la aceste direcţii/iniţiative strategice este necesară 
cunoaşterea unei structuri specifice conform coordonatelor existente la nivel 
naţional pentru perioada 2007-2026. Acestea privesc: 

▪ structurile administrative pentru coordonarea activităţilor de turism 
rural/agroturism; 
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▪ planificarea şi infrastructura fizică; această coordonată cuprinde: 
accesul şi infrastructura, planificarea dezvoltării, implementarea pentru a 
respecta standardele internaţionale; 

▪ dezvoltarea resurselor umane; 
▪ îmbunătăţirea produselor agroturistice; 
▪ accentuarea formelor de turism cultural; 
▪ activităţile serviciilor de informare, statistică şi cercetare, 

marketing-ul destinaţiei; 
▪ mediul; 
▪ politica de investiţii; 
▪ cadrul legal. 
Din toate acestea reiese că obiectivul strategic fundamental pentru 

turismul rural actual din Călăraşi ce poate fi preluat si adaptat si pentru alte 
regiuni si, mai ales, pentru Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru este 
transformarea satului românesc în „sat turistic” integrat într-o „zonă 
etnografică”. Se poate crea astfel un nou produs turistic de mare originalitate 
şi marcă cuprinzând subproduse culturale, istorice, gastronomice sau 
balneare. 

Din însumarea tuturor factorilor, rezultă că agroturismul poate aduce 
o plusvaloare zonelor analizate prin: susţinerea şi dezvoltarea zonelor rurale 
cu reale valenţe turistice; realizarea unui produs turistic de marcă, asigurarea 
unei dezvoltări regionale şi locale durabile. 
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1.13. THE ROLE OF INSTITUTIONS AND 
GOVERNANCE QUALITY IN STRENGTHENING THE 

COMPETITIVENESS OF THE CROSS-BORDER 
TOURISM INDUSTRY – AN ANALYSIS IN EUROPEAN 

CONTEXT 
 

ROLUL INSTITUŢIILOR ŞI AL CALITĂŢII GUVERNĂRII ÎN 
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII TURISMULUI 

TRANSFRONTALIER – O ANALIZĂ IN CONTEXT EUROPEAN 
 

Mihai TALMACIU1 
 

Abstract 
According to "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013" Romanian 

tourism industry recorded the lowest competitiveness of all EU countries, despite 
tremendous tourism potential. The development process in EU countries is strongly 
institutionalized and shaped by politics, strategies and financial allocations through the 
Structural Funds. In this context, factors such as institutional framework and governance 
quality can play an important role in supporting the efforts of all stakeholders to enhance 
the development of tourism industry and to strengthening the competitiveness to world 
touristic market.This article aims to find answer to the following questions: "To what extent 
the competitiveness of the tourism industry is influenced and shaped by institutional 
variables and attributes of good governance? How this influence manifests itself? Which 
attributes of good governance are more important to strengthen the competitiveness of 
tourism in the foreign markets?. Moreover we propose to identify ways to improve the 
competitiveness of Romanian tourism industry. To achieve these objectives we used data 
and information related on competitiveness of tourism industry and governance indexes in 
EU countries, from different sources, official EU statistics, European Commission reports, 
scientific studies, reports of international organizations on competitiveness indexes and 
governance indicators 

Key words: cross-border tourism, competitiveness, institution, governance 
 

1. Introducere 
Industria turistică este o ramura de consecinţă, care se sprijină pe o 

multitudine de legături intra sau intersectoriale, dar şi inter-teritoriale. Ea are 
legături strânse de inter-relaţionare cu celelalte sectoare ale economiei, prin 
utilizarea unor input-uri sau servicii, fiind sprijinită  şi venind în sprijinul 
dezvoltării acestora. Totodată, având în vedere particularităţile acestui sector 
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de activitate şi faptul că procesele de dezvoltare ale ţărilor UE sunt puternic 
instituţionalizate şi modelate prin politici, strategii şi alocări financiare din 
fondurile structurale, putem intui că factori precum cadrul instituţional şi 
calitatea guvernării pot contribui la dezvoltarea sectorului şi la 
îmbunătăţirea poziţiei competitive pe piaţa turistică mondială. Rolul 
instituţiilor şi a calităţii guvernării în procesul de dezvoltare sustenabilă şi 
de creştere a competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor din România 
se manifestă prin: asigurarea cadrului juridic şi instituţional care contribuie 
la sprijinirea şi catalizarea eforturilor tuturor stakeholderilor, asigurarea 
infrastructurilor necesare (comunicaţii, tehnico-edilitare), asigurarea 
serviciilor de utilitate publică (educaţie, sănătate, siguranţă şi securitate), 
elaborarea şi implementarea politicilor macroeconomice sau sectoriale şi a 
planurilor de dezvoltare. 

Prin contribuţia sa directă şi indirectă la crearea de bunăstare, la 
generarea de venituri şi de ocupare, industria turismului şi călătoriilor este 
unul dintre cele mai dinamice şi mai importante sectoare ale economiilor 
nationale/regionale sau mondiale şi poate indeplini rolul de factor motor al 
dezvoltării durabile (UNWTO 2013, WTTC 2013). Totodată, statisticile şi 
studiile empirice evidentiază o vulnerabilitate mai mare a turismului faţă de 
diferitele fenomene de criză: economice şi financiare, de mediu, sociale şi 
politice. 

În ciuda potenţialului important de care dispune, contribuţia 
industriei turismului şi călătoriilor din România la principalii indicatori 
macroeconomici în 2013 a fost mai mult decât modestă: 

▪ 1,6 % contribuţie directă la PIB şi 5,1% contribuţie totală, 
comparativ cu valorile medii la nivel mondial de 2,9, respectiv 5,2 %, sau la 
nivel European de 3,1, respectiv 8,7%; 

▪ 2,4% contribuţie directă la ocuparea forţei de muncă şi 5,7% 
contribuţie totală, comparativ valorile medii mondiale: 3,4%, respectiv; sau  
Europene: 3,1, respectiv 8,5%. 

Aceeaşi situaţie se regăseşte dacă analizăm contribuţia turismului la 
totalul exporturilor, 3%, comparativ cu 5,4% media mondială şi 5,3 % 
valorea medie la nivel European. În ceea ce priveşte competitivitatea 
industriei turismului şi călătoriilor din România pe piaţa internatională este 
deosebit de slabă, ocupând locul 76 din 148 de state, ocupand poziţia 26 
între cele 28 de ţări ale Uniunii Europene, devansând Slovacia şi Grecia 
(WEF, The Global Competitiveness Report 2013–2014). În aceste condiţii, 



The role of institutions and governance 

 177 

se ridică problema identificării cauzelor nevalorificării potenţialului turistic 
de care dispune România, care conduc la lipsa de competitivitate a industriei 
turismului şi călătoriilor pe piaţa turistică internaţională. 

În vederea identificării factorilor care pot contribui la sporirea 
contribuţiei turismului la dezvoltarea economiei şi la 
îmbunătăţirea/consolidarea competitivităţii acestuia pe piaţa internaţională, 
prezentul  studiu îşi propune să analizeze legătura dintre variabilele 
instituţionale, respectiv atributele bunei guvernări şi factorii determinanţi ai 
competitivităţii. De asemenea, ne propunem să identificăm care dintre 
atributele calităţii guvernării sunt mai importante pentru sporirea 
competitivităţii turismului pe pieţele externe şi unele soluţii pentru mai buna 
valorificare a potenţialului de dezvoltare a  turismului transfrontalier. 

Pentru atingerea obiectivelor urmărite au fost utilizate date şi 
informaţii privind contribuţia turismului la principalii indicatori 
macroeconomici, indicii calităţii guvernării şi indicii competitivităţii 
industriei turismului, în ţările Uniunii Europene şi în Republica Moldova.  
Sursele utilizate sunt: statisticile oficiale Eurostat, rapoarte oficiale ale 
Comisiei Europene, studii ştiinţifice, rapoarte ale Forumului Economic 
Mondial şi Băncii Mondiale privind indicatorii calităţii guvernării şi indicii 
competitivităţii turismului. 
 

2. Legatura dintre institutii, calitatea guvernarii si competitivitatea 
turismului – literature review 

Porter consideră că termenul de competitivitate naţională presupune 
existenţa unei prosperităţi economice, cuvântul cheie pentru a ajunge la 
aceasta fiind productivitatea, care determina, pe de o parte salariile 
muncitorilor, iar pe de alta parte veniturile ce revin 
investitorilor/intreprinzătorilor. El este de părere că obţinerea unui avantaj 
competitiv într-un anumit domeniu depinde de rolul jucat de mediul 
economic, instituţional şi politic naţional. Este vorba de binecunoscuta 
teorie a avantajului competitiv naţional, care ia în considerare patru atribute, 
ce pot stimula sau restricţiona apariţia avantajului competitiv: 
dotarea/înzestrarea cu factori de producţie (factor conditions), condiţiile în 
care se formează cererea (demand conditions), industriile conexe din amonte 
şi aval (related and supporting industries), strategia firmei, structura şi 
concurenţa (firm strategy, structure and rivalry). Tot el aminteşte şi de 
existenţa a două variabile adiţionale care influenţează structura diamantului: 
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şansa (evenimente precum inovaţiile, care pot oferi noi oportunităţi firmelor 
nationale) şi politica economică guvernamentală (de pildă, politicile 
antitrust pot influenţa intensitatea competiţiei într-o ramură, investiţiile 
guvernamentale în educaţie sau in alte sectoare ale serviciilor de utilitate 
publica pot modifica mediul în care se desfăşoară afacerile etc.) (Porter 
1991, 1998). 

Industria turistică prezintă aspecte care o particularizează faţă de alte 
sectoare economice şi care justifică implicaţiile mai puternice ale calităţii 
instituţiilor şi guvernării (naţionale, regionale sau locale) asupra dezvoltării 
şi competitivităţii. Astfel, îmbunătăţirea poziţiei competitive pe pieţele 
turistice internaţionale depinde de caracteristicile mediului geografic/fizic 
(favorabilitatea, calitatea şi elementele de unicitate/distinctive ale mediului 
natural), elementele de unicitate şi de atractivitate ale mediului cultural 
(istorie, tradiţii, religie, evenimente culturale, sportive, ştiinţifice etc), 
calitatea mediului de viaţa local (starea infrastructurilor, securitatea, 
siguranţa), caracteristicile mediului social (ospitalitatea membrilor 
comunităţilor receptoare, gradul de instruire şi formare a resurselor umane 
implicate în sectoarele industriei turistice), calitatea şi stabilitatea mediului 
politic/geopolitic. 

Institutiile şi guvernarea îndeplinesc un rol important, în principal 
prin elaborarea şi implementarea unor politici capabile să modeleze 
procesele de dezvoltare ale sectoarelor economice şi să 
consolideze/imbunătăţească poziţia competitivă. Guvernele trebuie să vină 
în sprijinul comunităţilor şi firmelor prin facilitarea accesului la informaţii şi 
infrastructuri specifice, crearea condiţiilor adecvate pentru educarea şi 
sănătatea forţei de muncă, asigurarea unui cadru adecvat pentru 
standardizare, un sistem legal şi fiscal adecvat şi atractiv, stabilitate politică 
si macroeconomică (Porter 2003, Jackson&Murphy 2006). 

Banca Mondială defineşte guvernarea ca fiind tradiţii sau instituţii 
prin care este exercitată autoritatea într-un stat, iar calitatea guvernării ca 
fiind: procesele prin care sunt alese, monitorizate sau înlocuite guvernele, 
capacitatea efectivă a organismelor guvernamentale de a formula şi 
implementa politici adecvate, respectul firmelor, cetăţenilor şi statului 
pentru instituţiile care guvernează interacţiunile economice şi sociale dintre 
ei (Kaufmann, Kraay, Mastruzzi 2004). 

Un studiu derulat de Rothstein and Eek (2009) în două ţări ale UE cu 
niveluri diferite de calitate a guvernării şi de capital social, respectiv Suedia 
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şi România, a evidenţiat un nivel de încredere între membrii comunităţii mai 
scăzut în România decât în Suedia, şi că în ambele cazuri nivelul de 
încredere a scăzut pe măsură ce cetăţenii au venit în contact cu funcţionari 
corupţi. Literatura de specialitate evidenţiază o legătură între calitatea 
guvernării şi capitalul social (încrederea cetăţenilor) şi o legătură puternică 
între nivelul capitalului social şi dezvoltarea economică. Asigurarea unui 
unui nivel ridicat al calităţii guvernării trebuie să devină o prioritate pentru 
decidenţii politici care doresc să promoveze creşterea economică şi 
dezvoltarea. 

Guvernarea bună sau calitatea guvernării este considerată de mulţi 
autori o condiţie necesară pentru sprijinirea efortului de dezvoltare a unei 
ţări sau regiuni (Acemoglu, Johnson şi Robinson 2004, Easterly şi Levine 
2003, Hall şi Jones 1999, Knack şi Keefer 1995, Rothstein şi Teorell 2008, 
Rodrik, Subramanian şi Trebbi 2004). În schimb, calitatea slabă a guvernării 
şi corupţia diminuează dezvoltarea umană apreciată pe baza speranţei de 
viaţă, nivelului educaţional, sustenabilităţii ambientale şi calităţii vieţii 
(University of Gothenburg 2010). 

Eficacitatea guvernării este legată în mod complex de atributele 
cadrului instituţional şi leadership-ului, de antagonismele politice, precum şi 
de caracterul, consistenţa şi coerenţa interrelaţionării dintre politicieni şi 
funcţionarii publici. Ineficacitatea şi incertitudinea guvernării poate avea 
mai multe cauze: calitatea slabă a relaţionării dintre politicieni (oficialii 
aleşi) şi funcţionarii publici, lipsa unor obiective politice clare sau 
subordonarea acestora unor interese de grup, partajarea neclară a sarcinilor 
între actorii economici, sociali şi politici, caracterul reactiv al adoptării 
politicilor publice. Astfel, guvernarea nationala/regională/locală poate 
deveni o sursă sau o frână pentru creşterea economică şi obţinerea 
avantajului competitiv. 

Prezenţa unor instituţii solide şi eficiente la nivel regional este 
considerată de unii autori o necesitate şi o cerinţă importantă pentru 
funcţionarea eficientă a pieţelor şi pentru asigurarea dezvoltării (Rodriguez-
Pose 2010). Astfel, instituţiile sunt considerate elementul de bază care 
determină performanţele economice pe termen lung (North 1990, p. 107), 
iar calitatea instituţională este considerată un atuu mai puternic pentru 
dezvoltarea economiilor decât factorii tradiţionali (piaţa, factorii geografici) 
(Rodrik şi colab. 2004). Studiile care analizează rolul instituţiilor în 
procesele de creştere economică şi de dezvoltare au evidenţiat efectele  
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favorabile ale instituţiilor asupra sectoarelor economice: generează 
încredere între actorii economici şi sociali şi se reduc costurile de tranzacţie 
(North 1990, Fukuyama 2000); facilitează furnizarea unor bunuri de utilitate 
publică şi colectivă (Streeck 1991); promovează spiritul antreprenorial 
(Baumol 2009, Stimson şi colab 2005, De Soto 2000); asigură buna 
funcţionare a pieţei muncii (Giddens 1990) şi corectează eşecurile pieţei 
(Streeck 1991, North 1990, Rodriguez – Pose 2010, Andriesse 2008); 
atenuează efectele şocurilor, mutaţiilor economice, sociale şi politice şi 
oferă soluţii la rezolvarea problemelor (North 1990); contribuie la creşterea 
eficienţei economice (North 1990, Andriesse 2008); favorizează punerea în 
practică a strategiilor şi politicilor de dezvoltare sustenabilă (Stimson şi 
colab 2005, Streeck 1991, Andriesse 2008). 

Nu orice tip de instituţii contribuie la rezolvarea unor probleme 
economice. Astfel, putem întâlni instituţii adecvate şi eficace care 
favorizează generarea de efecte economice pozitive, dar şi instituţii 
neadecvate şi ineficace care pot frâna sau împiedica activitatea organismelor 
economice, prin reducerea disponibilităţii informaţiilor, creşterea 
incertitudinii, îngreunarea diferitelor forme de coordonare a eforturilor şi 
creşterea costurilor de tranzacţie (Andriesse 2008, Nooteboom 2000). 
Prezenţa sau absenţa instituţiilor formale şi/sau informale, calitatea asociată 
cu eficacitatea acestora modelează cadrul instituţional care interacţionează 
cu organizaţiile dintr-o anumită ţară sau regiune: politice (partide, agenţii de 
reglementare etc.), economice (firme, organizaţii sau uniuni de piaţă etc.), 
sociale (cluburi, organisme de cult, asociaţii etc), educaţionale, de sănătate 
etc. Cadrul instituţional stabileşte marjele în care pot opera organizaţiilor 
economice şi poate, în acest mod, fie să amplifice posibilităţile de 
dezvoltare economică, fie să le limiteze sau chiar să le reducă (North 1990). 

Aşa cum sublinia Robert Putnam, instituţiile solide şi eficiente sunt 
factori cheie care favorizează inovarea, învăţarea reciprocă şi creşterea 
productivităţii, netezind astfel drumul pentru delimitarea şi implementarea 
unor strategii de dezvoltare eficiente în interiorul teritoriilor şi, în cele din 
urmă, pentru creştere economică. (Putnam 2000, p. 235). 

Calitatea slabă a cadrului instituţional conduce la exercitarea unui 
control prea puternic al elitelor politice şi economice asupra instituţiilor, 
care determină accentuarea corupţiei, iar aceasta, la rândul ei, determină 
ineficacitatea acţiunii instituţiilor şi sporirea neîncrederii actorilor 
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economici şi sociali, transpunându-se într-o calitatea slabă a guvernării la 
nivel naţional sau regional. 

Studiile ştiinţifice şi organismele internaţionale (Banca Mondială, 
Fondul Monetar Internaţional) evidenţiază că doar o calitatea ridicată a 
guvernării poate face ca o ţară sau regiune să culeagă beneficiile creşterii 
economice şi dezvoltării (Holmberg, Rothstein, Nasiritoussi 2008). Astfel, 
buna guvernare este considerată ca o condiţie necesară pentru sprijinirea 
efortului de dezvoltare a unei ţări sau regiuni (Acemoglu,Johnson şi 
Robinson 2001, Easterly şi Levine 2003, Hall şi Jones 1999, Rothstein şi 
Teorell 2008, Rodrik, Subramanian şi Trebbi 2004) şi contribuie la 
obţinerea unui nivel ridicat de dezvoltare umană (Holmberg, Rothstein, 
Nasiritoussi 2009). 

Măsurarea calităţii instituţionale şi implicit a guvernării este un 
demers dificil datorită caracterului cuprinzător al conceptelor, ceea ce face 
necesară identificarea unor categorii de concepte (indicatori) în care pot fi 
dezagregate. Astfel, aspectele care pot fi luate în considerare şi evaluate în 
vederea măsurării calităţii guvernării sunt: corupţia, statul de drept, 
eficacitatea guvernării/birocraţia, libertatea de exprimare şi responsabilitatea 
guvernamentală. 

Problema devine şi mai complexă dacă se încearcă abordarea la 
nivelul regiunilor transfrontaliere, entităţi teritoriale constituite în baza 
acordului dintre guvernele a două sau mai multe state vecine, pentru 
gestionarea şi guvernarea unor probleme de interes comun. Regiunea 
transfrontalieră este o configuraţie teritorială distinctă, care depăşeşte 
suveranitatea exclusivă a oricărui stat component şi presupune implicarea 
administraţiilor naţionale şi actorilor nonguvernamentali  într-un proces de 
instituţionalizare, care exercită autorităţi şi puteri ce depăşesc graniţele 
statale. Astfel, teritoriul  Euroregiunilor reprezintă mai mult decât o simplă 
sumă de teritorii aparţinând mai multor state vecine, iar instituţiile 
constituite în scopul guvernării unor probleme economice, sociale, politice 
şi de mediu comune reprezintă mai mult decât o simplă însumare a 
administraţiilor naţionale care contribuie la formarea lor. Euroregiunile 
trebuie privite în primul rând ca fiind spaţii instituţionale, care asigură 
guvernarea unor probleme ale comunităţilor de frontieră vecine, altfel spus, 
ele guvernează anumite aspecte ale vieţii sociale, economice şi politice din 
cadrul teritoriului vizat. Guvernanţa este cea care asigură legătura dintre 
instituţiile transfrontaliere şi teritoriu (spaţiul geografic), ea vizează crearea 
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unor punţi de legătură între mai multe sisteme instituţionale diferite şi 
construirea unei comunităţi politice transfrontaliere (Popescu 2008). 

Există un consens general că instituţiile transfrontaliere sunt în 
prezent prea slabe pentru a genera schimbări în suveranitatea teritorială a 
statelor, deşi atribuirea unui anumit grad de autonomie a reţelei de structuri 
ale guvernării problemelor comune din aceste spaţii instituţionale care 
depăşesc graniţele naţionale sugerează oarecare decuplare a suveranităţii 
statale de teritoriul naţional.  
 

3. Relaţia dintre instituţii, guvernare şi competitivitatea turismului 
transfrontalier în context european 

Europa reprezintă principala atracţie pentru turiştii din întreaga 
lume, cu o pondere de 51,8% din totalul fluxurilor de turişti în anul 2013, 
înregistrând o rata de creştere de 5,4% faţă de 2012, superioară ratei medii 
la nivel mondial de 5%. Ponderea în încasările din turism a fost în anul 2013 
de 42,2%, în creştere cu 3,8% faţă 2012, inferioară ratei medii de creştere de 
5,3%, înregistrată la nivel mondial. 

Potrivit raportului UNWTO  Tourism Highlights, editia 2014, zece 
ţări europene concentrează 65,3% din fluxurile de turişti internaţionali către 
Europa şi 67,8% din încasări. România şi Republica Moldova au contribuţii 
modeste la turismul internaţional, deţinând 0,29%, respectiv 0,16%, din 
fluxurile de turişti către ţările Europene şi 0,32%, respectiv 0,05%, din 
încasări. Situaţia turismului din cele două ţări vecine nu este mai favorabilă 
nici sub aspectul productivităţii, exprimate prin încasările pe persoană 
ocupată în industria turistică. Astfel, ele împart ultimele două poziţii între 
cele 29 de state europene luate drept studiu. 

În ceea ce priveşte evoluţia fluxurilor de turişti şi ratele de creştere a 
încasărilor din turism, Republica Moldova a înregistrat în ultimii 3 ani rate 
de creştere cu mult peste ratele medii ale ţărilor Europene, pe când România 
a cunoscut o evoluţie mai puţin favorabilă in ceea ce priveşte încasările din 
turism (tabelul 1). 

Tabelul 1. Ratele de creştere a fluxurilor de turişti şi a încasărilor din turism 
Specificare Rata de creştere a fluxurilor de turişti 

internaţionali 
Rata de creştere a încasărilor din 

turismul internaţional 
  2011/2010 2012/2011 2013/2012 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Europa 6,4 3,6 5,4 12,97 -2,29 7,75 

Moldova 17,18 18,66 7,87 12,72 9,23 6,1 
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Romania 12,81 9,1 3,75 24,38 3,53 -2,04 

Sursa: Calculaţii proprii după UNWTO  Tourism Highlights, 2014 Edition, World Tourism 
Organization (UNWTO), www.unwto.org 

În privinţa indicelui global al competitivităţii pe pieţele 
internaţionale, sectoarele turistice din Republica Moldova şi România ocupă 
ultimele două poziţii, în raport cu tările membre ale UE, iar comparativ cu 
cele 140 de state incluse în raportul The Travel & Tourism Competitiveness 
Report, 2013, ocupă poziţiile 102, respectiv 67 (tabelul nr. 2). Un aspect 
negativ îl reprezintă faptul că poziţiile ocupate de cele două ţări s-au 
înrăutăţit faţă de raportul anterior (2011), Republica Moldova înregistrând o 
cădere cu 3 poziţii, iar România cu 5 poziţii. Aspectele cele mai nevralgice 
care afectează competitivitatea turismului din cele două ţări, care depind în 
foarte mare măsură de calitatea instituţiilor şi a guvernării şi în cazul cărora 
atât România, cât şi Republica Moldova înregistrează clasări sub cea 
conform indicelui total al competitivităţii sunt: 

▪ situaţia politică şi reglementările: lipsa de transparenţă în adoptarea 
deciziilor politice, problemele în ceea ce priveşte regimul proprietăţii, lipsa 
de deschidere către acorduri bilaterale etc.; 

▪ carenţele în stabilirea unor priorităţi în dezvoltarea  industriei 
turistice: la nivel de autorităţi guvernamentale sau locale şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea acţiunilor de marketing; 

▪ situaţia gravă, chiar dramatică, în ceea ce priveşte disponibilitatea 
şi calitatea infrastructurilor de acces aeriene şi terestre; 

▪ calitatea şi disponibilitatea resurselor umane, generate de: calitatea 
slabă a sistemului educaţional, indisponibilitatea unor reţele locale/regionale 
de cercetare şi formare profesională, implicarea slabă a personalului din 
turism în activităţi de formare continuă; 

▪ afinitatea pentru turism: atitudinea rezidenţilor faţă de turiştii 
străini, nivelul scăzut de orientare a clienţilor, deschiderea turismului; 

▪ resursele naturale, sub aspectele calităţii componentelor mediului 
natural sau protejării ecosistemelor şi biodiversităţii. 

România şi Republica Moldova înregistrează printre cele mai slabe 
performanţe  la toţi subindicii competitivităţii turismului, plasându-se 
printre ultimele clasate între cele 29 de ţări studiate. O situaţie mai 
favorabilă întâlnim în cazul competitivităţii preţurilor, prima poziţie pentru 
Republica Moldova şi poziţia 9 pentru România. 
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Tabelul 2. Competitivitatea industriei turistice din RepublicaMoldova şi România 
Indiciele/subindicii Moldova Romania 

 Poziţia Poziţia 
Competitivităţii turismului 

Cod 
Val. 

 UE Mond. 
Val. 

 UE Mond. 
Indicele global al  Competitivităţii C 3,9 29 102 4,04 28 67 
Situaţia politică şi reglementările S1 4,4 21 81 4,33 24 87 

Sustenabilitatea ambientală S2 4,3 29 63 4,67 26 58 
Siguranţă şi securitate S3 4,9 26 91 4,89 27 63 

Sănătate şi igienă S4 5,9 25 41 5,36 29 54 
Prioritizarea industriei turismului S5 3,6 29 112 3,77 27 103 

Infrastructura aeriana S6 2,1 29 125 2,59 26 93 
Infrastructura terestră S7 2,7 29 123 2,87 28 109 
Infrastructura turistică S8 2,9 29 91 5,07 20 34 

Infrastructura TIC S9 3,2 29 66 3,42 28 59 
Competitivitatea preţurilor S10 4,9 1 41 4,41 9 84 

Resursele umane S11 4,5 29 102 4,73 27 83 
Afinitate pentru turism S12 4,2 27 112 4,11 28 122 

Resursele naturale S13 2 29 135 3,25 23 88 
Resursele culturale S14 1,4 29 125 3,31 20 41 

Sursa: Prelucrare dupăThe Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, World 
Economic Forum, Geneva 

Lipsa de competitivitate a turismului din cele două ţări pe pieţele 
internaţionale şi problemele privind factorii care stau la originea acestei 
situaţii, pot fi justificate, într-o mare măsură, prin performanţele slabe ale 
cadrului instituţional şi a guvernării. Astfel, potrivit raportului Worldwide 
governance indicators (2013) România şi Republica Moldova se situează în 
subsolul clasamentului la toţi indicatorii calităţii guvernării, comparativ cu 
ţările UE (tabelul nr. 3). Indicii guvernării sunt evaluaţi pe o scală de la -2,5 
(performanţe/calitate slabe) la 2,5 (performanţe/calitate ridicate). Situaţia 
cea mai nefavorabilă, cu consecinţele cele mai grave asupra dezvoltării şi 
competitivităţii sectoarelor economice o întâlnim în cazul indicatorilor: 

▪ eficacitatea guvernării: -0,55 în cazul Republicii Moldova şi -0,31 
în cazul României; care conduce la neatingerea obiectivelor planurilor şi 
programelor de dezvoltare naţionale, regionale şi/sau sectoriale, precum şi la 
irosirea banilor publici; 
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▪ corupţia: Republica Moldova -0,6 şi România -0,27; care determină 
(sau este rezultatul)  performanţele slabe obţinute în cazul altor indicatori 
cum ar fi: statul de drept, eficacitatea guvernării, sau calitatea legislaţiei. 

Tabelul 3. Situaţia indicilor guvernării în Romania şi Republica Moldova, 2012 
Indici Moldova Romania 

Guvernare 
Cod 

Val. Poziţia UE Val. Loc UE 
Libertatea de exprimare L_E -0,09 29 0,3 28 

Stabilitatea Politică S_P 0,02 27 0,07 26 
Eficacitatea guvernării E_G -0,55 27 -0,31 26 

Calitatea cadrului legislativ C_L -0,11 29 0,54 26 
Statul de drept S_D -0,36 29 0,02 27 

Controlul corupţiei C_C -0,6 29 -0,27 28 
  Sursa: Prelucrare după Worldwide governance indicators, 2013, World Bank 

Pentru a evidenţia legătura dintre aspectele cadrului instituţional şi 
guvernării şi cele ale competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor, în 
tabelul nr 4 sunt prezentaţi coeficienţii de corelaţie Pearson dintre valorile 
indicilor guvernării şi cele ale indicilor competitivităţii turismului din cele 
28 de ţări membre ale Uniunii Europene, plus Republica Moldova. 

Tabelul 4. Coeficienţii de corelaţie Pearson dintre indicii guvernării şi indicii 
competitivităţii turismului în ţările UE 

  C S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

L_ E 0,8 0,8 0,9 0,8 0,2 0,2 0,7 0,8 0,1 0,9 -0,6 0,9 0,4 0,4 0,5 

S_P 0,3 0,5 0,6 0,7 0,2 -0,1 0,1 0,5 -0,2 0,5 -0,1 0,6 0,3 0,0 0,1 

E_G 0,8 0,8 0,9 0,9 0,2 0,3 0,7 0,9 0,1 0,9 -0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 

C_L 0,7 0,8 0,9 0,8 0,1 0,2 0,6 0,8 0,0 0,9 -0,4 0,9 0,4 0,3 0,4 

S_ D 0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 0,3 0,7 0,9 0,1 0,9 -0,6 0,9 0,5 0,3 0,5 

C_ C 0,8 0,8 0,9 0,9 0,0 0,2 0,7 0,8 0,0 0,9 -0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 

Sursa: Calculaţii proprii după: Worldwide governance indicators, 2013 şi The Travel & 
Tourism Competitiveness Report 2013 

Din datele tabelului putem desprinde următoarele concluzii: 
▪ între valorile indicilor globali ai competitivităţii şi cele ale 

indicatorilor guvernării se evidenţiază legături puternice (cu excepţia 
indicatorilor stabilităţii politice); 

▪ între majoritatea indicatorilor guvernării şi subindicii 
competitivităţii turismului se evidenţiază o legătură directă şi puternică, 
coeficienţii de corelaţie luând valori între 0,5 şi 1; 
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▪ o corelaţie mai slabă se evidenţiază între indicatorii stabilităţii 
politice şi indicii/subindicii competitivităţii turismului; 

▪ subindicii competitivităţii turismului care înregistrează valori mai 
scăzute (sub 0,5) ale coeficienţilor de corelaţie cu indicatorii guvernării 
sunt: sănătatea şi igiena (S4), prioritizarea industriei turismului (S5), 
infrastructura turistică (S8), resursele naturale (S13) şi resursele culturale 
(S14); 

▪ competitivitatea preţurilor (S10) şi afinitatea pentru turism (S12) 
înregistrează coeficienţi de corelaţie în jurul valorii de 0,5; 

▪ subindicii competitivităţii care înregistrează legăturile cele mai 
puternice cu atributele bunei guvernări şi ale calităţii instituţionale sunt: 
situaţia politică şi reglementările (S1), sustenabilitatea ambientală (S2), 
siguranţa şi securitatea (S3), infrastructurile aeriană (S6) şi terestră (S7), 
infrastructura TIC (S9) şi resursele umane (S11). 

Ca observaţie de ansamblu, competitivitatea turismului 
transfrontalier  este puternic dependentă de calitatea instituţiilor şi de 
atributele bunei guvernări, aspecte care asigură condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţilor actorilor economici care compun industria 
turistică naţională. Totodată, ele pot facilita sau frâna iniţiativele de 
constituire a unor reţele colaborative de stakeholderi care pot îmbrăca 
diferite forme: parteneriate strategice, colaborări şi cooperări; şi care pot să 
contribuie la îmbunătăţirea situaţiei factorilor determinanţi ai 
competitivităţii turismului. Aceste reţele colaborative pot  îmbrăca un 
caracter transfrontalier, în probleme de interes reciproc, pentru dezvoltarea 
şi implementarea de proiecte comune care să contribuie la întărirea 
competitivităţii turismului din regiunile de frontieră aparţinând statelor 
vecine.   
 

4. Concluzii 
Calitatea şi eficacitatea guvernării, legate în mod complex de 

atributele cadrului instituţional, exercită o influenţă directă asupra factorilor 
care influenţează poziţia competitivă a turismului pe pieţele internaţionale. 
Promovarea unor instituţii solide şi eficace îşi pune amprenta asupra calităţii 
guvernării, contribuind la adoptarea unor strategii teritoriale de dezvoltare a 
turismului, bazate pe relaţii de cooperare între entităţi publice şi private 
naţionale, sau aparţinând unor ţări diferite. Astfel, actorii economici, sociali, 
politici şi autorităţile din  ţările vecine se pot angaja în  iniţierea unor 
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proiecte transfrontaliere, care pot să contribuie la mai buna valorificare a 
factorilor ce favorizează promovarea turismului transfrontalier şi conduc la 
întărirea competitivităţii sectoarelor turistice din ţările partenere. Succesul şi 
eficacitatea unor astfel de cooperări transfrontaliere depinde de măsura în 
care cadrul instituţional şi aspectele guvernării din ţările implicate, 
contribuie la asigurarea unui climat de încredere între partenerii economici 
şi sociali, dar şi de capacitatea de a crea instituţii noi, cu caracter 
transfrontalier, capabile să guverneze relaţiile de cooperare reciproc 
avantajoase. 

România şi Republica Moldova se caracterizează prin contribuţii mai 
mult decât modeste ale turismului la  crearea de bunăstare, la fluxurile 
turistice internaţionale şi la veniturile provenite din promovarea turismului 
internaţional. Explicaţiile acestei valorificări scăzute a potenţialului de 
dezvoltare oferit de industria turistică pot fi de natură economică: 
productivitatea scăzută a muncii sau fluxurile scăzute de investiţii; dar şi de 
natură noneconomică: favorabilitatea redusă şi valorificarea slabă a 
elementelor cadrului natural sau antropic, favorabilitatea cadrului juridic şi 
instituţional, capacitatea autorităţilor naţionale/regionale/locale de a guverna 
problemele economice, sociale şi de mediu specifice sectorului etc. 

Deşi dispune de un potenţial turistic important România se 
caracterizează prin contribuţia cea mai scăzută a turismului la PIB, la 
ocuparea forţei de muncă , prin productivitatea muncii şi competitivitatea 
internaţională cele mai scăzute dintre toate ţările membre ale Uniunii 
Europene, fiind devansată de ţări mai mici şi cu potenţial mai scăzut: 
Bulgaria, Ungaria, Slovenia, etc. 

Lipsa de competitivitate a turismului din cele două ţări vecine poate 
fi atribuită carenţelor  cadrului instituţional şi guvernării sub toate aspectele 
sale, incapacităţii acestora de a asigura favorabilitatea factorilor de bază ai 
dezvoltării turismului: infrastructurile de toate tipurile (transport, edilitare, 
comunicaţii), calitatea resurselor umane, siguranţa şi securitatea, 
sustenabilitatea ambientală, cadrul politic şi legislativ. Situaţia acestor 
factori favorizanţi pentru asigurarea competitivităţii industriei turismului şi 
călătoriilor poate fi îmbunătăţită prin îmbunătăţirea performanţelor 
instituţiilor şi guvernării şi /sau printr-o promovarea unor colaborări mai 
eficace dintre partenerii economici, sociali, publici şi politici. Prezentul 
studiu a evidenţiat legătura directă şi puternică dintre atributele bunei 
guvernări: eficacitatea guvernării, controlul corupţiei, libertatea de 
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exprimare, statul de drept şi calitatea cadrului legislativ; şi factorii care 
favorizează îmbunătăţirea şi întărirea poziţiei competitive a turismului pe 
piaţa internaţională. Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi a guvernării în 
România şi Republica Moldova ar putea contribui la demararea unor 
proiecte comune de cooperare transfrontalieră, în scopul sporirii contribuţiei 
turismului la bunăstarea comunităţilor de la frontieră, care să vizeze: 
modernizarea şi interconectarea reţelelor de infrastructuri, facilitarea 
schimbului de informaţii, dezvoltarea de proiecte turistice comune sau de 
amenajare a teritoriului care să contribuie la valorificarea mai bună a 
resurselor naturale şi culturale, proiecte de protejare şi conservare a 
mediului înconjurător, dezvoltarea turismului de afaceri, de evenimente, 
tematic (vinicol), crearea unor reţele transfrontaliere de cercetare ştiinţifică 
între instituţii de învăţământ şi de cercetare din cele două ţări vecine etc.  
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1.14. VINEYARD ROAD: THE VISIT CARD OF 
VRANCEA COUNTRY 

 
DRUMUL PODGORIILOR – CARTEA DE VIZITĂ A ŢĂRII 

VRANCEI 
 

Carmen Corina VIŞAN1 
 

„Vrancea - o ţară de vie şi vin!” 
 

Abstract 
The Vrancea County is famous for its wines, being the biggest wine producer in 

Romania. Over 11% of the county surface is covered with vines. The county's best known 
wine regions are Panciu, Odobeşti, and Coteşti. 

The Panciu vineyard is located on the northern part of Vrancea County and has 
three main wine-growing centres: Păuneşti, Panciu and Ţifeşti, vinification is being made 
within the more of 20 centres established in the area. The vineyard benefits of a humid and 
moderate climate, and due to the region's relief, altitude and pertaining soil and climate 
conditions in this area are being produced special wines both red and white. Another major 
advantage which this region offers is that the obtaining wine has a high acidity that 
recommends them for producing sparkling wines as well. 

The Odobeşti vineyards is located on the central part of the county and is 
compiling from the three main centres of Boloteşti, Jariştea and Odobeşti, vinification is 
being made within the more of 35 centres established in the area. The way vineyards' fields 
display and the medium altitude where the plantation are placed offers the advantage of 
grape fully ripeness. The region offers the possibility of obtaining white and red wines of 
the highest quality level from the most representative sorts of the country. 

The Coteşti vineyards is located on the southern part of the county and is 
compiling from large centres of Vârteşcoiu, Cârligele, Coteşti and Tâmboieşti, vinification 
is being made within the more of 40 centres established in the area. The vineyards benefits 
from the advantage of latitude, southern exposure and soil structure. The environmental 
friendly pertaining soil and climate condition favours the vine culture, especially for 
obtaining the red wines. 

Key words: Vrancea County, wines, Panciu vineyard, Odobeşti vineyards, Coteşti 
vineyards 
 

1. Introducere 
De la poarta de sud (graniţa cu judeţul Buzău) până la poarta de nord 

(la graniţa cu judeţul Bacău), Drumul Vinului în Vrancea se derulează pe 
                                                 
1 Prof. ing. dr., Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Focşani, 
corinavisan@yahoo.com 
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distanţa de 100 km, traversând un peisaj pitoresc şi variat şi sate încărcate de 
istorie. (Fig. 1.) 

Vinurile româneşti au fost întotdeauna căutate în Europa, ca de altfel 
şi tescovina (tighirul). Dimitrie Cantemir notează că din Moldova, vinurile 
româneşti ajungeau până în Ţarigrad, Varşovia şi Viena, iar cele din 
Muntenia, în Turcia şi Egipt. Vinurile de Cotnari, Măgura, Piatra şi Nebuna 
erau cotate aidoma cu cele de Tokay, Sauternes, Sanatorin, Rhein şi 
Bourgogne. Insuşi Napoleon, împaratul Franţei, prefera vinul de Cotnari. 

Figura 1. Drumul Podgoriilor Vrâncene 

 
In plină glorie, viticultura românească a fost atacată cu furie în anii 

1882-1884 de epidemia ucigătoare a filoxerei. In decurs de 12 ani, 
podgoriile au fost decimate. Urmarea acestui flagel a constat într-o luptă 
crâncenă pentru refacerea viilor cu viţe aduse mai ales din Franţa, dar care s-
au dovedit improprii climatului Romaniei. In cele din urmă, viticultorii au 
recurs la aclimatizări şi la refacerea soiurilor autohtone.  

In 1913, suprafaţa viilor ajunsese la 72.600 de hectare, cu o 
producţie de 1.520.000 hectolitri de vin anual. Dar, după Primul Razboi 
Mondial, atribuindu-se ţăranilor loturi de pământ din moşiile statului, 
aceştia au plantat pretutindeni vii. In scurt timp, suprafaţa viilor s-a dublat, 
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dar nu cu viţe altoite, ci cu hibrizi, producători direcţi, care nu dau totuşi 
vinuri de calitate. 

Intinderea excesivă a viilor de hibrizi a devenit la un moment dat 
îngrijorătoare, deoarece vinurile obţinute de ţărani concurau pe cele nobile, 
scăzând preţul acestora. Drept urmare, marii podgoreni, precum Constantin 
Garoflid (1872-1943), de mai multe ori ministrul Agriculturii în perioada 
interbelică, au făcut ca Parlamentul să adopte o lege nepopulară privind 
îngrădirea plantării de viţe de vie hibride producătoare direct. 

In 1938, existau circa 170.000 de hectare cu vii de hibrizi 
producători direcţi şi 40.000 de hectare cu vii indigene nealtoite. In schimb, 
suprafaţa viilor cu specii nobile se cifra la circa 500.000 de hectare. 

Este interesant de observat că prin confiscarea viilor în timpul 
regimului comunist, o serie de soiuri autohtone de viţe, precum Băşicata, 
Baraghina, Crâmpoşia, Cabasma, Mustoasa, Galbena, Gordin şi 
Samoveanca au dispărut sau au fost împuţinate, devenind rarităţi. 
 

2. Podgoriile din Ţara Vrancei 
„O hartă a vinurilor este ca o hartă a fluviilor vii...” 

In contextul „România a 8-a putere viticolă a lumii…cu o medie de 
peste 244.000 hectare cultivate cu viţă de vie” Vrancea deţine un bogat 
areal viticol, fiind inclusă în Regiunea viticolă Moldova, situată în partea de 
sud a acesteia. 

Cultura viţei de vie a reprezentat pentru regiunea Vrancea o ocupaţie 
străveche şi de bază a oamenilor, influenţa ei resimţindu-se direct şi indirect 
în economie, în viaţa socială şi culturală. 

Suprafaţa cultivată cu viţă de vie din Vrancea reprezintă 11% din 
suprafaţa viticolă a României, iar soiurile de viţă de vie nobile reprezintă 23 
% din totalul suprafeţei la nivel naţional, realizează între 20-25% din 
producţia de vin a României, peste 100.000 de persoane trăiesc din această 
îndeletnicire. Toate aceste date pot convinge pe oricine de importanţa pe 
care o are acest domeniu de activitate în economia judeţului. 

In prezent, din suprafaţa totală de 27.235 ha cultivată cu viţă de vie, 
2.762 ha reprezintă cultură producător hibrid (fig. 2). In procesul de 
negociere cu Uniunea Europeană, România a obţinut o perioadă de tranziţie 
de 8 ani pentru eliminarea din cultură a viilor hibride şi replantarea 
suprafeţelor defrişate cu soiuri din specia Vitis vinifera, cu recunoaşterea 
dreptului de replantare. 
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Figura 2. Suprafaţa cultivată cu viţă de vie producător hibrid 

Cultură viţă de vie producător hibrid
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Viile nobile ocupă 22.550 ha, din care 4.914 ha cultivate cu struguri 

de masă şi 17.636 ha cu struguri de vin (fig. 3.).  
Figura 3. Suprafaţa cultivată cu vii nobile 
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Ceea ce trebuie îndepărtat urgent este etichetarea de zonă în care se 

practică falsificarea vinurilor, pe care tindem să o căpătăm în ultimii ani. 
Este rolul autorităţilor, dar şi al comunităţii să nu permită astfel de practici, 
care ne-ar putea excude total de pe piaţa europeană. 



Vineyard road: the visit card of Vrancea Country 

 195 

Viticultura practicată în mediul rural românesc va putea accesa, în 
scopul modernizării, atât fondurile destinate dezvoltării rurale (PHARE şi 
SAPARD), cît şi Fondul European de Garantare Agricolă. 

Suprafaţa viticolă a Vrancei este împărţită în trei podgorii 
reprezentative: Podgoria Panciu, Podgoria Odobeşti şi Podgoria Coteşti; un 
număr de 11 centre viticole: Păuneşti, Panciu, Tifeşti, Boloteşti, Jariştea, 
Odobeşti, Vârteşcoiu, Cârligele, Coteşti, Urecheşti, Tamboieşti şi mai multe 
plaiuri viticole arondate fiecărui centru viticol în parte: Moviliţa, Rugineşti, 
Bordeşti, Dumbrăveni, Rugineşti s.a. 

Podgoria Panciu: Panciu, Păuneşti, Pufeşti, Ţifeşti, Rugineşti, 
Moviliţa. 

Podgoria Odobeşti: Odobeşti, Jariştea, Pădureni, Boloteşti. 
Podgoria Coteşti: Coteşti, Vârteşcoiu, Cârligele, Urecheşti, 

Tâmboieşti, Dumbrăveni.  
 

2.1. Podgoria Panciu 
Cu o suprafaţă de peste 9.500 ha, Podgoria Panciu a fost şi rămâne o 

permanentă atracţie pentru cei doritori să cunoască bogăţiile, frumuseţile şi 
vestigiile acestor locuri. 

Primele menţiuni scrise referitoare la viile aflate în localităţile ce 
alcătuiesc în prezent podgoria Panciu apar într-un document emis în anul 
1589, în timpul domniei lui Petru Şchiopul, care îi întărea lui Bucium, mare 
vornic al Ţării de Jos, stăpânirea pe viile de la Cruce - vechea denumire a 
acestor podgorii. 

În trecut renumele podgoriei îl făceau vinurile obţinute din soiuri 
tradiţionale ca Plăvaie, Galbena, Băbeasca Neagră, Feteasca Albă şi 
Feteasca Neagră. 

Ulterior au cucerit teren şi altele ca: Feteasca Regală, Riesling 
Italian, Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon care au permis obţinerea 
unor vinuri cu denumire de origine şi apariţia vinurilor spumante care au 
ridicat faima podgorie. 

Aflată chiar în mijlocul podgorie, S.C. VERITAS PANCIU S.A. 
păstrează acelaşi nivel calitativ ridicat de peste 65 de ani (a fost fondată în 
1949). Aici se produc în principal struguri de vin, dar şi struguri de masa. 
Din 1700 de hectare de podgorie, 1500 de hectare sunt cu struguri de vin. 
Domeniile deţinute de S.C. VERITAS PANCIU S.A. cuprind podgoriile 
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Răzoare, Dumbrava, Crucea de Jos, Diocheţi, Moviliţa, Chicera şi Ţifeşti, 
care au dus faima acestei regiuni. 

Colecţia cuprinde un total de 82 de sortimente de vinuri din care 16 
sunt soiuri rezistente şi hibrizi şi urmăreşte obţinerea unor producţii ridicate 
de struguri rezistenţi la îngheţ, de calitate superioară, la preţuri mici. Aceşti 
struguri se coc devreme şi pot fi recoltaţi mecanizat. 

Din 1968, în cramele din Valea Cerbului (înfiinţate în timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare şi atestate documentar la sfârşitul secolului al 
XVII-lea) compania produce vinuri albe şi rosii, seci şi demiseci. Hrubele 
Panciu se compun dintr-un culoar central din care se ramifică un număr de 
36 de galerii laterale ce totalizează împreună aproape 3.000 m, cu 
capacitatea de 3 milioane de sticle. Hrubele "Stefan cel Mare" Panciu 
monument istoric Cod LMI VN-II-m-A-06545 sunt în patrimoniul 
UNESCO. 

Departamentul de vinuri spumoase este dotat cu o linie modernă de 
prelucrare, importată din Franţa. Aici se produce prin metoda clasică 
Champenoise cea mai bună şampanie - Şampania Panciu. Procesul de 
fabricare este complet automatizat permiţând astfel produsului final să fie 
competitiv pe piaţa internatională. 

Crama în care se produce şampania albă şi roze a fost construită cu 
peste 500 de ani în urmă, fiind o adevărată reţea subterană cu o lungime de 3 
km. (Fig. 4.). 

Figura 4. Cramele domneşti - loc de „odihnă” a şampaniei 
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Vinurile albe şi roşii de PANCIU (denumire de origine controlată 
Ordin 458/2003) sunt prezentate în Tabelul 1: 

Tabel 1. Vinuri albe şi vinuri roşii din Podgoria Panciu 

Vinuri albe 

Fetească Albă 
Fetească Regală 
Muscat Ottonel  
Pinot Gris  
Plavaie 
Riesling Italian 

Sec / Demisec 
Sec  
Sec / Demisec / Demidulce  
Sec / Demisec 
Sec  
Sec 

Vinuri roşii 
Fetească Neagră  
Merlot 
Pinot Noir  
Sauvignon 

Sec / Demisec 
Sec  
Sec / Demisec 
Sec / Demisec 

 
2.2. Podgoria Odobeşti 
Podgoria Odobeşti are o suprafaţă de aproximativ 7000 ha şi este cea 

mai veche podgorie din ţara noastră fiind considerată o podgorie dacică. 
“Moşia Odobeşti” este atestată documentar la 1626 şi este amintită 

ca fiind una din cele mai importante podgorii ale Moldovei. Viile domneşti 
ale lui Dabija Vodă, Caragea şi Mihail Sturza cu o suprafaţă de circa 300 ha 
şi cele două crame de piatră care au existat până în anul 1944 constituie o 
dovadă în plus. 

Marele cărturar şi enciclopedist, domnitorul Dimitrie Cantemir 
(1710-1711), notează în ”Descriptio Moldavie” că sub raportul calităţii 
vinului, Odobeştii ocupă locul al treilea în Moldova, având înainte Cotnarii 
şi podgoria Huşilor. Aici se obţine Galbena de Odobeşti, un vin alb, lejer 
slab aromat, dar apreciat pentru prospeţime şi echilibru. Acesta era vinul 
preferat de prinţul Moldovei Dimitrie Cantemir la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. 

Aprecieri asupra calităţii vinurilor de la Odobeşti au făcut şi 
învăţatul J. Benkö (Viena, 1781), consulul austriac Raiceviick (1788), 
călătorul rus Iakovenko (1820), Al. Odobescu (1867) etc. 

Astăzi se mai poate vizita Beciul Domnesc, vechi de aproape trei 
secole, construit în 1839 pentru domnitorul Mihail Sturza, care deţine o 
colecţie de vinuri minunate. Lungimea sa este de 200 m şi are o capacitate 
de o mie de vase de câte o mie de litri fiecare, folosit pentru învechirea 
vinurilor din cele mai pure şi fine soiuri. 

Profilată pe producerea de vinuri şi în mod deosebit a celor albe, în 
podgoria Odobeşti se cultivă o mare varietate de soiuri. Dintre cele de 
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origine locală existente încă în cultură se menţionează Galbena de Odobeşti, 
iar pe suprafeţe mai restrânse soiurile Plăvaie şi Mustoasa. 

Dintre soiurile româneşti mai sunt întâlnite Feteasca Albă, Feteasca 
Regală şi Şarba, iar din cele străine se cultivă pe suprafeţe relativ mari 
Aligote, Riesling Italian şi Muscat Ottonel. Grupa soiurilor de struguri negri 
este reprezentată de Băbeasca neagră şi Pinot noir. (Fig. 5.) 

Figura 5. Vinuri produse la Odobeşti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Podgoria prezintă condiţii favorabile şi pentru producerea strugurilor 
de masă din al căror sortiment nu lipsesc soiurile din grupele Chasselas şi 
Coarna însoţite de Muscat Hamburg şi Cinsăut. 

Vinurile produse la Odobeşti sunt cunoscute din Europa până în 
Japonia şi America. 

Vinurile albe şi roşii de ODOBEŞTI (denumire de origine controlată 
Ordin 458/2003) sunt prezentate în tabelul 2: 

Tabel 2. Vinuri albe şi vinuri roşii din Podgoria Odobeşti 

Vinuri albe 

Fetească Albă 
Fetească Regală 
Galbenă de Odobeşti  
Plăvaie 
Riesling Italian 
Sauvignon 
Sarba 

Sec / Demisec 
Sec  
Sec  
Sec 
Sec  
Sec / Demisec 
Sec / Demisec 
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Vinuri roşii Băbească 
Fetească Neagră  
Merlot 

Sec  
Sec / Demisec 
Sec 

 
2.3. Podgoria Coteşti 
Cu o istorie de peste 600 de ani, Podgoria Coteşti este o podgorie în 

totalitate valahă;  primele menţiuni documentare apar în anul 1580, pe 
vremea domnitorului Mihnea Turcitul. 

Podgoria Coteşti are astăzi o suprafaţă de aproximativ 10.735 ha şi 
constituie o continuare a plantaţiilor viticole din podgoria Odobeşti; 
podgoria beneficiază de resurse heliotermice mai ridicate şi cuprinde 
centrele viticole Coteşti, Tâmboieşti, Cârligele şi Vârteşcoiu. 

În toate aceste centre viticole există areale de producere a vinurilor 
albe şi roşii de consum curent din soiurile: Fetească Regală, Aligote, 
Băbească Neagră. Vinurile de calitate superioară se obţin din soiurile: 
Fetească Albă, Riesling Italian, Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon, 
Fetească Neagră şi Merlot. (Fig. 6.; Fig. 7.) 

Figura 6. Pivniţa de vinuri Coteşti 
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Figura 7. Colecţia de vinuri din Podgoria Coteşti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinurile albe şi roşii de Coteşti (denumire de origine controlată 
Ordin 458/2003) sunt prezentate în tabelul 3: 

Tabel 3. Vinuri albe şi vinuri roşii din Podgoria Coteşti 

Vinuri albe 

Fetească Albă 
Fetească Regală 
Riesling Italian 
Sauvignon 

Sec / Demisec 
Sec  
Sec  
Sec / Demisec 

Vinuri roşii 

Cabernet Sauvignon 
Fetească Neagră  
Merlot 
Pinot Noir 

Sec  
Sec / Demisec 
Sec  
Sec / Demisec 
Sec / Demisec 

Prin suprafaţa de vie şi producţia de vinuri, Vrancea este cel mai 
mare judeţ viti-vinicol al ţării. 

Cel mai mare producător de vin în Vrancea este în prezent S.C. 
Vincon Vrancea S.A., cu podgorii şi centre de vinificaţie în Panciu, 
Odobeşti, Jariştea, Tâmboieşti, Cârligele, Coteşti ş.a. 
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Figura 8. Împărţirea suprafeţei viticole a judeţului Vrancea 
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O ţară de vie şi vin! 
Vrancea se numără printre judeţele cu cele mai mari plantaţii de viţă 

de vie şi cu vinuri de marcă care se exportă în Europa (Marea Britanie, 
Elveţia, Cehia, Belgia, Olanda, Germania, Slovacia), America, Canada, 
Israel şi Japonia. 

Anual, la sfârşitul lunii septembrie, în Municipiul Focşani se 
organizează Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului, care în anul 2013 a 
ajuns la a XXI-a ediţie şi Concursul naţional de vinuri ”Bachus”, 
evenimente de tradiţie vrânceană care atrag numeroşi turişti români sau 
străini, oameni de afaceri de profil sau simpli degustători.  
 

3. Concluzii 
Ţara Vrancei este unică şi pentru că doar aici, pe aceste locuri 

binecuvântate, sunt atât de multe podgorii celebre. Fie că vorbim de 
Podgoria Panciu, fie că vorbim de Podgoria Odobeşti sau de Podgoria 
Coteşti, toate sunt renumite pentru vinurile lor de excepţie, pentru beciurile 
în care licoarea lui Bachus este pusă la învechit, dar şi pentru istoria 
minunată a acestor locuri bogate. 
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Astăzi, beciurile din Vrancea ca şi alte clădiri istorice din podgoriile 
Vrancei sunt mărturia vie a tradiţiei de sute de ani existentă aici. Ele s-au 
transformat în adevărate puncte de atracţie turistică, la fel cum drumul care 
străbate viile din cele trei podgorii ale Vrancei a devenit, el însuşi, o atracţie 
turistică. 

De la Hrubele ”�tefan cel Mare”, drumul podgoriilor vrâncene 
continuă pe DJ 205 B, prin Ţifeşti, Boloteşti şi Jariştea spre o altă podgorie 
celebră – Podgoria Odobeşti care se întinde majestuos pe dealurile Măgurei 
Odobeşti. 

Aici, la Odobeşti, în urmă cu două secole, podgoreni celebri în toată 
Europa de Est, au construit Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 
cartierul Cazaclii. Toamna, după ce mustul se limpezea, negustorii cazaclii 
din Odobeşti stabileau preţul vinului pentru întreaga ţară, chiar în faţa 
bisericii sau la târgul din centrul oraşului care avea loc în fiecare toamnă, de 
Ziua Crucii. 

Dar tot în Odobeşti “Drumul podgoriilor vrâncene” trece pe la 
Beciul Domnesc, înscris în Registrul Naţional al Patrimoniului Turistic şi pe 
lista de conservare UNESCO. 

De altfel, în oraşele Panciu şi Odobeşti beciurile alcătuiesc adevărate 
oraşe subterane. Pe lângă Hrubele „Ştefan cel Mare”, în Panciu mai există 
alte două beciuri monumente istorice. Este vorba despre Beciul Marin 
Ştefan, datat secolul al XIX-lea şi Beciul Vlădoianu, tot din secolul al XIX-
lea, iar în Odobeşti, pe lângă Beciul Domnesc, turiştii mai pot trece pragul 
Beciului Bahamat – datat secolul al XIX-lea. Istoria vorbeşte şi despre 
existenţa altor galerii subterane care se ramifică în toate direcţiile în 
Odobeşti, dar şi la Panciu sau la Focşani. 

Analiza SWOT a regiunii prezintă următoarele date: 
Puncte tari: 
▪ contactul cu natura, peisaje de o rară frumuseţe; 
▪ absenţa aglomerărilor urbane; 
▪ liniştea şi lipsa poluării; 
▪ contactul personal, direct, în opoziţie cu anonimatul urban; 
▪ posibilitatea cunoaşterii profunde a zonei şi a oamenilor acestor 

locuri; 
▪ vizitarea podgoriilor Odobeşti, Jariştea, Vîrteşcoiu, Faraoanele şi a 

Staţiunii de Cercetări Viticole Odobeşti; 
▪ centrele de vinificaţie şi cramele din Odobeşti, Jariştea, Vîrteşcoiu; 
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▪ acces facilitat de drumul asfaltat; 
▪ reţea de comunicaţii. 
Puncte slabe: 
▪ deficienţe în asigurarea necesarului de apă potabilă, mai ales în 

perioada culesului viilor; 
▪ infrastructura insuficient dezvoltată; 
▪ lipsa posibilităţii de acces facil la legislaţia în vigoare în domeniul 

viei şi vinului; 
▪ lipsa de informaţie şi experienţă privind metodele şi instalaţiile 

moderne, în domeniul vinificaţiei, managementului şi marketingului, 
folosite în Uniunea Europeană. 

Oportunităţi: 
▪ înfiinţarea unor noi centre de vinificaţie având în vedere potenţialul 

ridicat al zonei în acest domeniu; 
▪ modernizarea punctelor de vinificaţie particulare, care în prezent 

nu corespund standardelor europene; 
▪ înfiinţarea unui centru de îmbuteliere a vinului care să deservească 

podgorenii particulari, pentru a facilita comercializarea vinului; 
▪ iniţiativele prezentate ar avea ca rezultat creşterea numărului de 

locuri de muncă în zonă şi implicit îmbunătăţirea nivelului de trai; 
▪ atragerea unor investitori străini; 
▪ exporturi în ţări străine puternic industrializate: Anglia, Norvegia, 

Finlanda, SUA; 
▪ înfiinţarea unei publicaţii (catalog, pliant) pentru mediatizarea 

ofertei turistice a zonei şi dezvoltarea mediatizării pe Internet; 
▪ elaborarea programelor de marketing agroturistic pentru 

valorificarea potenţialului turistic al zonei. 
Ameninţări: 
▪ etichetarea de zonă în care se practică falsificarea vinurilor; 
▪ calitatea scăzută a strugurilor pe fondul perturbărilor climaterice 

(regimul termic şi al precipitaţiilor); 
▪ dezavantajarea micilor producători prin practicarea preţului scăzut 

la achiziţionarea strugurilor la centrele de vinificaţie, care nu acoperă 
cheltuielile cu lucrările agricole ale viei; 

▪ creşterea preţului vinului la producătorii particulari; 
▪ concurenţa acerbă în domeniu, existenţa unor firme ce practică 

strategia costurilor scăzute. 
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Vinurile de Odobeşti, Panciu şi Coteşti, şampania de Panciu, 
constituie un brand pentru Ţara Vrancei făcând-o cunoscută pe plan naţional 
şi pot deveni o marcă şi în Uniunea Europeană. 

Pentru a vă convinge de calitatea şi buchetul vinurilor noastre, vă 
aşteptăm să fiţi oaspeţi bineveniţi şi parteneri de nădejde în afaceri, pe 
aceste vestite meleaguri vrâncene. 
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1.15. THE IMPACT OF ECONOMIC POLICIES UPON 
TOURIST SERVICES 

 
IMPACTUL POLITICILOR ECONOMICE ÎN SFERA 

SERVICIILOR TURISTICE 
 

Marina ZAVIDEI1 
 

Abstract 
The impact of economic policies in the field of tourism services. A seperficielle 

analysis indicate positive effects of tourism in the economic plan and the negative effects in 
the socio-cultural and medium. But the actual situation is quite complex.  

That tourism has a major influence in the world economy must el factors decision 
by the applied policies, maximalisent the economic profits of this industry and they 
minimize the inconvenience to the natural and social-cultural environment. At present 
tourism is one of the largest industry in the world. It has a very large potential to bring 
prosperity and wealth, creating great value.  

The increase in capital investment in tourism also talks about the economic 
importance of this area on a global scale. Of total world tourist arrivals represent 60% 
holiday trips and 30% - the travel business. We can not ignore the strong and dinamiques 
field of global economy and we can not stay out of the development of tourism services. 

Key words: tourism, ethics, assumption, sample, economic impact, tourist, world 
organization, development 

JEL: M19, Z18 
 

1. Introducere 
Termenul „impact” este adesea exprimat de alte cuvinte: 

externalităţi, efecte externe, efecte pozitive sau beneficii, efecte negative sau 
costuri.2 Preocupările pentru măsurarea exactă a acestui impact sunt relativ 
recente şi furnizează instrumente deosebit de utile pentru fundamentarea 
politicilor economice. 

Conferinţa Mondială pentru Măsurarea Impactului Economic al 
Turismului, organizată în 1999 la Nisa- Franţa, sub egida Organizaţiei 
Mondiale a Turismului a pus la punct metodologia de aplicare a Contului 

                                                 
1 Studentă, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, marina.zavidei@gmail.com 
2 Norbert Vanhove, The economics of tourism destination, Elsevier, 2005, pag. 213 
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Satelit, ca fiind o modalitate mai comlexă de reliefare a contribuţiei 
turismului la dezvoltarea economică şi de reprezentare statistică unitară.3 

O analiză superficială ar indica doar efecte pozitive ale turismului pe 
plan economic şi doar efecte negative pe plan socio-cultural şi de mediu. 
Situaţia reală este însă deosebit de complexă. Pentru ca turismul să aibă o 
influenţă majoră în economia mondială trebuie ca factorii de decizie , prin 
politicile aplicate să maximizeze beneficiile economice ale acestei industrii 
şi să minimizeze neajunsurile asupra mediului natural şi socio-cultural. 

Relaţia dintre impactul turismului şi politicile macroeconomice este 
duală în sensul că un anumit impact al turismului determină conceperea şi 
aplicarea anumitor tipuri de politici iar dezvoltarea unor politici modifică 
impactul turismului. 

În prezent turismul este una din cele mai mari industrii ale lumii. El 
are un foarte mare potenţial de a aduce prosperitate şi bogăţie, creînd o 
valoare adăugată mare. 

Cea mai importantă raţiune pentru dezvoltarea turismului constă în 
numeroasele beneficii economice pe care le aduce destinaţiilor. În primul 
rînd atragerea turiştilor presupune o multitudine de investiţii făcute de 
guverne, autorităţile locale sau companiile private pentru crearea 
infrastructuriii turisticeşi a altor elemente care completează industria 
turistică furnizînd servicii necesare. Dacă sunt făcute toate acestea într-o 
calitate corespunzătoare schimbă în bine aspectul destinaţiilor şi 
îmbunătăţesc condiţiile de viaţă ale localnicilor. Numai evoluţia ulterioară a 
turismului, modul în care se va desfăşura, modul în care vor fi implicate 
resursele locale ne va oferi o imagine asupra impactului real al turismului. 

Principalul motiv al acestor eforturi investiţionale constă în 
potenţialul turismului internaţional  receptor de a aduce un aport substanţial 
de valută. Turismul ocupă unul din primele cinci locuri  în exportul a 
aproximativ 83% din ţările lumii şi este o sursă primcipală de valută pentru 
cel puţin 38% din ţări. Conform statisticilor la nivelul anului 2006 sosirile 
de turişti au reprezentat 6% din exportul de bunuri şi 40% din exportul de 
servicii.4 

Aportul de valută este atît de important  deoarece poate contribui la 
echilibrarea balanţei de plăţi sau la excedentul acesteia. Potenţialul 
turismului de a contribui la echilibrarea balanţei de plăţi este larg recunoscut 
                                                 
3 Gianina Buruiană, Politici macroeconomice în turism, Editura Uranus, 2008, pag. 27  
4 www.unomt.com, septembrie 2006 
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iar multe ţări dezvoltate  ar fi fost deficitare la balanţa de plăţi fără aportul 
turismului. 

Dezvoltarea turismului aduce cu ea şi o multitudine de efecte 
negative care pot fi contracarate prin intermediul unor politici bine 
fundamentate şi corect implementate. 

Deşi, aspectele legate de forţa de muncă fac parte din categoria 
efectelor pozitive, există însă, şi numeroase dezavantaje: 

▪ nivelul de calificare este considerat relativ modest iar numărul 
cadrelor cu pregătire superioară este redus; 

▪ nivelul salariilor este inferior mediei pe economie. Organizaţia 
Mondială a Muncii raportează că lucrătorii din turism cîştigă în medie cu 
20% mai puţin decît cei din alte sectoare economice5; 

▪ nesiguranţa locurilor de muncă determinată de caracterul sezonier 
al activităţii turistice; 

▪ caracterul inegal al perioadelor de activitate; 
insecuritatea globală sau recesiunea economică ce afectează în 

primul rînd turismul; 
în ţările în dezvoltare localnicii ocupă slujbe prost plătite, cu puţine 

oportunităţi de calificare. 
Preocupările de natură etică sunt relativ recente în domeniul 

economic şi exprimă conduita morală pe care trebuie să o adopte un 
participant la procesul economic, astfel încît prin rezultatele activităţii sale 
să nu afecteze negativ pe alţii sau mediul înconjurător. 

În zilele noastreetica nu este doar un ideal, ci este o necesitate şi o 
armă strategică, pentru că este esenţială pentru succesul pe termen lung al 
unei activităţi.La nivel macroeconomic atitudinea etică este cu atît mai 
necesară, întrucît afectează întregul sistem economic, procesul de alocare 
eficientă a resurselor şi modul de satisfacere a cumparatorului.6 

Turismul are nevoie de o fundamentare etică, deoarece, înainte de a 
fi o activitate economică este un proces social, este o formă a 
comportamentului uman şi o modaliatte de petrecere a timpului liber în care 
se pot atinge numeroase obiective de împlinire personală. 

Modalitatea cea mai eficientă de a aduce în atenţie principiile etice 
este conceperea unor „coduri de etică”, a căror obiective contribuie într-o 

                                                 
5 Starea lumii 2002, Raportul Institutului Worldwatch asupra progreselor către o societate 
durabilă, Bucureşti 2002, pag.125 
6 Gianina Buruiană, Politici macroeconomice în turism, Editura Uranus, 2008, pag. 69 
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măsură mai mare la conştientizarea problemelor de ordin moral şi la 
creşterea responsabilităţii actorilor fenomenului touristic. Punctul de plecare 
în elaborarea politicilor turismului durabil la nivel macroeconomic trebuie 
să fie “Codul Global de Etică pentru Turism” elaborat în 1999 de 
Organizaţia Mondială a Turismului.7 

Numeroase companii transnaţionale din turism, în special marile 
lanţuri şi-au creat propriile coduri de etică ce fac parte din cultura lor 
organizaţională fiind completate cu numeroase ghiduri pentru 
implementarea unor bune practici de dezvoltare durabilă. Coduri de 
conduită se elaborează şi la nivelul comunităţilor locale care sunt afectate de 
turism, la nivelul diferitelor organizaţii. Există coduri de etică ce urmăresc 
modificarea comportamentului turiştilor fată de comunitatea gazdă, cum 
este „Codul de Turism al Himalaiei” conceput de organizaţia 
negurnamentală Tourism Concern în anul 1995. 

Într-o perspectivă istorică intervenţia statului în turism datează de pe 
vremea anticelor imperii ale Chinei, Egiptului şi Romei. În acele timpuri 
guvernatorii adoptau legislaţia referitoare la ordine şi securitate, gîndeau 
mijloace adecvate pentru schimburi şi plata serviciilor, proiectau construirea 
de drumuri, poduri sau porturi, toate absolut necesare pentru stimularea 
călătoriilor. Dacă exista stabilitate guvernamentală se putea dezvolta o clasă 
socială prosperă care putea călători pentru plăcere, în scopuri religioase sau 
pentru sănătate. În epoca romană putem aminti despre o anumită activitate a 
statului în vederea asigurării confortului în timpul călătoriei. În anul 61 e.n. 
Împăratul Nero a dat dispoziţii procuratorului Traciei pentru construirea de 
hanuri, iar în 163 e.n. Adrian a dispus ca, de-a lungul drumurilor de pe 
coasta Mării Roşii să se ridice hanuri.8 

Intervenţia genială a lui Thomas Cook în istoria turismului prin 
crearea primei agenţii de turism, a cecurilor de călătorie, a sejururilor 
”inclusice-tour” dar mai ales prin conştientizarea dimensiunii sociale şi 
morale a turismului. 

Liderii în sfera serviciilor turistice sunt de o importanţă deosebită. 
Lipsa sprijinului la acest nivel poate frîna progresul în cadrul ramurii, 
datorită unor politici inconsistente. Un lider politic puternic are o influenţă 
crucială în alegerea politicii, în aplicarea ei şi în furnizarea finanţării. 

                                                 
7 Gabriela �igu, Etica afacerilor în turism, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, pag. 111 
8 Cristiana Cristureanu, Economia şi politica turismului interna�ional, Editura Abeona, 
Bucureşti, 1992, pag.12 
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Exemple: 
▪ în  Cuba nu s-ar fi dezvoltat atît fară sprijinul lui Fidel Castro; 
▪ în Thailanda în anii 60, Field Marshal Sarit, considerat dictatorial şi 

corupt a susţinut dezvoltarea turismului şi iniţiativa privată în acest 
domeniu; 

▪ ministrul turismului australian, John Brown a contribuit începînd 
cu anul 1983 la propulsarea sectorului turistic; 

▪ este greu de apreciat contribuţia preşedintelui SUA, Ronald Regan 
care a militat pentru desfiinţarea autorităţii naţionale turistice ”United States 
Travel and Tourism Administration” pe considerentul că sectorul privat 
poate îmbunătăţi mai mult cota de piaţă a turismului american decît o 
agenţie birocratică. 

Turismul mondial este valorificat în mod tradiţional prin sosirile 
turistice internaţionale şi încasările de la turismul internaţional. Evoluţia 
acestor indicatori demonstrează tendinţa permanentă de creştere în cadrul 
industriei turistice mondiale. 

Tradiţional, expansiunea turismului internaţional a început cu anii 
'60 ai secolului XX, cînd fenomenul turismului capătă o amploare globală, 
cu un număr de sosiri turistice internaţionale de peste 50 de milioane, iar 
după anii '60 - '70 caracteristicile turismului de masă pe plan mondial, ritmul 
de creştere în turismul internaţional au dimensiuni spectaculoase (Diagr. 1) 

Diagrama 1. Evoluţia sosirilor turistice internaţionale în cadrul turismului 
internaţional (mil. sosiri) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

În ultimii 40 de ani ai secolului XX numărul vizitatorilor în cadrul 
turismului internaţional, a sporit aproape de 14 ori, atingînd în anul 2002 o 
cifră record de 715 milioane sosiri. 
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Ritmul mediu anual de creştere a numărului de sosiri turistice 
internaţionale cu 4,3%, remarcat după anul 1990 pînă în anul 2000 reflectă 
viabilitatea şi rezistenţa turismului internaţional în faţa fluctuaţiilor 
economice (Diagrama 2). 
Diagrama 2. Evoluţia ritmului anual de creştere a sosirilor turistice internaţionale 

(în % faţă de anul precedent) 

Sursa: OMT 
Cu părere de rău, evenimentele tragice din 11 septembrie 2001 din 

SUA au avut efecte negative asupra circulaţiei turistice internaţionale în 
toate regiunile de pe glob. În anul 2001 sosirile de turişti internaţionali au 
atins cifra de 692 milioane, în comparaţie cu 697 milioane în anul 2000 (-
0,6%). 

Turismul internaţional reprezintă o parte integrantă a procesului de 
specializare internaţională, alături de alte servicii şi de producţia de mărfuri, 
iar circulaţia turistică internaţională este bazată pe specializarea 
internaţională în turism şi evoluează în urma accentuării şi extinderii acestei 
specializări. În ultimele decenii turismul a devenit una dintre cele mai vaste 
şi mai dinamice industrii mondiale. Conform estimărilor Consiliului 
Mondial de Turism şi Călătorii (WTTC), în anul 2001 turismului i-au 
revenit 10,7% din PIB-ul mondial, iar în următorii zece ani, conform 
previziunilor, ponderea turismului va creşte pînă la 11%. 

Creşterea investiţiilor capitale în turism vorbeşte, de asemenea, 
despre importanţa economică a acestui domeniu pe plan mondial. Astfel, în 
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anul 2001 ponderea turismului în investiţiile totale mondiale a constituit 9%, 
iar în Uniunea Europeană - 10%. 

Din totalul sosirilor turistice mondiale 60% reprezintă călătoriile de 
vacanţă, iar 30% - călătoriile de afaceri. 

Conform previziunilor OMT, evoluţia turismului internaţional va fi 
în continuă ascensiune. Astfel, ritmul mediu anual de creştere a sosirilor 
turistice internaţionale va fi de 4,2% pînă în anul 2010 şi 4,5% în perioada 
anilor 2010-2020. 

Datele sus-menţionate demonstrează, de asemenea, importanţa 
economică şi socială a turismului pe plan mondial. Concluzia este 
următoarea: nu putem ignora acest domeniu puternic şi dinamic al 
economiei mondiale şi nici nu putem să rămînem în afara dezvoltării 
turistice mondiale. 

Politici macroeconomice în turismul moldovenesc. Creşterea 
consecventă a turismului presupune şi o structură socială şi politică stabilă. 
Dezvoltarea turismului necesită mai întîi o infrastructură de transport foarte 
bine amenajată pe întreg cuprinsul ţării. Fără acest element orice alte 
eforturi de modernizare sau îmbunătăţire reprezintă aproape o risipă de 
resurse. Este absurd a concepe programe naţionale pentru amenajarea 
proiectelor de atragere a turiştilor, înainte de a lansa, a monitoriza şi a duce 
la îndeplinire un program naţional a infrastructurii de transport. Acest 
program ar trebui să mobilizeze fonduri bugetare, chiar să solicite ajutor 
comunitar extern şi să se desfăşoare foarte rapid îar sursele obţinute prin 
anumite taxări aplicate conducătorilor auto să fie folosite pentru permanenta 
întreţinere a căilor de comunicaţie. Deşi au existat iniţiative în acest sens, 
lipsa de voinţă politică de a finaliza bine aceste acţiuni, inconsecvenţa şi 
numeroasele blocaje în mecanismul economic au făcur ca nici pînă în 
prezent R.Moldova să nu dispună de o infrastructură de transport modernă, 
competitivă şi comparabilă cu a ţărilor europene, fapt ce şi-a pus amprenta 
asupra imaginii turistice internaţionale a R.Moldova. 

În afară de faptul că turismul presupune contribuţia multor ramuri 
economice pentru crearea bazei materiale şi pentru desfăşurarea serviciilor, 
mai are nevoie pentru dezvoltare şi de fonduri considerabile pentru investiţii 
obţinute în principal prin impozitarea profitului obţinut în acele ramuri. De 
aceea una din cele mai importante funcţii ale statului în turim este aceea de 
asigurare a unui sprijin legat de favorizarea investiţiilor, urmînd ca turismul, 
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în timp, să-şi aducă o contribuţie mai însemnată la crearea PIB şi să-şi 
manifeste posibilităţile de antrenare a creşterii economice. 
 
2. Cercetarea serviciilor turistice folosite de către populaţia R. Moldova 

Pentru a analiza mai îndeaproape situaţia serviciilor turistice în 
R.Moldava ne-am pus ca obiectiv de a crea o cercetare a pieţei ţintă, astfel 
am intervievat însăţi locutorii ţării. 

Obiective: 
▪ a observa cine călătoreşte mai des studenţii sau persoanele peste 25 

ani; 
▪ a cerceta daca ar fi deacord să călătoreacă în ţară; 
▪ a studia unde cel mai des se odihneşte populaţia R. Moldova; 
▪ a analiza cînd călătoresc mai des iarna sau vara. 
Ipoteze: 
▪ studenţii călotoresc mai des decît persoanele peste 25 ani; 
▪ nimeni nu ar fi de acord să calatoreasca în ţară; 
▪ cel mai des cu toţii se odihnesc în Ucraina; 
▪ vara populaţia R. Moldova călătoreşte mai des. 
Astfel experimentul a fost realizat pe un eşantion de 40 persoane: 20 

studenţi şi 20 maturi. 
Rezultatele obţinute: 
Observăm că vara ambele categorii de persoane tind mai mult să se 

odihnească la mare. 
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La următoarea întrebare, unde ar dori să călătorească vara, au fost 
răspunsuri variate la ambele eşantione, însă se observă o diferenţă: studenţii 
ar prefera ţările mai îndepărtate, cu mai mult lux; pe cînd persoanele mature 
preferă tările din apropiere, din Europa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marina ZAVIDEI 

 214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La întrebarea unde au posibilitatea să-şi petreacă vacanţele de vară la 
studenţi a pevalat răspunsul Bulgaria, pe cînd la maturi, Ucraina. A fost 
diferenţa dată din cauza că maturii tind să economisească banii, deoarece 
apar mai multe nevoi; în timp ce tinerii vreau mai multă distracţie şi fără a 
şti de acest fapt ei tind să fie cît mai departe de casă. 

Diferenţa importantă a fost la întrebarea unde doresc să-şi petreacă 
vacanţele de iarnă. Majoritatea răspunsurilor studenţilor a fost la mare, pe 
cînd maturii la munte: 
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La întrebarea unde şi-ar dori să petrecă vacanţele de iarnă ambele 
eşantioane au avur acelaşi lidel- 40% România. 

La următoarea întrebare: unde îşi petrec vacanţele de iarnă iarăşi 
răspunsurile au mers practic paralel. Lider a rămas România, insă mulţi 
rămîn şi acasă, astfel cîte 30%-40% din ambele eşantioane rămîn acasă. 

Întrebarea cheie era dacă ar fi procurat bilete de voiaj cu titlul ”Să 
descoperim Moldova”. 

Majoritatea au răspuns Da din ambele eşantioane, însă cei mai mulţi 
au fost din eşantionul de maturi: 
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Verificarea ipotezelor: 
▪ Ipoteza 1: Studenţii călotoresc mai des decît persoanele peste 25 

ani -  fals. 
Studenţii tind să călătorească în diverse locuri şi cît mai departe 

posibil de casă, însă nu călătoresc mai desc decît maturii. 
▪ Ipoteza 2: Nimeni nu ar fi deacord să calatoreasca în ţară - fals. 
Ambele eşantioane ar fi de acord să colătorească. 
▪ Ipoteza 3: Cel mai des cu toţii se odihnesc în Ucraina - adevărat. 
Necesarul finaciar al ambelor eşantioane este deajuns doar pentru o 

vacanţă în Ucraina. 
▪ Ipoteza 4: Vara populaţia R.Moldova călătoreşte mai des – 

adevărat. 
Dacă analizăm personele ce rămîn acasă în timpul verii şi în timpul 

iernii, observăm faptul că la ambele eşantioane se măreşte procentajul cu 
15-20% iarna. 

În ciuda perioadei dificile traversate, turismul moldovenesc a avut în 
ultimii ani un trend ascendent. Pentru creşterea turismului în economie, 
pentru realizarea obiectivului integrării europene şi pentru satisfacerea 
exigenţelor dezvoltării durabile, guvernul trebuie să joace în continuare un 
rol important şi să iniţieze politici active care să ducă la creşterea numărului 
de turişti, a încasărilor din turism şi a duratei medii a sejurului. Uniunea 
Europeană şi Organizaţia Mondială a Turismului sugerează tuturor ţărilor o 
anumită poziţie privind rolul statului în stimularea dezvoltării turismului, 
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considerînd dezvoltarea durabilă ca opţiunea strategică globală pentru acest 
secol, direcţiile fundamentale fiind legate de conservarea stării de mediu, 
echitatea şi justeţea distribuirii prosperităţii şi conservarea biodiversităţii. 
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CAPITOLUL II 
AGRICULTURĂ ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ 

AGRICULTURE AND FOOD SECURITY 
 

2.1. THE RELATIONSHIP BETWEEN IRRIGATION 
METHOD, CROP, SOIL AND EFFICIENT WATER USE 

IN PRUT CROSS-BORDER AREA 
 
CORELAŢIA DINTRE METODA DE IRIGARE, CULTURĂ, SOL ŞI 

UTILIZAREA EFICIENTĂ A APEI ÎN SPAŢIUL 
TRANSFRONTRALIER PRUT 

 
Adina LUPUŞORU1 

Cristian SCRIPCARIU2 
 

Abstract 
Agriculture is the largest water consumer and a highly inefficient one when, in 

certain cases, most of the irrigation water is lost and only part of it reaches the plant. 
Moreover, agriculture can be held responsible for soil degradation and for carrying other 
potential risks to the environment. 

Due to the population growth and the decrease of water supplies worldwide, there 
is an increasing demand to reallocate part of the water used for crops’ irrigation to urban 
uses.  

This article seeks to highlight how to match the main variables that are part of the 
irrigation process for an efficient use of water in agriculture. 

Key words: irrigation, water loss, soil, crops 
 

1. Introducere 
Modul în care ne producem hrana utilizează aproximativ 80% din 

resursele de apă potabilă; o mare parte din aceasta se întoarce în natură 
încărcată de poluanţi proveniţi din agricultură şi din apa uzată. Deficitul de 
apă în creştere datorat creşterii populaţiei şi utilizarea abuzivă a resurselor 
de apă disponibile reprezintă o ameninţare majoră a sustenabilităţii multor 
ţări în curs de dezvoltare. 
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Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, adina_lupusoru@yahoo.com 
2 Ing. drd., Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi 
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Importanţa utilizării eficiente a apei variază la scară largă în funcţie 
de stat şi regiune, diferă în mod relevant de la o autoritate ce administrează 
un bazin hidrografic, la un director de proiect sau un fermier. Pierderile 
medii de apă în sistemele de irigaţii se referă la faptul că aproximativ 45% 
din apa direcţionată sau extrasă pentru irigaţii ajunge de fapt la culturi dar 
acestea cresc de la stocare până la aplicare şi infiltrarea în sol.  
 

2. Eficientizarea consumului de apă în agricultură 
Eficienţa consumului de apă este un termen ce provine din conceptul 

economic de productivitate,  măsurată în acest caz prin volumul de apă adus 
la plantă pentru a produce o unitate de ieşire. Scăderea pierderilor de apă 
aşadar duce la o creştere a productivităţii şi o utilizare eficientă a apei. 

Soluţii aplicabile universal sunt greu de găsit, dar creşterea eficienţei 
este adesea posibilă în particular prin corelarea a trei factori determinanţi 
care fac parte din procesul de irigare: metodă de irigare, cultură, sol. 

În continuare se prezintă o evaluare a metodelor de irigare (picurare, 
aspersiune, brazde) şi anume potenţialul de utilizare a unui anumit sistem 
sau cel de risc asociat cu un sistem raportat la factori ce ţin de tipul de 
cultură, sol şi apă şi interdependenţa dintre aceştia ([1], [2]). Potenţialul şi 
respectiv riscul asociat sunt descrise în tabelul 1 ca: potrivit (P), potrivire 
medie (M), nepotrivit (N) şi respectiv: ridicat (R), mediu (M), scăzut (S).   

a) Proprietăţile apă – sol 
Pentru o producţie bună, trebuie să existe o potrivire adecvată între 

proprietăţile fizice ale solului ce controlează mişcarea şi retenţia apei. 
Aceasta afectează cantitatea de apă care poate fi stocată în sol după o 
irigare, adâncimea de umezire, forma bulbului de umectare şi starea de 
aerare. 

Dimensiunea picăturii şi norma de irigaţie sunt foarte importante la 
culturile agricole. Picăturile mari de la sprinklere pot provoca daune la 
legumele tinere şi pot contribui la formarea de cruste la suprafaţa solului 
atunci când acesta se usucă. Norma de irigaţie şi tipul sistemului prezintă de 
asemenea importanţă deosebită în cazul solurile nisipoase, care absorb apa 
mai uşor dar au o capacitate de retenţie mai mică decât solurile argiloase. În 
cazul necorelării metodei de irigare cu tipul de sol, se pot înregistra pierderi 
de apă semnificative prin evaporaţie, scurgere la suprafaţă sau percolare. 

b) Controlul prafului este important pentru păstrarea culturii curate 
şi sau prevenirea deteriorării plantelor tinere prin lovirea cu particule de sol 



The relationship between irrigation method, crop, soil and efficient water use 

 221 

sub acţiunea vântului. Irigarea prin aspersiune oferă cel mai mare potenţial 
pentru controlul prafului, deoarece se udă întreaga suprafaţă. 

c) Scurgerea de suprafaţă apare la aplicarea unei cantităţi prea mari 
de apă decât se poate infiltra în sol sau datorită precipitaţiilor abundente. La 
sistemele cu un bun control al normelor de udare şi cantităţii de apă aplicate 
şi cu un grad de aplicare de mare uniformitate, probabilitatea apariţiei 
scurgerilor de suprafaţă este foarte scăzută. La sistemele la care rămân 
uscate părţi ale suprafeţei solului se reduce riscul de scurgere de suprafaţă 
cauzate de precipitaţii. 

d) Percolarea de adâncime a apei pentru irigaţii dincolo de zona 
radiculară a plantelor poate duce la pierderi de apă importante. Un 
management bun şi o programare corectă a irigaţiilor sunt cheia pentru 
minimizarea percolării în adâncime, indiferent de ce tip de sistem este 
utilizat. Însă, la solurile nisipoase de exemplu, chiar şi cu cel mai bun 
management şi indiferent de metoda de irigare aleasă, udările pot provoca 
percolarea unor cantităţi de apă considerabile. 

Pentru reducerea semnificatică a infiltraţiei apei se preferă irigarea 
prin picurare. În cazul în care chiar şi prin această metodă apa ajunge în sol 
la o adâncime mult prea mare faţă de zona unde este situat sistemul 
radicular al plantelor (cele mai multe legume au rădăcini superficiale), o 
metodă eficientă pentru reducerea pierderilor de apă ar fi dirijarea bulbului 
de umectare prin realizarea unui strat impermeabil (Fig. 1). 

Figura 1. Simulare a dirijării bulbului de umectare la irigarea prin picurare cu 
ajutorul pachetului software Geostudio2007 SEEP/W 

 
Pentru realizarea simulării din fig. 1 s-a considerat irigarea prin 

picurare cu un debit constant de 1,14 l/h timp de 10 ore într-un strat de 
argilă prăfoasă cu o adâncime de 2m; la o adâncime de 0,5m sub primul 
picurător s-a realizat un strat impermeabil ce nu permite infiltrarea apei pe 
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verticală. Se observă că faţă de al doilea bulb de umectare care s-a dezvoltat 
semnificativ pe direcţie verticală (aproximativ 1.10m), în raza de acţiune a 
primului picurător infiltraţia apei pe verticală a ajuns doar până la 0,5-0,6m, 
bulbul de umectare dezvoltându-se semnificativ pe direcţie orizontală. 

e) Salinitatea este esenţială pentru o irigare durabilă, mai ales dacă 
se foloseşte apă uzată menajeră sau salină. Evaluarea din tabelul 1 se referă 
la gestionarea salinităţii solului la irigarea cu ape saline fără a considera însă 
şi arderea frunzelor la irigaţia prin aspersiune. 

Este preferabil ca apa uzată industrială să nu fie folosită în irigaţii 
fără a se analiza în prealabil gradul de încărcare al acesteia cu metale grele. 
Studiile efectuate pe anumite teritorii [3] au arătat că unele regiuni au fost 
poluate catastrofal cu zinc, cupru şi mangan deoarece s-a folosit apă 
deversată în râuri de la întreprinderea minieră din zonă şi că aceste metale 
grele au efecte negative majore asupra tuturor proprietăţilor solului, a 
compoziţiei acestuia şi a proceselor pedogenetice. 

f) Colmatarea, precipitarea şi factorii de coroziune afectează 
eficienţa şi longevitatea unui sistem de irigaţii.  În general irigarea prin 
brazde este puţin sensibilă la aceste probleme. 

g) Germinarea este o sarcină esenţială în agricultură iar sistemul de 
irigare trebuie să fie conceput astfel încât aceasta să aibă loc cu un grad 
ridicat de succes. Autodeplasabilele de exemplu sunt în general improprii 
pentru culturile mici, de iarnă, din cauza tendinţei lor de a spăla solul de-a 
lungul rândurilor însămânţate. 

h) Germeni patogeni şi aerosoli. Dacă pentru producţia de legume 
este folosită apă uzată menajeră, riscul de contaminare a produsului 
patogeni este una dintre limitările cheie şi variază în funcţie de sistemul de 
cultură şi de irigare folosite. Dacă se irigă prin picurare din sursă de 
suprafaţă sau îngropată, riscurile sunt reduse substanţial. 

i) Combaterea bolilor frunzelor şi a rădăcinilor. În general în cazul 
aspersiunii creşte riscul infectării frunzelor cu fungi şi bacterii, iar la irigarea 
prin brazde creşte riscul putrezirii rădăcinilor în zonele unde solul ajunge la 
saturaţie. 

j) Controlul eficient al apariţiei buruienilor este important deoarece 
la producţia de legume, concurenţa minimă este o prioritate. Sistemele de 
irigaţie prin picurare oferă cel mai mare potenţial, deoarece umezesc o 
porţiune de sol foarte mică, iar în cazul celor îngropate suprafaţa solului nu 
se udă. 
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În cazul în care apariţia buruienilor nu este controlată prin metoda de 
irigare, poate fi necesară utilizarea erbicidelor ce poate duce la poluarea 
solului şi a apelor subterane.  
 

Tabelul 1. Corelarea metodei de irigare, cu apa, tipul de sol şi de cultură 
Picurare Aspersiune Metoda de irigare 

 
 
Factori consideraţi 

Îngropat Suprafaţă Cu pivot 
central 

Auto-
deplasabil 

Brazde 

1 2 3 4 5 6 
Nisip N M P M N 
Lut P P M M P 

Proprietăţi
le apă – 
sol Argilă M M N N M 
Controlul 
prafului 

- N N P P M 

Nisip S S S M S 
Lut S S M R M 

Scurgere 
de 
suprafaţă Argilă S S R R R 

Nisip M M R R R 
Lut S S S R R 

Percolaţie 

Argilă S S S M M 
Mică P P P P M 
Moderată P P M M M 

Salinitate  

Mare M M N N N 
Suspensii S S M M R 
Posibilitate 
de 
precipitare 
ridicată 

S S M M R 

Activitate 
biologică 
ridicată 

S S M M R 

Apă-sol 
 

Colmatare
precipitare 
şi 
coroziune  

pH între 6 şi 
9 

S S S S M 

Culturi cu 
seminţe 
mici 

N M P N M 

Culturi cu 
seminţe 
mari 

N P P M P 

Factori 
agrono-

mici  
(cultură) 

Germinare 

Butaşi şi 
plante 
răsădite 

P P M M M 
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Tabelul 1. Corelarea metodei de irigare, cu apa, tipul de sol şi de cultură 
(continuare) 

1 2 3 4 5 6 
Riscul de 
ingerare 

S M M R M 

Riscul de 
contact 

S R R R R 

Agenţi 
patogeni, 
aerosoli şi 
riscul de 
contaminare Riscul 

aerosolilor 
S S R R S 

Culturi de 
suprafaţă mare 

S R R M M 

Rădăcinoase S M M M M 
Cucurbitacee, 
roşii 

S R R R M 

Riscul de 
îmbolnăvire 
a frunzelor şi 
rădăcinii 

Pomi, viţă de 
vie, de trestie 
de zahăr, 
fructe 

S R M M M 

La germinare R R S S S 

Factori 
agronomici  

(cultură) 

Controlul 
buruienilor La mijlocul - 

sfârşitul 
sezonului 

R R S S M 

Pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă, alegerea metodei de 
irigare se face astfel încât, considerând toţi aceşti factori, posibilitatea 
apariţiei unui fenomen nedorit ca pierderile de apă de suprafaţă şi adâncime, 
colmatarea conductelor sistemului de irigaţie, riscul de contaminare cu 
agenţi patogeni sau îmbolnăvire a plantelor să fie minimă şi potrivirea 
metodei cu tipul de sol, controlul prafului, salinitatea, germinarea cu succes 
a seminţelor şi un control eficient al buruienilor.   
 

3. Concluzii 
Odată cu creşterea populaţiei, creşte şi nevoia de hrană şi implicit de 

apă pentru irigaţii, dar în acelaşi timp resursele de apă cu o calitate adecvată 
sunt în continuă scădere. De asemenea, există o cerere tot mai mare de a 
transfera mai mult din apă din sectorul agricol pentru valorificarea în mediul 
urban şi industrial. Evitarea conflictelor între utilizatorii de apă din diferitele 
sectoare consumatoare şi asigurarea necesarului de apă şi hrană pentru 
populaţie depind fundamental de utilizarea eficientă a apei în irigaţii. Astfel, 
singura opţiune rămâne să se producă mai mult cu cu o cantitate de apă cât 
mai mică. 
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Dacă metoda de irigare nu se alege cu grijă, ţinând seama de toţi 
factorii implicaţi, o mare parte din apa de irigat se pierde prin 
evapotranspiraţie, scurgere la suprafaţa terenului şi percolaţie, ceea ce face 
agricultura un consumator de apă ineficient şi duce la nerespectarea 
principiului durabilităţii resurselor naturale şi anume utilizarea raţională a 
resurselor neregenerabile astfel încât să se ţină seama de nevoile generaţiilor 
viitoare. 

Nu există totuşi un răspuns adecvat, general valabil, cu privire la ce 
tip de sistem de irigare este cel mai potrivit în agricultură, deoarece există 
foarte multe variabile. Însă, după o evaluare atentă a celor trei tipuri 
principale de metode de irigare în raport cu criteriile cheie enumerate, se 
poate ajunge la minimizarea pierderilor de apă şi obţinerea unei producţii 
eficiente şi economice a culturilor. 
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2.2. SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
ROMANIAN AGRICULTURAL AREA OF “SIRET-PRUT-

NISTRU” EUROREGION THROUGH EAFRD 
PROGRAMME 

 
DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ A SPAŢIULUI AGRICOL 
ROMÂNESC AL EUROREGIUNII „SIRET-PRUT-NISTRU” PRIN 

PROGRAMUL FEADR 
 

Alina-Mirela MARCU1 
Ionel MUNTELE2 

 
Abstract 
In this scientific approach we propose to analyze the socio-economic development 

of the Romanian agricultural space of Siret-Prut-Nistru Euroregion, in the Romania's post-
accession period to the European Union. The need to debate of this subject is given by the 
fact that the gradual socio-economic transformation which occurred after the period after 
the revolution, at the level of national economy and the profound changes generated by 
Romania's need to adapt to European requirements, to integrate in the European Union, 
were the main factors of socio-economic changes at the level of Romanian rural 
comunities. Regarding the intensification of rural development process of agricultural area 
of Siret-Prut-Nistru Euroregion, through European Fund for Agriculture and Rural 
Development, we have observe that this evolution was determined and sustained by the 
socio-demographic specificity of the rural space and the peculiarities of rural economies. 
Whereas, the agriculture is further the „backbone” of the rural economy, we consider that 
it may be a factor in rural development, through modernization of agricultural holdings, 
installation of young farmers, support for semi-subsistence farms and revitalization of 
relationships with food industry. 

Key words: agriculture, development, Euroregion, European funding, beneficiary 
 

1. Introducere 
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene a susţinut 

intenţia Comisiei de a avea o politică rurală axată pe competitivitate şi 
inovare prin aplicarea unui sistem mai eficient de acţiune în zona frontierei, 
considerând că agricultura poate să fie un factor al dezvoltării rurale, prin 
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diversificarea activităţii zootehnice, prin revitalizarea raporturilor cu 
industria alimentară, precum şi prin consolidarea economică a raporturilor 
existente în cadrul filierelor agroalimentare. (Giurcă, 2012). Atenţia 
acordată dezvoltării socio-economice a spaţiului agricol, rezidă şi din faptul 
că agricultura reprezintă sursa de menţinere a vieţii şi a energiei umane, iar 
lipsa efectivelor de animale şi a importului de alimente poate conduce la 
periclitarea securităţii alimentare a populaţiei. 

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, structura de proprietate din 
România, a suferit o serie de modificări care au avut atât efecte pozitive – 
extinderea proprietăţii private - cât şi efecte negative – fărâmiţarea excesivă 
a exploataţiilor agricole – schimbări care au avut consecinţe serioase asupra 
eficienţei utilizării factorilor de producţie din agricultură. De asemenea, 
importanţa cadrului natural a determinat diversificarea activităţilor agricole 
desfăşurate, calitatea terenurilor agricole rezultând din cunoaşterea 
capacităţii productive a solului şi a măsurilor privind executarea lucrărilor 
agricole. 

La toate acestea, se mai adaugă şi implicarea a o serie de instituţii 
europene care au promovat dezvoltarea euroregiunilor şi a altor forme de 
cooperare transfrontalieră, printre care şi relaţiile României cu Republica 
Moldova, pornind de la următoarele criterii, proximitatea geografică, 
relaţiile istorice, limba şi cultura comună. 

Din perspectivă istorică, putem să menţionăm că euroregiunea a 
apărut ca o necesitatea practică de a defini spaţii teritoriale vizate de 
evoluţiile produse în 1958, după constituirea pieţei comune europene. Însă, 
în cadrul politicilor europene, euroregiunea se caracterizează ca fiind o 
structură de cooperare transnaţională între două sau mai multe teritorii care 
aparţin diferitor state europene, şi care nu este subordonată instituţiilor 
guvernamentale, nu are putere politică, iar competenţele acesteia se 
limitează la cele ale autorităţilor locale sau regionale care au constituit-o. 
(�veţ, 2011). Astfel că, principalul motiv al voinţei de cooperare prin 
regiuni ţine de necesitatea de a asimila din experienţele vecinilor de-a lungul 
frontierelor naţionale şi de a pregăti condiţiile necesare pentru a adera cu 
drepturi depline la instituţiile Uniunii Europene, prin politicile comunitare, 
zona transfrontalieră fiind cea care facilitează comunicarea şi desfăşurarea 
multor activităţi socio-economice (Botnaru, 2011). 

În ceea ce priveşte formularea politicilor comunitare, aceastea au 
avut o influenţă puternică asupra indicatorilor economici şi a metodelor de 
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gestionare, deoarece obiectivul principal al acestora a vizat creşterea 
competitivităţii ţărilor implicate în cooperarea transfrontalieră la graniţele 
externe ale Uniunii Europene, inclusiv Republica Moldova printr-o utilizare 
mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin îndeplinirea 
standardelor naţionale şi comunitare, precum şi prin aplicarea metodelor 
matematice în procesele economice din zona transfrontalieră. Tot Uniunea 
Europeană este cea care a pus în centrul politicilor sale, unul dintre 
conceptele cheie ale teoriei economice, respectiv termenul de 
competitivitate, prin deciziile luate în cadrul Consiliului de la Lisabona. 
Astfel ea a urmărit transformarea propriei producţii într-una din cele mai 
competitive şi mai dinamice economii din lume, bazată pe cunoaştere, şi pe 
dezvoltare sustenabilă, care să creeze locuri de muncă şi să contribuie la o 
mai bună coeziune socială, care să genereze şi să menţină o creştere 
permanentă a veniturilor reale şi a nivelului de trai a populaţiei.(Pauna, 
2004). 

Ţara noastră s-a implicat activ în susţinerea, pe multiple planuri, a 
unei politici de cooperarea regională, urmărind dezvoltarea de bune relaţii 
cu statele vecine, în vederea valorificării potenţialului de cooperarea 
economică regională, şi a realizării unor proiecte vizând dezvoltarea şi 
racordarea la infrastructuri în domeniile transporturilor, comunicaţiei, 
energiei, mediului, etc., iar cooperarea cu Republica Moldova în aceste 
domenii s-a concretizat prin finanţarea mai multor euroregiuni respectiv, 
Euroregiunea Dunărea de Jos constituită în data de 14 august 1998, 
Euroregiunea Prutul de Sus creată o dată cu acordul intrat în vigoare în data 
de 22 septembrie 2000, şi Euroregiunea Siret-Prut-Nistru realizată la 18 
octombrie 2002, în a cărei componenţă intră din partea Republicii Moldova 
raioanele Călăraşi, Orhei, Cimişlia, Teleneşti, Soroca, Străşeni, Leova, 
Ungheni, Criuleni, Ialoveni, Soldăneşti, Hânceşti, Basarabeasca, Floreşti, 
Dubăsari, Anenii Noi, Rezina, Nisporeni, Căuşeni, iar din partea Românei 
judeţele Iaşi şi Vaslui, cu un teritoriu de 26,4 mii kmp şi o populaţie de 2,8 
milioane locuitori (Perciun, 2011). 

Din punct de vedere geografic, cele două judeţe româneşti fac parte 
din provincia istorică a României, Moldova, regiune situată în partea nord-
estică a ţării, şi cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de 
Moldova Apuseană, iar din punct de vedere funcţional, putem afirma că 
populaţia tuturor localităţilor rurale componente, are în primul rând o 
ocupaţie agricolă, cultura viţei de vie reprezentând o ramură de prim ordin a 
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economiei rurale, precum şi una dintre specializările celor două judeţe pe 
plan naţional. De asemenea, este cunoscut faptul că, modul de folosinţă a 
terenului reflectă în primul rând specificul condiţiilor naturale, respectiv 
acţiunea dialectică dintre om şi natură în succesiunea timpului, în extinderea 
spaţiului umanizat, aşezările din această regiune dispunând întotdeauna de 
condiţii naturale favorabile, de stabilitatea terenului, de înclinarea pantelor, 
de prezenţa apei, de accesibilitatea văilor şi a dealurilor, la care se adaugă 
importanţa axelor de comunicaţie de interes regional, care s-au suprapus 
drumurilor de interes continental pe direcţia nord-sud, legând porturile de la 
Marea Baltică cu porturile de la Marea Neagră şi Gurile Dunării. 
 

2. Metodologia şi variabilele utilizate 
Din punct de vedere cronologic, acest demers ştiinţific presupune 

efectuarea unei analize a dezvoltării socio-economice a spaţiului agricol 
românesc al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în perioada de post-aderare a 
României la Uniunea Europeană. Am ales această perioadă întrucât, am 
dorit să realizăm un studiu de actualitate, cu date statistice recente, care ne-
au fost furnizate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit, prin listele beneficiarilor instrumentului financiar european 
FEADR, în acest demers ştiinţifici fiind utilizate şi rezultatele preliminarii 
ale Recesământul populaţiei României din anul 2011. 

Astfel, s-a dorit realizarea unei analize din mai multe perspective, 
cea a datelor statistice, a resurselor naturale existente precum şi a factorului 
uman, deoarece toate aceste elemente prezintă o contribuţie importantă în 
dezvoltarea teritoriului studiat. Au fost utilizaţi indicatorii de realizare 
corespunzători asistenţei şi situaţiei socio-economice, atât la nivel judeţean 
cât şi local, indicatori care măsoară efectele directe obţinute prin activităţile 
derulate în cadrul măsurilor privind dezvoltarea economiei rurale. Baza de 
date a fost creată prin cuantificarea numărul de proiecte aprobate, a 
contribuţiei publice plătite beneficiarilor pentru realizarea investiţiilor, la 
nivel judeţean, iar materialul cartografic privind distribuţia spaţială a 
proiectelor contractate şi raportate la densitatea populaţiei a fost realizat cu 
ajutorul programelor Philcato şi Adobe Illustrator.  
 

3. Analiza şi rezultatele obţinute 
În ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare rurală stabilite pentru 

perioada de programare 2007-2013, acestea au fost detaliate în cadrul 
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Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a României, concentrat în jurul 
a patru axe prioritare, însă atenţia noastră s-a concentrat doar asupra 
măsurilor din prima axă prioritară ce ţin de creşterea competitivităţii 
sectorului agricol. 

Conform celor două reprezentări cartografice, am acordat un 
deosebit interes măsurii menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să 
consolideze potenţialul uman 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri, măsurii 
menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze 
inovaţia 1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole, şi măsurii de tranziţie 
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă deoarece prin 
intermediul acestor măsuri au fost implemnetate cele mai multe proiecte cu 
finanţare europeană, în vederea dezvoltării socio-economice a spaţiului rural 
studiat. 

La nivelul celor două judeţe putem constata că cele mai multe 
investiţii au fost realizate în Iaşi, ponderea majoritară deţinându-o numărul 
de proiectelor privind sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, 
situaţie identică şi în cadrul judeţului Vaslui, dar la o scară ceva mai redusă. 
De asemenea, din diagrama Figurii 1 se observă că interesul tinerilor pentru 
îmbunătăţirea sectorului agricol este destul de mare, tot mai mulţi dorind să 
deţină propria fermă, spre deosebire de cei care au solicitat fonduri în 
vederea modernizării exploataţiilor agricole. 
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Figura 1. Numărul total de proiecte 
contractate pe măsuri 

Figura 2. Valoarea financiară totală a 
proiectelor contractate pe măsuri 

  
Atunci când vine vorba de valoarea financiară a proiectelor, 

constatăm că situaţia este total diferită. Astfel, că pe teritorul românesc al 
Euroregunii Siret-Prut-Nistru, cele mai mari fonduri europene au fost atrase 
prin măsura 1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole, urmate de cele 
alocate prin măsura 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, 
în timp ce grantul european pentru tinerii fermieri a fost cel mai redus. 

Aşadar, pe teritoriul judeţului Iaşi, prin cele trei măsuri, au fost 
implementate un număr de 2.017 proiecte, cu o valoare financiară de 
58.170.723 Euro, în timp ce la nivelul judeţului Vaslui numărul investiţiilor 
a fost de 1.274 cu o valoare eligibilă totală de 33. 660.980 Euro. De 
asemenea urmărim ca prin această analiză, să aprofundăm în detaliu, la nivel 
de comună, fiecare măsură implementată, pentru a vedea care sunt motivele 
care au condus la această distribuţie spaţială a proiectelor, respectiv, a 
fondurilor. 
 
 
 

4. Analizarea Măsurii 1.1.2. „Instalarea tinerilor fermieri” 
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În cadrul măsurii 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri, sprijinul 
financiar nerambursabil acordat, s-a adresat în special fermierilor în vârstă 
de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice, care practică în special 
activităţi agricole. Astfel, prin finanţarea acestei măsuri s-a urmărit 
îmbunătăţirea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, prin 
creşterea numărului de agricultori care încep pentru prima dată o activitate 
agricolă ca şi şefi de exploataţii precum şi încurajarea acestora în realizarea 
de investiţii. La toate acestea adăugându-se: sprijinirea procesului de 
modernizare privind protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, şi 
siguranţa la locul de muncă. 

În ceea ce priveşte finanţarea proiectelor, contribuţia Guvernului 
României a fost de 20%, iar cea a Uniunii Europene de 80%, sprijinul 
acordat în cadrul acestei măsuri având ca scop dezvoltarea exploataţiilor 
agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale 
pentru consumul uman şi hrana animalelor. Prin această măsură, în spaţiul 
rural românesc al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, au fost contractate un 
număr total de 564 de proiecte pe parcursul sesiunilor desfăşurate în 
perioada 2008-2011, cu o valoare eligibilă totală de 12.226.000 mil. de 
Euro. 

Figura 3. Distribuţia spaţială a proiectelor contractate prin Măsura 1.1.2. 
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Privind Figura 3, constatăm că un prim motiv al distribuţiei acestor 
investiţii în arealul studiat este reprezentat de factorul uman. Astfel, din 
analizei densităţii populaţiei pe comune, rezultă că populaţia spaţiului 
studiat este răspândită diferit, în raport cu condiţiile istorice şi social-
economice. Astfel pe teritoriul judeţului Iaşi, ariile cel mai dens populate se 
înscriu, în general pe axul răului Siret, în jurul oraşului Paşcani, între 
comunele Mirceşti şi Lespezi, cât şi în zona de influenţă a oraşului Iaşi 
(comunele Rediu, Ciurea, Holboca, Comarna), iar ariile cu cele mai mici 
valori sunt întâlnite în regiunile împădurile (comunele Dobrovăţ, Schitu 
Duca) sau în regiunile de silvostepă. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi pe 
teritoriul judeţului Vaslui unde datorită condiţiilor condiţiilor socio-
economice din trecut şi a diversităţii fragmentării reliefului, cu un procent 
mare de văi şi de dealuri înguste în Colinele Tutovei, comunele prezintă o 
mare variaţie a numărului de locuitori, dominând însă cele mici şi mijlocii, 
îndeosebi în partea de vest şi de sud-vest a judeţului. 

Un al motiv al distribuţiei spaţiale a acestor fonduri contractate, prin 
această măsură este dat şi de modul de folosinţă a terenului, deoarece acesta 
reflectă în primul rând specificul condiţiilor naturale. Astfel, din analiza 
distribuţiei spaţiale a proiectelor contractate am putut constata că cea mai 
mare parte a proiectelor vizează investiţiile privind creşterea animalelor şi 
cultura cerealelor în Podişul Central Moldovenesc şi Dealul Mare Hârlău, 
precum şi viticultura, ramură de prim ordin a economiei rurale, cultura viţei 
de vie fiind cunoscută în judeţul Iaşi din timpuri foarte îndepărtate, datorită 
condiţiilor favorabile din zonele de contact dintre podişul înalt şi Câmpia 
Moldovei (comunele Cotnari, Tomeşti). Este cazul şi comunelor localizate 
în partea nordică şi sudică a oraşul Huşi, de pe valea Crasnei şi a Lohanului, 
ori dinspre nordul bazinelor Elan şi Horincea, sau a celor din preajma 
oraşelor Vaslui şi Bârlad. 

De asemenea, au fost finanţate multe proiecte în domeniul 
apiculturii, în deosebi în zona de pădure a Podişului Central Moldovenesc, 
datorită prezenţei florii melifere mult mai variate. La nivelul judeţului Iaşi, 
baza meliferă este reprezentată de livezile de pomi fructiferi, în special de 
cele de măr şi vişin, localizate în comune din Podişul Central Moldovenesc 
(comunele Dobrovăţ, �ibăneşti), în comunele din Podişul Sucevei, precum 
şi în lungul contactului nordic şi estic al Podişului Central Moldovenesc cu 
Câmpia Moldovei şi Valea Prutului. Investiţii în cultura pomilor fructiferi 
au fost realizate şi în zonele deluroase ale judeţului Vaslui şi chiar în cele 
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din preajma luncilor Prut şi Bârlad, în Colinele Tutovei şi depresiunile Huşi 
şi Elan-Sărata. 
 

5. Analizarea Măsurii 1.2.1. „Modernizarea exploataţiilor agricole” 
În ceea ce priveşte cea de-a doua măsură, 1.2.1. Modernizarea 

exploataţiilor agricole, printre beneficiarii eligibili s-au numărat fermierii, 
definiţi conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a României ca 
fiind persoane fizice sau juridice. Această măsură a avut ca principal 
obiectiv creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai 
bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie precum şi îndeplinirea 
standardelor naţionale şi a standardelor comunitare, iar contribuţia publică 
aferentă acesteia a fost de 20% din partea Guvernului României şi 80% din 
partea Uniunii Europene. Astfel, pe parcursul sesiunilor de desfăşurare în 
perioada 2008 - 2009, în judeţele Iaşi şi Vaslui au fost implementate  un 
număr de 121 de proiecte, cu o valoare eligibilă totală de 60.060.703 mil. de 
Euro. 

Ca şi în situaţia anterior menţionată, observăm din Figura 4 că 
distribuţia spaţială uniformă a acestor fonduri se datorează în primul rând 
factorului uman, întrucât prin implementarea acestor investiţii în spaţiul 
rural românesc al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, beneficiarii au urmărit 
îmbunătăţirea nivelului de dotare mecanică prezent în agricultura locală, 
care nu era în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în perioadele 
optime prevăzute de tehnologiile de cultură, ceea ce a atras de-a lungul 
timpului pierderi mari de recoltă. 

De asemenea, putem constata că agricultura acestui teritoriu a 
întâmpinat de-a lungul timpului greutăţi în creşterea gradului de mecanizare 
a proceselor tehnologice din cauza structurii ofertei interne de maşini 
agricole, neadaptată la mărimea exploataţiilor agricole şi a dificultăţilor 
financiare, ca urmare a preţului ridicat al maşinilor, dar şi a posibilităţilor 
reduse a de achiziţionare a acestora, de pe piaţa internă şi cea externă. 
Aşadar, modernizarea exploataţiilor agricole, prin achiziţionarea de 
tractoare, combine de recoltat, semănători, prese de balotat, remorci, etc. a 
constituit o decizie importantă pentru societăţile specializate în servicii de 
mecanizare. 
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Figura 4. Distribuţia spaţială a proiectelor contractate prin Măsura 1.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai trebuie de precizat faptul că, prin cartografierea acestor 

indicatori de realizare, am putut observa că numărul exagerat de mare al 
exploataţiilor agricole individuale de mici dimensiuni, precum şi 
fragmentarea suprafeţelor de teren în mai multe parcele, reprezintă în 
continuare o piedică pentru specializarea producţiei. Astfel, suntem de 
părere că prosperităţii acestor exploataţii agricole urmăresc să cultive cât 
mai multe şi mai variate produse vegetale şi să crească animale din cât mai 
multe specii pentru satisfacerea nevoilor gospodăriilor familiale, iar pentru 
vânzare rămânând surplusuri mici care în multe cazuri nu ajung pe piaţă din 
diferite cauze. 
 

6. Analizarea Măsurii 1.4.1. „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenţă” 

În cadrul celei de a treia, măsuri 1.4.1.Sprijinirea fermelor agricole 
de semi-subziztenţă, beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil 
european au avut de îndeplinit următoarele condiţii: să fie persoane fizice în 
vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii cererii de 
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finanţare), care să desfăşoare activităţi economice, în principal activităţi 
agricole şi să deţină o exploataţie agricolă cu o dimensiune economică 
cuprinsă între 2 şi 8 UDE, situată pe teritoriul ţării, înregistrată în Registrul 
fermelor/Registrul agricol şi să comercializeze o parte din producţia 
obţinută. În ceea ce priveşte finanţarea europeană aceasta a fost alocată pe o 
perioadă de 5 ani, cu o valoarea eligibilă de 1500/euro pe an. 

Conform analizei realizate, la nivelul judeţelor Iaşi şi Vaslui, prin 
această măsură au fost implementate cele mai multe proiecte, respectiv 
2.606, a căror valoarea financiară s-a ridicat la suma de 19.545.000 mil. de 
Euro. 

Figura 5. Distribuţia spaţială a proiectelor contractate prin Măsura 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerăm că acest interes crescut al localnicilor pentru 
îmbunătăţirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, se datorează faptului că 
de-a lungul timpului, agricultura s-a confruntat cu transformări de structură 
deosebit de profunde ca urmare a încheierii procesul de cooperativizare, prin 
introducerea mecanizării, a creşterii animalor în ferme moderne, a 
organizării asociaţiilor etc. Cu toate acestea, ponderea pe plan regional a 
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spaţiului rural românesc din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în agricultură 
este ridicată, şi datorită condiţiilor naturale favorabile dezvoltării agriculturii 
complexe, sub aspectul solurilor, climei şi hidrografiei. Astfel, prin zonarea 
producţiei agricole, considerăm că beneficiarii au urmărit obţinerea unui 
optim economic în funcţie de condiţiile ecologice de dezvolatre a culturii 
plantelor şi a diferitelor sectoare ale zootehniei, cu un accent deosebit pus pe 
cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi pe creşterea animamlelor cu furaje 
cultivate în Podişul Covurluiului, pe creşterea animalelor pentru lapte şi 
legumicultură în comunele aflate în proximitatea oraşelor, şi pe viticultură 
în podgoriile Cotnari şi Huşi. 
 

7. Concluzii 
În urma analizei dezvoltării socio-economice a spaţiului agricol 

românesc al Euro-regiunii Siret-Prut-Nistru se poate aprecia că întreaga 
zonă rurală studiată este un teritoriu sensibil care trebuie să devină într-o 
măsură mai mare obiectul atenţiei politicilor de dezvoltare rurală viitoare. În 
prezent, acest areal, este un spaţiu rural în care funcţionează structuri care 
definesc o ruralitate complexă şi foarte diversă. Din acest motiv orice tip de 
dezvoltare, modernizare trebuie să se fundamenteze pe specificitatea zonei 
rurale pe acele fenomene şi procese definitorii pentru fiecare areal în parte. 
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2.3. THEORIES OF SUSTAINABLE GROWTH IN 
AGRICULTURE IN “SIRET-PRUT-NISTRU” 

EUROREGION 
 

TEORII ALE CREŞTERII ECONOMICE ÎN AGRICULTURĂ ÎN 
EUROREGIUNEA „SIRET-PRUT-NISTRU” 

 
Vasile MATEI1 

 
Abstract 
The issue of the role of agriculture in economic development economics appearing 

in most work, but few admit that they are hiding behind the fact implicit theory of 
agricultural development. These two matters are far from being independent. So when we 
talk about economic development, implicitly talking about springs agricultural 
development, in close connection with other sectors of the economy, especially industry. 

Key words: sustainable development, agriculture, concept 
JEL: N5 

 
1. Metodă şi metodologie 

Pentru studiu, am utilizat cercetarea documentară şi cercetarea 
exploratorie, am urmărit identificarea şi trecerea în revistă a stadiului 
cunoaşterii, diferitele abordări ce fac  referire la factorii care definesc rolul, 
tenndinţele şi particularităţile agriculturii şi dezvoltării economice pe timp 
de criză. 
 

2. Introducere 
Problema rolului agriculturii în dezvoltarea economică figurează în 

majoritatea lucrărilor de economie, dar puţine admit că în spatele ei se 
ascunde de fapt teoria implicită a dezvoltării agricole. Aceste două chestiuni 
sunt departe de a fi independente. Astfel, atunci când ne referim la 
dezvoltarea economică, implicit vorbim despre resorturile dezvoltării 
agricole, aflate în strânsă conexiune cu alte sectoare ale economiei, în 
special cu cel industrial. 

Atunci când se afirmă că agricultura nu joacă un rol deosebit în 
dezvoltarea economică, se susţine că ea este un sector subordonat, pus în 
mişcare de industrie. Când, dimpotrivă, i se recunoaşte rolul motor, suntem 
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tentaţi să-i atribuim capacitatea unei dezvoltări autonome. Aceste două 
poziţii relativ diferite se regăsesc în cele două teorii ale creşterii în 
agricultură: cea industrio-centristă şi respectiv cea agro-centristă. Ele se 
regăsesc în conceptele teoretice ce se referă la dezvoltarea agricolă, fie 
direct fie indirect. Traversând partea fundamentală a teoriei economice ele 
au constituit din totdeauna unul din subiectele privilegiate de controverse ce 
au marcat reflecţiile privitoare la dezvoltarea economică. 

Important este să se înţeleagă în primul rând compoziţia sectorială a 
surplusului economic (inclusiv contribuţia agriculturii), şi în al doilea rând 
impactul alocării lui între diferitele ramuri de activitate asupra puterii de 
acumulare şi de expansiune economică. 
 
3. Complexitatea problematicii privind originile şi destinaţiile sectoriale 

ale surplusului economic 
Economia politică repetă fără încetare că accelerarea dezvoltării 

economice este strict raportată la producerea şi utilizarea surplusului 
economic. Această afirmaţie, deşi unanim acceptată, ascunde totuşi 
profunde dezacorduri cu privire la sensul cuvintelor şi al realităţilor pe care 
le desemnează, dezacorduri pe care le vedem cristalizându-se în discuţiile 
teoretice şi luptele politice asupra originilor şi destinaţiilor sectoriale ale 
surplusului economic. 

Controversa asupra originilor şi destinaţiilor sectoriale ale 
surplusului economic traversează toată istoria gândirii economice, 
focalizându-se de fapt asupra rolului agriculturii şi respectiv al industriei  în 
creşterea potenţialului economic. 

În plan macro-economic, conceptul de surplus economic este în 
general asimilat celui de economie globală netă. Dacă definiţia surplusului 
economic, ca excedent al producţiei sociale asupra resurselor necesare 
obţinerii lui este necesar acceptată, în schimb părerile diferă atunci când se 
încearcă o definire a producţiei şi a resurselor, şi mai ales când se încearcă 
cuantificarea lor. 

Concepţia marxistă a surplusului, formată plecând de la aceea a lui 
Ricardo, este în mod cert una dintre cele mai riguroase. Surplusul economic 
este egal cu suma plus valorilor sectoriale. La o privire mai atentă, conceptul 
de „surplus economic efectiv” propus de Paul Baran, şi acela de „surplus 
economic curent” enunţat de Charles Battelheim sunt copii conforme 
conceptului de plus valoare socială sau de surplus economic al lui Marx. 
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Judecând în ansamblu, surplusul economic poate fi măsurat plecând de la 
datele contabilităţii naţionale, ca rezultat al scăderii amortizărilor şi a masei 
sociale salariale din produsul intern brut şi asimilat masei de profit. 

La nivel macro-economic, analiza condiţiilor creşterii potenţialului 
economic implică înţelegerea modului de formare a surplusului economic în 
cadrul proceselor de producţie şi mai ales a modului în care este ulterior 
folosit, investit sau risipit. Tocmai de aceea trecem peste definirea 
conceptului de surplus economic, abordând în continuare aspectele 
pragmatice legate de crearea surplusului, apoi absorbţia, economisirea şi 
investirea profitabilă a acestuia. În termeni pragmatici, problematica 
complexă a surplusului economic gravitează de fapt în jurul a trei întrebări 
fundamentale: 

▪ care sector de activitate contribuie cel mai mult la crearea 
surplusului economic; 

▪ care sector de activitate absoarbe cea mai mare parte a surplusului; 
▪ cum se explică că sectoarele de creare şi cele de absorbţie a 

surplusului pot să nu fie aceleaşi. 
Miza dezbaterii privitoare la originile şi destinaţiile sectoriale ale 

surplusului economic este însăşi dezvoltarea economică, asimilată în 
totalitate cu teoria economică a industrializării. Naşterea industriei în 
mijlocul unei societăţi în care activitatea economică şi structurile sociale 
sunt dominate de agricultură este pentru unii participanţi la dezbatere 
rezultatul unei evoluţii endogene a societăţii rurale, iar pentru alţii, 
dimpotrivă, acela al proceselor care îi sunt exterioare. Industrializarea este 
fie maturizarea societăţii vechi, fie, dimpotrivă, germinaţia elementelor 
autonome care o fac ţăndări. 

Momentele dificile ale controversei sunt marcate de trei evenimente 
majore ale istoriei moderne: revoluţia industrială, revoluţia bolşevică, 
independenţele politice ale lumii a treia. Toate trei au fost pretextul 
relansării  dezbaterii asupra importanţei relative a agriculturii şi a industriei 
în dezvoltare. Forţând puţin nota, am putea adăuga un al patrulea moment, 
cel al dispariţiei blocului socialist din estul Europei. 

Participanţii contemporani la „revoluţia industrială” la fel ca şi 
istoricii, au fost fascinaţi de această perioadă de puternică accelerare a 
producţiei şi a inovaţiilor industriale care, într-un fel, venea să confirme 
promisiunile de progres şi de putere a raţiunii practice enunţate de filozofia 
iluministă. La Ricardo şi Marx, burghezia industrială, industria şi oraşul  
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reprezentau deja mişcarea, participau sub formă de conducători la istorie. 
Aceste forţe ale progresului nu au totuşi mână liberă pentru că se lovesc de 
inerţia şi chiar ostilitatea lumii arhaice în care se opun o ţărănime înapoiată 
şi o moşierime conservatoare. În viziunea clasicilor, venitul ţărănimii, renta 
funciară, reprezintă o deturnare neproductivă, iraţională a unei părţi din 
surplusul economic pe care industria l-ar fi utilizat într-un mod profitabil. 
Aceasta din urmă (industria) pare să fie înzestrată cu toate virtuţile. Ea este 
prin excelenţă instrumentul revelării şi al folosirii forţei tehnice, graţie 
căreia omul se eliberează de muncile forţate impuse de vitregia naturii, 
controlează istoria şi face să se întoarcă vârsta de aur.  Fascinaţi de această 
societate în care maşina sporeşte producţia, unde fabricile se fabrică şi unde 
apare întreprinderea manufacturieră şi apoi marea industrie, numeroşi 
istorici ai economiei au format, începând din secolul 18 şi până la începutul 
secolului 19, o imagine a schimbărilor tehnice şi a metamorfozelor sociale, 
căreia nu i se potriveşte decât termenul de revoluţie. 

După revoluţia bolşevică, o controversă asemănătoare cu privire la 
căile şi modurile de industrializare sovietică i-a pus faţă în faţă pe cei mai 
eminenţi politicieni ai ţării sovietelor. Ea a culminat în anii 1928-1929 după 
ce luptele pentru supravieţuire din perioada comunismului de război şi-au 
pierdut din intensitate. Pentru fiecare participant la dezbatere, miza era 
construirea viitorului pe baza soluţiilor aduse la problemele momentului. Ei  
se străduiau să ţină piept încercărilor imediate, fără a-şi pierde speranţa în 
utopiile socialiste, să trateze cu acelaşi entuziasm„realităţile prezente” şi pe 
cele potenţiale. Cadrul politicilor pe termen scurt: a fost „foamea de 
bunuri”, lipsa articolelor industriale de orice fel, aprovizionarea alimentară 
deficitară a oraşelor, „foarfecele preţurilor”, deteriorarea termenilor de 
schimb agricol. Strategiile pe termen lung: au avut drept scop consolidarea 
structurilor socialiste şi accelerarea creşterii economice. Pe aceste două 
planuri s-au confruntat două şcoli grupate în jurul unor personalităţi 
centrale: Preobrajensky şi Buharin. 

Controversa sovietică asupra industrializării va renaşte 40 de ani mai 
târziu odată cu obţinerea independenţei politice a lumii a treia, care închide 
perioada colonială. Strategiile şi planificarea dezvoltării, care vizează în 
primul rând consolidarea poziţiilor politice printr-o reală independenţă 
economică, scot la lumină aceleaşi preocupări şi argumentări similare, deşi 
stilul diferă prin contextul istoric al noilor probleme. Poziţia lui 
Preobrajensky  se regăseşte în tezele asupra “căii indirecte rurale” pe care 
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lucrările lui Byres le ilustrează destul de bine. Pe aceleaşi realităţi se sprijină 
şi tezele opuse ale „căii indirecte urbane”, înrudite cu poziţia buharinistă şi 
legate de lucrările lui Lipton. Analiza lui Lipton permite să se redefinească 
problema industrializării în structurile sociale ale economiilor subdezvoltate 
şi să se renunţe la abstracţia modelelor de dezvoltare, dar mai ales ea pune 
degetul pe absurditatea vizibilă a strategiilor de dezvoltare şi anume o 
exploatare feroce a sectorului agricol fără să se obţină din aceasta 
dezvoltarea industrială în numele căreia a fost organizată. Eşecul strategiilor 
de industrializare în majoritatea ţărilor din lumea a treia, intensificarea şi 
extinderea sărăciei îi dau dreptate. În viziunea liptoniană, discursul 
industrialist este o mistificare justificatoare a căii indirecte urbane. 

Trei epoci, trei locuri, trei stiluri de dezbatere; pe de o parte, 
circumstanţele istorice ale dezvoltării pe plan tehnic, instituţional, naţional 
şi internaţional iar pe de altă parte contextul cultural al controversei care se 
schimbă şi o dată cu el maniera de a pune problema şi de a găsi răspunsuri la 
ea. Astfel controversa suferă diferite versiuni cronologice şi naţionale. 
Dintre aceste versiuni, le vom reţine numai pe cele contemporane grupate în 
tezele industrio-centriste şi agro-centriste. Primele estimează că industria 
este necesară agriculturii, celelalte - că agricultura este indispensabilă 
industriei. 
 

4. Teoriile industrio-centriste şi cele agro-centriste în dezvoltarea 
economică 

Teoria economică recunoaşte în unanimitate că industrializarea este 
chiar esenţa dezvoltării economice. În căutarea de activităţi motoare de 
dezvoltare, industria nu este înţeleasă în mod global. Dimpotrivă, este 
important să detectăm subansamblele care au rol director în industrializare şi 
pot aspira în această calitate la un statut de sectoare prioritare în cadrul 
strategiilor de planificare . În această încercare de ierarhizare a industriilor, 
schemele de reproducţie lărgită a capitalului, pe care le propune Marx în 
opera sa de căpătâi, rămân puncte de referinţă. Dar un important progres 
este realizat odată cu tabloul input-output al lui Leontief. Consecinţa acestei 
linii de progresie a analizei pare să fie conceptul de industrie 
industrializantă. O rememorare succintă a acestor teorii asupra 
industrializării dovedesc paternitatea lor asupra tezelor de industrializare a 
agriculturii. 
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4.1. Teoriile industrializării 
Primele studii de anvergură asupra alegerii investiţiilor şi a elaborării 

unei strategii de industrializare au fost întreprinse de economiştii sovietici, 
preocupaţi să consolideze în economie revoluţia politică. Problema alegerii 
industriilor prioritare s-a pus repede într-un context istoric dificil marcat de 
imperativul politic major de construire a socialismului. 

În comparaţie cu planurile de reproducţie lărgită, lucrările referitoare 
la ierarhizarea industriilor au fost cele care realizează progrese substanţiale. 

În fosta Uniune Sovietică, economistul Akulenko „preconizează” în 
1928 să se acorde prioritate investiţiilor în „ramurile motoare” ale 
economiei. Aceste ramuri sunt cele ale căror activităţi situate „în aval” şi   
„în amonte” sunt semnificative. Se intuieşte deci importanţa schimburilor 
inter industriale în înţelegerea fenomenului de industrializare. Această 
intuiţie anunţă cu mai bine de un deceniu înainte tabloul input-output al lui 
Leontief. Acest tablou permite descrierea şi cuantificarea relaţiilor 
interindustriale. 

Analiza relaţiilor interindustriale completează analiza sectorială. Ea 
demonstrează faptul că industriile cu relaţiile intersectoriale cele mai intense 
în amontele sau în avalul lor sunt industrii de bunuri de producţie. În 
concluzie, nu numai că sunt vehiculul progresului tehnic, dar au şi un rol de 
integrare a ţesăturii industriale şi de impulsionare a procesului de 
industrializare. Acestea sunt„industriile industrializante”. Destanne de 
Bernis defineşte aceste industrii drept cele a căror funcţie economică 
fundamentală este aceea de a provoca în mediul localizat, o modificare a 
matricei inter industriale şi transformări ale funcţiilor de producţie graţie 
punerii la dispoziţia întregii economii de noi ansamble de maşini care să 
crească productivitatea unuia din factori sau  productivitatea globală. 

Observarea experienţei noilor ţări industriale a permis completarea 
analizei în economia deschisă, arătând că industrializarea implică şi o 
puternică creştere a venitului pe cap de locuitor atunci când ea permite o 
realocare a resurselor spre sectoarele industriale de mare productivitate şi 
care corespund în cea mai mare parte sectoarelor de export. 
 

4.2. Industrializarea agriculturii 
Tezele cu privire la industrializare se îndreaptă în mod natural, spre 

industrializarea agriculturii. Această teorie este esenţa poziţiei industrio-
centriste, întrucât în versiunea sa cea mai radicală susţine că agricultura nu 
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se poate dezvolta fără industrie. În acest caz industria este sectorul motor iar 
agricultura este sectorul care trebuie pus în mişcare. 

Prin industrializarea agriculturii economiştii au desemnat influenţa 
industriei asupra transformărilor fundamentale pe care le-a cunoscut 
agricultura de-a lungul dezvoltării sale. Frédéric List, printre primii, observă 
că agricultura nu face progrese decât printr-un contact mai strâns şi mai 
frecvent cu industria. Aceasta este atât un stimul cât şi un model pentru 
agricultură. List concentrează aici toată teoria industrializării agriculturii ce 
se va construi după el. Idea că industria este un sector-cheie  pentru 
dezvoltarea agricolă, mai întâi pentru că îi furnizează cele mai moderne 
metode de producţie, rod al mecanicii şi mai ales al chimiei, şi apoi pentru 
că formează cererea, în special prin transformarea produselor agricole, este 
prezentă în majoritatea teoriilor de dezvoltare a agriculturii. 

Kautsky „acuză” industria şi ştiinţele mecanice, chimice şi biologice, 
de apariţia agriculturii moderne. Preobrajensky vede în industria grea un 
vector al progreselor tehnologice în agricultură. Aceste analize vor fi 
reluate, repetate, dezvoltate, desăvârşite în economia dezvoltării. Asemeni 
tezelor despre industrializare, cunoaşterea procesului de industrializare a 
agriculturii constituie un important progres, alături de analiza input-output. 
Aceasta permite să se aprecieze în ce măsură progresele productivităţii 
muncii agricole pot fi atribuite efectelor de impulsionare/antrenare 
exercitate de industriile legate de agricultură în amontele şi avalul său. 

Industria nu are numai rolul unic de a furniza elementele materiale 
ale acumulării de capital în sectorul agricol. Ea creează aici şi un climat 
instituţional şi socio-economic mai favorabil răspândirii inovaţiilor conform 
schemei dialecticii modelului şi al discipolului. Dacă agricultura se 
industrializează într-adevăr aceasta se datorează faptului că ea adoptă  
„metodele, formele de organizare şi comportamentale care sunt treptat 
create în ramurile de activitate industriale… Procesul agricol de producţie 
se înrudeşte tot mai mult cu  procesul industrial de producţie” [Malassis, 
1973]. Din punct de vedere istoric influenţa industriei asupra agriculturii 
este de necontestat. Termenul de „etapă a dezvoltării” ne duce cu gândul, la 
analiza lui Rostow. Mellor şi Johnston s-au inspirat din etapele rostowniene 
ale dezvoltării economice atunci când au stabilit cele trei mari etape istorice 
în evoluţia agriculturii. 

Prima etapă este aceea a precondiţiilor de dezvoltare agricolă. În 
timpul ei au loc schimbările instituţionale şi comportamentale indispensabile 
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creşterii output-ului: ameliorarea structurii funciare, a accesului la piaţa 
bunurilor de consum, a informaţiei cu privire la tehnicile disponibile, a 
schimbării comportamentelor şi a extinderii receptivităţii agricultorilor faţă 
de progres. 

A doua etapă este cea a creşterii eficienţei proceselor de producţie 
agricolă prin răspândirea inovaţiilor „muncă intensivă” şi „economisire de 
capital”. Aceasta este forma adoptată de către dezvoltarea agricolă atunci 
când sectorul agricol reprezintă activitatea productivă dominantă, când 
cererea de produse agricole creşte odată cu populaţia şi cu venitul pe cap de 
locuitor şi când capitalul necesar extinderii sectorului industrial este greu de 
găsit. 

A treia etapă a evoluţiei agriculturii este caracterizată printr-o 
tehnologie „capital intensiv” şi „economisire de muncă”. Deşi autorii nu 
folosesc această expresie, această fază este aceea a industrializării 
agriculturii. Ţări cu o mare densitate a populaţiei, asemenea Japoniei, ar 
intra în această fază la un stadiu relativ avansat al dezvoltării lor. Această a 
treia fază este cea în care greutatea relativă a  producţiei şi a utilizării forţei 
de muncă agricole în economie se reduce într-un ritm rapid. 

Urmărind contribuţiile lui Mellor, Johnston sau De Bernis, sau mai 
bine zis continuându-le, s-ar părea că luarea în calcul a etapelor dezvoltării 
agricole este calea de reconciliere între poziţiile agro-centriste şi industrio-
centriste. Atâta timp cât sectorul agricol este sectorul economic dominant, 
nu poate să-şi găsească decât în el forţele propriei dezvoltări; industria, 
inexistentă sau insignifiantă, nu-i este de nici un ajutor. Dezvoltarea agricolă 
este rezultatul transformărilor stimulate de presiunea demografică, de 
tulburările sociale, generate de îngrădirile pământurilor obşteşti care 
autorizează schimbările tehnice de genul asolamentelor trienale; de cultura 
plantelor, selecţia materialului genetic. Surplusul agricol, sub diferitele sale 
forme, ca rezultat al răspândirii îmbunătăţirilor tehnice de tip biologic, poate 
atunci să contribuie la dezvoltarea industrială. În schimb, de îndată ce 
industria devine importantă, ea poate deveni un însemnat agent al 
dezvoltării agricole, dar  mai ales ea îi aduce agriculturii o dezvoltare 
conform intereselor sale, în condiţii de mână de lucru şi salarii ieftine, de 
debuşee sigure, de economie, de devize etc. Aceasta este etapa desemnată 
drept cea a industrializării agriculturii. 
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4.3. Teoriile agro-centriste 
Poziţia agro-centristă se recunoaşte prin faptul că ea pretinde că buna 

sănătate a unei economii, oricare ar fi nivelul său de dezvoltare, depinde 
întotdeauna de buna sănătate a agriculturii. Ea grupează deci argumente 
asupra rolului primordial al agriculturii în etapa de avânt, de ascensiune sau 
de dezvoltare şi asupra contribuţiei sale la menţinerea unui procent de 
creştere ridicat, şi chiar a unei atenuări a fluctuaţiilor economiilor 
industriale. Ar fi inutil să se încerce aici o redare a tuturor aporturilor şi mai 
ales a tuturor nuanţelor unei literaturi economice atât de bogate cu privire la 
această problemă. Ne vom mulţumi să le amintim foarte sumar, începând cu 
„contribuţiile agriculturii la dezvoltare” ce au ajutat la formarea 
argumentelor în favoarea unei priorităţi strategice a agriculturii şi cu relaţiile 
ce se pot stabili între aceste contribuţii şi surplusul economic. Vom examina 
la fel de succint modul în care cunoaşterea „contribuţiilor” agriculturii  a 
condus la anumite revizuiri ale problemei agrare.  
 

5. Revizuirea problematicii agrare în lumea contemporană 
Pe toată perioada deceniilor 60’ şi 70, problema agrară a revenit în 

actualitate cu două mari preocupări.  Prima era bazată pe atitudinea 
agricultorilor în luptele sociale – în mod special în Europa continentală – 
sau pe jocul de a înţelege această „situaţie perplexă a unui capitalism fără 
capitalişti în agricultură” [Amin S. şi Vergopoulos, 1977]. Cea de-a doua era 
de a face o piesă dominantă în analiza neoclasică, care sub impulsul 
schultzian a pus stăpânire pe problemele dezvoltării agriculturii în ţările 
sărace şi slab industrializate. Se urmărea demonstrarea faptului că în aceste 
ţări nu se poate vorbi de economia politică a dezvoltării fără economia 
politică a problematicii agrare. 

Cele două preocupări provin de la observarea persistenţei agriculturii 
ţărăneşti atât în ţările capitaliste industrializate cât şi în cele neindustrilizate 
şi de la un aparent triumf al tezelor lui Tchayanov asupra celor ale lui Marx 
şi Lenin.  Putem oare explica de ce în formele capitaliste de producţie nu se 
manifestă tendinţa să se investească în activitatea agricolă şi să se substituie 
formelor capitaliste? Răspunsurile la această întrebare au fost numeroase şi 
au determinat dezbateri profunde referitor la problema naturii şi viitorului 
ţărănimii. 

Este dificil de dat un răspuns scurt, cu atât mai mult cu cât din când 
în când au fost propuse sinteze care direcţionează dezbaterea. Ceea ce 
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interesează în aceste dezbateri este mai puţin explicarea permanenţei micii 
producţii ţărăneşti, ci relevarea modului în care este tratată influenţa 
reciprocă a diferitelor forme de producţie asupra evoluţiei fiecăreia dintre 
ele, puterea de a înţelege ce trebuie făcut pentru a completa analiza tehnico-
economică a relaţiilor agricultură – industrie. 

Coexistenţa formelor capitaliste în industrie şi precapitaliste  în 
agricultură ridică probleme referitoare la modul de a şti dacă este vorba de o 
simplă tranziţie inadecvată de la un mod de  producţie la altul, sau de o 
tranziţie blocată de confruntarea celor două moduri de producţie şi 
dominaţia unuia asupra celuilalt sau de o situaţie reproductibilă şi stabilă a 
articulaţiei dintre moduri diferite de producţie. Pentru Pierre Philipe Rey 
care reconsideră o temă crucială a materialismului istoric, aceea a tranziţiei, 
apariţia unui mod de producţie dominant într-o societate determinată poate 
fi periodizată în trei mari faze: 

▪ în cursul primei faze, capitalismul nu este dominant; reproducţia de 
ansamblu a formării sociale este dominată de reproducţia unui anumit mod 
de producţie: feudalismul, modurile de producţie „tradiţionale”, modul de 
producţie colonial; 

▪ în cursul celei de-a doua faze, capitalismul este dominant, dar el 
utilizează sisteme de raporturi de producţie ale modurilor dominate pentru 
reproducţia sa; 

▪ în cursul fazei a treia, capitalismul nu mai are nevoie de a utiliza 
raporturi de producţie ale modurilor de producţie dominate. 

Faza a doua este cea de articulare a modului de producţie capitalist 
cu modurile de producţie anterioare, articulare care este exercitată prin 
efectele de dominare. Teoria asupra acestei faze a făcut numeroşi prozeliţi în 
rândurile economiştilor şi sociologilor rurali, care au văzut în ea o cale de 
investigare a locului şi rolului agriculturii ţărăneşti şi a permanenţei sale în 
economiile capitaliste dezvoltate. 

În definitiv supravieţuirea economiei ţărăneşti în lumea producţiei 
capitaliste se datorează în toate cazurile eficacităţii sale funcţionale pentru 
că ea rezolvă, în acest mod, într-o anumită manieră cvadratura cercului 
capitalist faţă de producţia alimentară. Ea preia ca sarcină această producţie 
pe care formele capitaliste s-au dovedit incapabile să o asigure, evitând 
totuşi ca forţa muncă ocupată să nu fie numeroasă (graţie industrializării şi 
exodului rural) dar neputând evita procesul de exploatare a supra muncii lor. 
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Meandrele analizelor şi inconsistenţa dezbaterilor de cele mai multe 
ori fac să se piardă din vedere importanţa problematicii agrare şi 
contribuţiile sale contemporane. Trebuie reamintit că relaţiile agricultură - 
industrie, sat - oraş, sunt înainte de toate relaţii sociale care pot guverna 
relaţiile economice. 

Cu toate că este excesivă, abordarea prin luarea în considerare a 
legăturilor dintre modurile de producţie are meritul de a pune problema 
influenţei reciproce a diferitelor componente ale societăţii, diferenţiate prin 
comportamentele de producţie, de consum, de raţionalitate, de valori sau 
moravuri specifice. 

Contribuţiile teoriilor asupra problemei agrare la teoria creşterii 
economice rămân slabe şi ambigui. Dezbaterile au fost asupra formelor de 
producţie, fără să contribuie cu adevărat la reliefarea evoluţiei pe termen 
lung a sectorului agricol. Într-o versiune mărginită, pe care o întâlnim mai 
frecvent decât am putea crede, problema agrară nu este la fel pusă. Rolul 
agriculturii în creşterea economică tinde imuabil, ca o eşapare a amprentei 
timpului şi a schimbărilor structurale. Este vorba de fapt de o versiune pe 
care o putem califica ca militantă, vizând a furniza arme de apărare unei 
agriculturi „maltratată” prin diferite strategii şi teorii de dezvoltare. 
Dezvoltarea agriculturii aici şi acum, într-un context unde industria este 
inexistentă sau,  din contră, înarmarea prin abuz a sectoarelor non-agricole, 
este un imperativ, totodată legitim, dar unde consecinţele pe termen lung nu 
sunt încă sondate (analizate) suficient. 
 

6. Concluzii 
Indiferent că, considerăm creşterea agricolă independentă sau din 

contră dependentă, inspiraţia teoretică se regăseşte întotdeauna în modelele 
globale, unde factorii de producţie şi eficacitatea lor reglează dinamica 
acestui sector. Contribuţiile pe care agricultura le aduce la creşterea de 
ansamblu se datoresc în cea mai mare parte capacităţii agriculturii de a 
degaja excedentele factorilor în sensul admis de abordarea globală, ceea ce 
înseamnă a creşte productivitatea lor şi anume cea globală. 
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2.4. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LE DROIT À 
L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR. QUELQUES 

ASPECTS PRATIQUES 
 

SECURITATEA ALIMENTARĂ ŞI DREPTUL LA INFORMAŢIE 
AL CONSUMATORULUI. CÂTEVA ASPECTE PRACTICE 

 
Carmen Mariana MIHALACHE1 

Elena PETREA2 
 

Abstract 
The right of the consumer to information is in consonance with the European 

Union policy on health and food safety of European citizens.  
The three "S" raise the problem of a real legislative balance and not only between 

manufacturers and consumers in the context of the industrial revolution that has profoundly 
changed the way of food production both of the finished product and raw materials, marked 
by the current use of an intensive agriculture. 

Key words: food safety, Romanian consumer, consumer’s right to information 
 

1. Introduction 
Tout système de droit est relié à la notion d’Etat, au concept 

d’organisation étatique toujours associé au concept d’ordre et au rapport de 
conformité institué entre l’Etat et le citoyen, ce dernier étant tenu à se 
soumettre au premier, sinon il est obligé de subir des sanctions juridiques 
selon l’importance des normes juridiques franchies. 

Le système de droit roumain est du type pyramidal, du point de vue 
de la classification des lois, la Constitution étant la loi fondamentale qui 
établit  a priori le rôle de chacune des institutions prioritaires de l’Etat. 

Suite à la Révolution de 1989 on a voté une nouvelle loi 
fondamentale, une nouvelle Constitution promulguée en 1991 et révisée en 
2003. 

Selon la loi fondamentale actuelle, la Roumanie est, comme forme 
de gouvernement, une république, les pères de la Constitution de 1991 
n’ayant pas repris la tradition d’une monarchie constitutionnelle. 
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Nous pouvons dire que, par le maintien de la forme de gouvernement 
appelée république, l’on a gardé le lien avec le passé socialiste, en 
soulignant clairement pourtant qu’il s’agissait de réglementer une ré-
publique démocratique et pas socialiste. 

Nous considérons que l’un des titres essentiels de la Constitution 
roumaine concernant la protection juridique du consommateur reste le titre 
II, intitulé « Droits fondamentaux, libertés et obligations fondamentales». La 
manière dont le citoyen perçoit et comprend l’exercice de ses droits 
fondamentaux et de ses libertés fondamentales est essentielle, car cet 
exercice se fait en étroite liaison avec les obligations fondamentales ; cet 
équilibre est nécessaire pour qu’il n’y ait pas d’abus de droit ou per a 
contrario pour ne pas exercer de manière abusive ou de mauvaise foi les 
droits consacrés par la Constitution de la Roumanie et par d’autres lois 
organiques. 

Par conséquent et compte tenu des aspects présentés ci-dessus, nous 
retenons comme un principe et une règle fondamentale le principe de 
l’égalité des droits, légiféré par l’article 16 de la Constitution roumaine, qui 
statue que personne n’est au-dessus de la loi et que tous les citoyens sont 
égaux devant la loi.  
 

2. Matériel et méthode 
Notre article présente des aspects relatifs à la sécurité alimentaire et 

au droit à l’information du consommateur, tels que relevés dans les textes de 
loi concernés, à savoir la Constitution de la Roumanie, le Code du 
Consommateur, le Règlement CE 178/2002, auxquels nous ajoutons des 
exemples tirés de la pratique judiciaire roumaine concernant les litiges des 
consommateurs lésés dans leurs droits.  
 

3. Résultats et discussions 
Les dispositions normatives contenues dans les articles 20 et 

respectivement 21 de la Constitution de la Roumanie, révisée en 2003, 
placent l’Etat roumain de manière effective sur un axe global dans l’esprit 
du respect de l’humanité et de la légalité. 

Par conséquent, dans l’hypothèse d’un litige, le citoyen qui a le libre 
accès à la justice (conformément à l’article 21 de la Constitution de la 
Roumanie et avec des coûts moindres, du moins dans la perspective de la 
matière du contentieux administratif), peut se prévaloir des dispositions 
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internationales ou des droits légiférés par la Convention européenne des 
Droits de l’Homme, plus favorables que le droit interne. 

Par les dispositions de la Loi 146 du 1997 modifiée et republiée, 
concernant les taxes judiciaires de timbre, en matière de contentieux 
administratif on établit des taxes judiciaires de timbre payées au profit du 
budget de l’administration municipale où le demandeur a son domicile 
fiscal, des taxes fixes, dont le montant varie entre 4 et 39 RON. 

L’accès gratuit au contentieux administratif fiscal est légiféré par la 
Constitution de la Roumanie conformément à l’article 21 relatif à la 
procédure préalable de contestation des actes administratifs ou fiscaux qui 
violent un droit ou un intérêt légitime du citoyen, personne physique ou 
juridique, selon la procédure visée par la Loi 554 de 2004 portant sur le 
contentieux administratif. 

La constitution roumaine a consacré les droits et libertés suivants : le 
droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique (article 22 de la 
Constitution), la liberté individuelle (article 23 de la Constitution), le droit à 
la défense (article 24 de la Constitution), la libre circulation (article 25 de la 
Constitution), le droit à la vie intime, familiale et privée (article 26 de la 
Constitution), le droit à l’inviolabilité du domicile (article 27 de la 
Constitution), le droit au secret de la correspondance (article 28 de la 
Constitution), la liberté d’expression et implicitement la liberté religieuse 
(articles 29 et 30 de la Constitution), le droit à l’information (article 31 de la 
Constitution), le droit à l’instruction (article 32 de la Constitution), l’accès 
à la culture (article 33 de la Constitution), le droit à la protection de la 
santé (article 34 de la Constitution avec des renvois à la protection sociale 
des jeunes, des enfants et des personnes handicapées réglementée par les 
articles 49 et 50 de la Constitution), le droit à un environnement sain (article 
35 de la Constitution), le droit de vote (article 36 de la Constitution), le droit 
d’être élu (article 37 de la Constitution), le droit d’être élu au Parlement 
européen (article 38 de la Constitution), la liberté de réunion (article 39 de 
la Constitution), le droit d’association (article 40 de la Constitution), le 
travail et la protection sociale du travail (article 41 de la Constitution avec 
des renvois à l’article 42 qui interdit le travail forcé), le droit de grève 
(article 43 de la Constitution), le droit à la propriété privée (article 44 de la 
Constitution), la liberté économique (article 45 de la Constitution), le droit 
de succession (article 46 de la Constitution), le droit de pétition (article 51 
de la Constitution avec des renvois à l’article 52 qui légifère le droit de la 
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personne lésée par une autorité publique qui statue des mesures de 
réparation du dommage subi et d’annulation de l’acte administratif qui a 
lésé la personne dans un de ses droits ou dans un intérêt légitime). 

Etant donné les droits et libertés prévus dans la Constitution de la 
Roumanie et cités ci-dessus, les droits consacrés en faveur du 
consommateur dans la Loi 296 de 2004 portant sur le Code de la 
consommation apportent un nuancement des droits et libertés comme le 
droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique (article 22 de la 
Constitution), le droit à la protection de la santé (article 34 de la 
Constitution), le droit à l’information (article 31 de la Constitution), le droit 
de pétition (article 51 de la Constitution), le droit d’association (article 40 
de la Constitution). 

Par la suite, en citant les dispositions de l’article 27 de la Loi 296 
/2004, nous allons analyser les droits dont bénéficient les consommateurs 
sur le territoire roumain: 

1) le droit d’être protégés contre le risque d’achat d’un produit ou 
de prestation d’un service qui pourrait nuire à leur vie, leur santé ou leur 
sécurité ou porter atteinte à leurs droits et intérêts légitimes 

Ce droit spécial du consommateur a comme cadre précédent les 
articles 22 et, respectivement 34 de la Constitution de la Roumanie, et il part 
de plusieurs hypothèses : 

a) la vie et l’intégrité de toute personne, qui soit a son domicile 
permanent ou temporaire sur le territoire de la Roumanie, soit visite ou bien 
n’a aucun contact physique avec notre pays, mais qui est le bénéficiaire d’un 
produit « fabriqué en Roumanie ». 

Ainsi, le producteur d’un bien a l’obligation principale de produire 
un bien sûr, qui ne nuise pas à la vie, la santé, l’intégrité physique et 
psychique du consommateur tant que ce dernier respecte le mode d’emploi 
du produit livré avec le certificat de garantie émis par le producteur. 

b) la vie et l’intégrité de toute personne, qui soit a son domicile 
permanent ou temporaire sur le territoire de la Roumanie, soit visite ou bien 
n’a aucun contact physique avec notre pays, mais qui est le bénéficiaire d’un 
service « fabriqué en Roumanie ». 

La gamme des services déployés est très vaste et chaque type de 
service a ses particularités. 

Nous affirmons ici, comme principe général, que, dans le cas cité ci-
dessus, le prestataire de service, qui correspond au producteur, dans la 
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perspective du code de la consommation, doit respecter les conditions 
légales de fonctionnement, telles qu’envisagées par les autorités au moment 
de l’autorisation (par exemple, pour la prestation du service de transport des 
produits, nous pouvons envisager le transport en sécurité des produits à la 
destination spécifiée dans le contrat de transport ou dans la commande écrite 
envoyée au transporteur par tout moyen de communication ; la sécurité vise 
le conditionnement et l’emballage exigés par la fragilité du produit livré, 
d’une part, le véhicule qui doit répondre aux normes techniques de 
fonctionnement imposées par l’Autorité Routière, et le chauffeur qui doit 
posséder le permis pour la catégorie de véhicule qu’il conduit, selon 
l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no 195/2002, d’autre part). 

De notre point de vue, par la manière de règlement de l’article 27, 
lettre a. de la Loi no 296 /2004, le consommateur est protégé dans deux 
situations : 

▪ contre un danger possible concernant la vie, la sécurité, l’intégrité 
physique et psychique, le danger ne s’est pas produit vu le fait que le produit 
n’a été qu’acheté, mais pas effectivement consommé, et dans le cas de la 
prestation de service, celui-ci n’a pas été presté, il n’y a eu que demande de 
prestation et le consommateur, le bénéficiaire potentiel, l’a considéré 
comme non conforme 

▪ contre un danger effectif qui a porté atteinte à la vie, la sécurité, 
l’intégrité psychique et physique (quelques exemples : un médicament qui a 
été vendu après la date limite de consommation et qui a été effectivement 
consommé, le consommateur nécessitant une hospitalisation, suite à 
l’ingestion de ces médicaments expirés ; la consommation effective de 
denrées alimentaires contaminées ; l’emploi d’ingrédients non mentionnés 
par le producteur sur l’étiquette et interdits par la législation ; la 
conservation du produit destiné à la vente dans des conditions de 
température, etc. non conformes, etc.) 

2) le droit d’être informés complètement, correctement et exactement 
sur les caractéristiques essentielles des produits et services, de sorte que la 
décision que le consommateur prend à l’égard de ces biens et services 
corresponde à ses besoins, ainsi que le droit à l’éducation dans leur qualité 
de consommateurs 

Ce droit spécial dérive de l’article 31 de la Constitution et souligne 
la possibilité effective du consommateur de choisir ou non un produit ou un 
service en connaissance de cause. 
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Le droit à l’information du consommateur est en accord avec la 
politique de l’Union Européenne en ce qui concerne la santé des citoyens 
européens et la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire. 

Les trois « S » posent le problème de l’assurance d’une équilibre 
législatif entre les producteurs et les consommateurs, dans le contexte de la 
révolution industrielle laquelle a profondément changé les modalités 
d’obtention non seulement du produit fini, mais également de la matière 
première, issue souvent de la pratique d’une agriculture intensive. 

La révolution industrielle a dû trouver des solutions scientifiques 
pour une possible pénurie au niveau mondial, vu la croissance 
démographique et les ressources épuisables, par l’emploi des additifs et des 
émulsifiants alimentaires qui prolongent la durée de validité des aliments et 
par l’amélioration génétique des plantes et des animaux qui augmente la 
productivité. 

Par conséquent, le syntagme „sûr et sain” est relatif et dépend des 
analyses reflétant les effets négatifs ou positifs de certaines catégories de 
denrées. Un exemple est fourni par la maladie de la vache folle dans les 
élevages intensifs de Grande Bretagne qui a généré une panique très forte en 
Europe. 

L’amélioration génétique visant la hausse de la productivité (par 
exemple, chez les animaux de viande on vise le gain de masse corporelle 
dans un rythme accéléré) entraîne de conséquences qu’on n’a pas envisagées 
lors de la mise en oeuvre de ces méthodes. Le mouvement Slow Food s’est 
développé en promouvant le développement naturel des plantes et des 
animaux, ainsi que le retour aux varités locales oubliées ou abandonnées en 
raison de la standardisation. 

Pour le consommateur roumain, l’aspect de son éducation est 
essentiel, afin de le former non seulement comme un consommateur 
informé, mais également à même de faire les bons choix. Il devrait connaître 
non seulement les caractéristiques correctes, propres du produit qu’il achète, 
mais également son impact positif ou négatif sur la santé humaine. 

Dans ce sens il existe de nombreuses campagnes publicitaires 
d’information à partir des directives de l’Union Européenne et destinées à 
protéger la santé de la population. 

A titre d’exemple, 2003/641/CE: Décision de la Commission du 5 
septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur 
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les conditionnements des produits du tabac [Journal officiel n° L 226 du 
10/09/2003 p. 0024 – 0026]. Cette décision a pour but de fixer des normes 
d’apposition sur les emballages des produits du tabac de photographies en 
couleurs ou d'autres illustrations qui montrent les conséquences du 
tabagisme sur la santé. Cette décision suit à la directive 2001/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits 
du tabac(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, qui imposait déjà la 
taille des avertissements en matière de santé figurant sur les 
conditionnements des produits. L’emploi d’images choquantes, à côté des 
messages d’avertissement, n’est pas obligatoire. 

3) le droit d’accès aux marchés qui assurent une gamme variée de 
produits et de services de qualité 

4) le droit de d’être dédommagés effectivement et conformément aux 
préjudices créés par la qualité non conforme des produits et des services, 
selon les moyens prévus par la loi 

Au niveau de l’Union Européenne, dans le domaine de la sécurité 
des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et des 
aliments pour les animaux, l’on applique le  Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 

Le règlement renforce les règles applicables à la sécurité des 
aliments circulant dans le marché intérieur. En effet, il établit un cadre de 
contrôle et de suivi de la production, de prévention et de gestion des risques. 
Il garantit ainsi la libre circulation de denrées saines et sûres dans le marché 
intérieur. Il créé également l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) qui est la référence pour le contrôle et l'évaluation scientifique des 
aliments. 

Comme norme de sécurité, le règlement établit qu’aucune denrée 
alimentaire dangereuse pour la santé et/ou impropre à la consommation ne 
peut être mise sur le marché. 

Les critères envisagés pour établir si une denrée alimentaire est 
dangereuse sont : 

▪ des conditions d'utilisation normales; 
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▪ de l'information fournie au consommateur; 
▪ de l'effet probable immédiat ou retardé sur la santé; 
▪ des effets toxiques cumulatifs; 
▪ de la sensibilité spécifique de certains consommateurs. 
Lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un 

chargement, la totalité du lot est présumée dangereuse et par conséquent il 
ne peut pas être commercialisé. De même, les aliments pour animaux 
reconnus comme dangereux ne peuvent pas être mis sur le marché ou donné 
à des animaux producteurs de denrées alimentaires. 

Le règlement n’exclut pas une responsabilité des exploitants, ceux-ci 
appliquant la législation alimentaire à toutes les étapes de la chaîne 
alimentaire, lors de la production, de la transformation, du transport, de la 
distribution et de la fourniture des aliments. 

Dans ce contexte, on présume la responsabilité des exploitants qui 
assurent la traçabilité des produits à toutes les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution, y compris concernant les substances 
incorporées dans les denrées alimentaires. 

En conclusion, si un exploitant considère qu'un aliment est nocif 
pour la santé humaine ou animale, il engage immédiatement les procédures 
de retrait du marché et en informe les autorités compétentes. Lorsque le 
produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les 
consommateurs et rappelle les produits déjà fournis, en vue de leur 
destruction. 

Malgré les normes de sécurité alimentaire contenues dans ce 
règlement, au cas où le pays importateur ne souhaite pas leur application, le 
consommateur devient vulnérable, et il n’est plus protégé que par 
l’application correcte de la législation en matière d’étiquetage (pays 
d’origine et composantes du produit destiné à la vente). 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a pour 
mission de fournir des avis et une assistance scientifique et technique dans 
tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire. Elle constitue 
une source indépendante d'informations et assure la communication sur les 
risques auprès du grand public. 

La participation à l'EFSA est ouverte aux États membres de l'UE 
ainsi qu'aux pays appliquant la législation communautaire en matière de 
sécurité alimentaire. 
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L’EFSA assure également la coordination de l'évaluation des risques 
et identifier les risques émergents; elle fournit des conseils scientifiques et 
techniques à la Commission, y compris dans le cadre des procédures de 
gestion des crises; elle recueille et publie des données scientifiques et 
techniques dans les domaines de la sécurité alimentaire; elle établit des 
réseaux européens d'organismes actifs dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. 

Il fonctionne ainsi au niveau communautaire le système d'alerte 
rapide RAPEX qui associe les États membres, la Commission et l'EFSA. 
Son mise en œuvre a permis des échanges d’information concernant: 

▪ les mesures visant à restreindre la mise en circulation ou retirer des 
aliments du marché; 

▪ les actions entreprises avec les professionnels pour réguler 
l'utilisation des aliments; 

▪ le rejet d'un lot d'aliments par un poste frontalier de l'UE. 
En cas de risque alimentaire, les informations diffusées au sein du 

système d'alerte doivent être mises à la disposition du grand public. 
Les situations d’urgence peuvent apparaître lorsque des aliments, y 

compris ceux importés d'un pays tiers, présentent un risque sérieux et non 
maîtrisable pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ; 
dans ce cas, la Commission est obligée de mettre en place des mesures de 
protection, elle suspend la mise sur le marché ou l'utilisation des produits 
originaires de l’UE et les importations de produits originaires de pays tiers. 

Au cas où la Commission n’agit pas après avoir été informée de 
l’existence d’un risque sérieux, l’État membre concerné peut prendre des 
mesures de protection. A la suite des mesures de protection prises, dans un 
délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité permanent de la 
chaîne alimentaire et de la santé animale en vue de prolonger, modifier ou 
abroger les mesures nationales. 

Nous considérons que, au cas où l’Etat membre apprécie que 
l’abrogation de la mesure de sécurité alimentaire au niveau national par la 
Commission la qualifie pour abusive, il peut s’adresser à la Cour 
Européenne de Justice. 

En cas de situation impliquant des risques directs ou indirects pour la 
santé humaine non prévus par le présent règlement la Commission, l’EFSA 
et les États membres peuvent établir un plan général pour la gestion des 
crises. 
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Bien que la politique du consommateur soit centrée sur le principe 
de l’information du consommateur, de son éducation, afin de le transformer 
dans un acteur intelligent sur le marché, capable d’assumer ses choix aussi 
bien à long qu’à court terme, la politique de sanction des agents 
économiques qui ne respectent pas la sécurité des denrées alimentaires et 
donc la santé humaine est fondée sur le principe de précaution, tel que 
mentionné dans l’article 191 du Traité de Fonctionnement de l’Union 
Européenne. 

Le règlement du principe de précaution vise à garantir un niveau 
élevé de protection de l’environnement par la prise de décisions préventives 
en cas de risques. Cependant, dans la pratique, le domaine d’application de 
ce principe est beaucoup plus vaste puisqu’ il concerne également la 
politique de protection des consommateurs, la législation européenne pour 
les denrées alimentaires, la santé humaine, la santé et le bien être des 
animaux et la santé des plantes. 

La définition du principe de précaution a pour but d’établir un 
impact positif au niveau international, afin de garantir un niveau approprié 
de protection de l’environnement et de la santé dans les négociations 
internationales. Au fait, celui-ci a été reconnu par les différentes 
conventions internationales, et plus particulièrement par l’Accord sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l’«Accord SPS »), 
dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

Selon le règlement, le principe de précaution peut être invoqué 
lorsqu’un phénomène, un produit ou un procès peuvent avoir des effets 
nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique ; dans ce 
cas, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer 
le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent 
être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une 
évaluation plus complète du risque. 

L’application du principe de précaution s’inscrit donc dans le cadre 
général de l’analyse des risques (qui inclut, en plus de l’évaluation des 
risques, la gestion des risques et la communication sur les risques) et, plus 
exactement, dans le contexte de la gestion des risques, qui correspond à 
l’étape de la prise de décision. Le règlement souligne que le principe de 
précaution peut être invoqué uniquement dans l’éventualité d’un risque 
émergent et qu’il ne peut, en aucun cas, justifier une décision arbitraire. 
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Par conséquent, l’application du principe de précaution est justifiée 
seulement si trois conditions préalables sont réunies : 

▪ l’identification des effets négatifs potentiels ; 
▪ l’évaluation des données scientifiques disponibles ; 
▪ le niveau d’incertitude scientifique. 
Les autorités responsables de la gestion des risques peuvent décider 

d’agir ou non, en fonction de l’ampleur du risque. Au cas où il existe un 
risque émergent, des mesures peuvent être prises, y compris des actes 
juridiques, le financement de programmes de recherche, la communication 
au public, etc. 

L’application du principe de précaution doit respecter trois aspects 
particuliers : 

▪ une évaluation plus complète du risque et des conséquences 
possibles en cas de non action ; 

▪ une évaluation scientifique de l’incertitude ; 
▪ la participation de toutes les parties concernées par les mesures de 

précaution, dès que les résultats de l’évaluation scientifique ou de 
l’évaluation du risque sont disponibles. 

En plus, les principes généraux de gestion du risque restent 
applicables au cas où le principe de précaution est invoqué. Il s’agit des cinq 
principes suivants : 

▪ la proportionnalité des mesures adoptées avec le niveau de 
protection souhaité ; 

▪ la nondiscrimination dans l’application des mesures ; 
▪ la cohérence entre les mesures adoptées et les mesures adoptées 

auparavant dans des situations similaires ou en employant des approches 
similaires ; 

▪ l’évaluation des avantages et des coûts en cas d’action ou de non 
action ; 

▪ le réexamen des mesures conformément aux avancées de la 
science. 

Pour ce qui est de la charge de la preuve, dans la majorité des cas, 
ce sont les consommateurs européens et les associations qui les représentent 
qui doivent démontrer le danger associé à un procédé ou à un produit 
introduit sur le marché, sauf pour les situations qui concernent des 
médicaments, des pesticides ou des additifs alimentaires. 
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Cependant, s’il y a des actions initiées sur le principe de précaution, 
l’on peut demander au producteur, au fabricant ou à l’importateur de 
démontrer l’absence du danger. Cette possibilité doit être examinée au cas 
par cas et elle ne peut pas être élargie de manière générale à tous les 
produits ou procédés existants sur le marché.  
 

4. Conclusions 
En conclusion, afin qu’un tel principe devienne applicable de facto, 

et non ope legis, dans notre pays, plusieurs mesures sont nécessaires, telles 
que l’éducation du consommateur pour qu’il prenne conscience de ses 
droits, le soutien accordé aux organisations non gouvernementales qui 
envisagent la mise en place de programmes d’information à l’attention du 
consommateur sur ses droits et les moyens juridiques auxquels il peut 
recourir ; ces moyens vont de la simple pétition adressée au Commissariat 
Départemental pour la Protection du Consommateur, qui doit collaborer 
avec des autorités telles la Direction pour la Santé Publique et la Direction 
Sanitaire-Vétérinaire, jusqu’aux Actions en Responsabilité Civile 
Délictuelle, qui ne devraient pas être soumises aux droit de timbre. 

Dans la perspective de la pratique judiciaire, l’on peut observer que 
les seuls procès dans le domaine de la protection du consommateur qui aient 
un écho sont ceux qui concernent les clauses abusives liées aux 
commissions et au déséquilibre économique institué, dans les contrats de 
crédit bancaire, dans le contexte de l’existence de l’Ordonnance no 50/2012 
corroborée avec la Loi no 193/2000 portant sur les clauses abusives des 
contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs, des actes qui 
statuent que l’on peut déclarer comme abusives les clauses pour lesquelles 
la négociation n’est pas prouvée. 

En Roumanie, par rapport à d’autres pays européens, l’on 
n’enregistre pas l’existence d’une conscience civique et d’un consommateur 
alimentaire éduqué. Sans organisations non gouvernementales puissantes 
dans le domaine de la sécurité alimentaire, l’on ne peut pas envisager 
d’appliquer des décisions judiciaires sur les faits délictuels commis par les 
producteurs portant sur le mode d’emploi de certains additifs alimentaires 
qui sont déjà classés nocifs à long terme pour la santé humaine dans d’autres 
pays. Le comportement du consommateur est actuellement dicté par le prix, 
ses moyens financiers, les seuls cas enregistrés concernant les toxi-
infections alimentaires et pas les ingrédients utilisés par divers producteurs 
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qui, tout en respectant la législation en vigueur, peuvent porter atteinte à la 
santé de la population à long terme.   
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2.5. INFLUENCE OF DIFFERENTIATED CLIMATIC 
CONDITIONS UPON THE EVOLUTION OF GRAPE 

MATURATION IN BUJORU VINEYARD ECOSYSTEM 
 

INFLUENŢA  CONDIŢIILOR CLIMATICE DIFERENŢIATE 
ASUPRA EVOLUŢIEI MATURĂRII STRUGURILOR ÎN 

ECOSISTEMUL VITICOL BUJORU 
 

Elena POSTOLACHE1 
A. CIUBUCA2 
N. BÎRLIGA3 

Viorica ENACHE4 
 

Abstract 
Climatic context in which made the grapes mature in 2013 is reversed compared 

to 2012 SE area of Moldova. If 2012 was noted by excessive drought during the growing 
season, the grapes had a small increase in the biological variety, index grape berry and 
weight was around half the specific weight, 2013 in terms of rainfall overall was sometimes 
excessive moisture. This resulted in better growth of the vegetative shoots and grapes and 
the grapes respectively. In 2012 phenophases growth and maturation of the grains were 
reduced so that the grape harvest was performed from the third decade of August. Full 
maturity of the grapes in the conditions of 2012 was made prematurely and forced under 
the impact of excessive temperatures causing strong deshitratarea grains and sugars 
concentration more by evapotranspiration than by assimilation. Dry climate during the 
ripening period of the grapes quantitative accumulation favored high color compounds, 
due to their synthesis but also by changing the quantity of grape skin and pulp. In 2013 
during the growing season were recorded rainfall over 450 mm, which located this year in 
an optimal year with a good heat balance active and useful. Grape maturation was in 
August and harvesting was done in stages from early September until the second decade of 
September. The weight of a grape harvest stood at the potential variety of grains due to the 
progressive increase followed by a good sugar accumulation coupled with a significant 
decrease in acidity. 

Key words: sugar, acidity, ripening grape compounds color 
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1. Indroducere 
Cercetările s-au efectuat în perioada 2012-2013 la SCDVV 

BUJORU pe aceleaşi areale viticole şi soiuri pentru evaluarea maturării 
strugurilor. Maturarea strugurilor a fost urmarită în fiecare an, dar în acesti 
ani au inregistrat rezultate diferite. Anul 2012 a fost un an secetos ceea ce a 
determinat o maturare forţată prin deshitratarea boabelor de struguri (ofilire) 
urmată de o concentrare  a zaharurilor. (Postolache et al., 2013). Anul 2013 
a fost un an propice pentru maturarea strugurilor în cursul lunii august iar 
recoltarera s-a efectuat în luna septembrie. De obicei în podgoria Dealu 
Bujorului maturarea strugurilor s-a realizat începând cu 15 septembrie 
(Ciubucă şi colab.,1999) iar în podgoriile Nicoreşti şi Iveşti maturarea 
strugurilor  s-a realizat începând cu 20 septembrie(Ciubucă şi colab., 2000). 
Aceste cercetări s-au realizat într-un interval larg de timp(20 ani) când 
condiţiile climatice erau mai constante fără salturi termice si cu precipitaţii 
repartizate mai uniform. După anul 2000 asistăm la modificarea condiţiilor 
climatice cu temperaturi atmosferice foarte ridicate în perioada de maturare 
a strugurilor şi a lipsei precipitaţiilor. 
 

2. Material şi  metodă 
S-a urmărit dinamica maturării strugurilor  la urmatoarele soiurii 

albe şi roşii din podgoria Dealu Bujorului: Fetească albă, Fetească regală, 
Aligote, Băbească gri, Riesling italian,Sauvignon, Burgund mare, Băbească 
neagră, Fetească neagra, Merlot, Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel. S-
au efectuat  urmărtoarele determinări: zahăr, aciditate, masa a 100 boabe iar 
la recoltarea strugurilor s-a determinat: greutatea unui  strugure, volumul 
unui strugure, greutatea boabelor, numărul boabelor, greutate ciorchini 
(rahis), indice de alcătuire a bobului de strugure(pieliţă, seminţe, pulpă), 
polifenolii şi antocianii. Condiţiile de cultură ale plantaţiei sunt: distanţa de 
plantare  2,0 m x 1,2 m conducere  semiînaltă, tip de tăiere cordon bilateral 
în verigi de rod. 
 

3. Rezultate şi discuţii 
Climatul viticol  anual este redat în Tabelul 1. Precipitaţiile din anul 

2013 au fost foarte ridicate, situându-se la 637 mm faţă de peste 448 mm 
media multianuală pentru zona noastră, iar în perioada de vegetaţie 454 mm. 
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Tabelul 1. Climatul viticol anual în centrul viticol Dealu Bujorului 
T med 
(oC) 

T min.media 
(oC) 

T max.media 
(oC) 

Precipitatii 
(mm) 

Luna 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Ianuarie -1.3 -0.9 -4.7 -4.3 2.2 2.3 32.7 39.0 
Februarie -7 2.9 -11.9 0.3 -2.9 5.6 21.1 36.4 
Martie 6.0 4.9 0.5 0.6 10.8 8.7 6.1 36.1 
Aprilie 14.9 14.1 7.7 8.2 20.8 19.3 14.6 27.3 
Mai 19.7 20.5 13.4 12.9 25.1 25.9 102.2 83.2 
Iunie 24.3 22.6 17.0 17.1 30.3 27.5 11.9 58.8 
Iulie 28.1 23.3 19.9 16.6 34.3 28.3 27.1 38.9 
August 26.1 24.1 18.3 16.6 32.4 29.3 23.1 71.1 
Septembrie 20.7 16.9 12.5 11.6 27.5 21.4 24.6 174.5 
Octombrie 14.6 12.2 8.8 7.5 20.3 16.4 42.0 40.9 
Noiembrie 8.2 9.5 5.0 6.1 11.1 13.0 4.3 26.9 
Decembrie -1.7 1.8 -5.2 -1.5 1.4 5.1 102.3 4.1 

Repartiţia precipitaţiilor în acest interval a fost echilibrată în fiecare 
lună cu excepţia lunii septembrie când a căzut o cantitate foarte însemnată 
de precipitaţii şi anume 174,5 mm. In anul 2012 precipitaţiile au inregistrat 
412 mm faţă de peste 448 mm media multianuala, iar in perioada de 
vegetaţie 203,5 mm din care 102,2 în luna mai. Sub aspect termic această 
perioadă prezinta media temperaturilor maxime din luna iulie de 34,3 0 C 
(2012)  iar în anul 2013 maxima termică s-a atins in luna august de 29,3 0C. 

Temperaturi maximale foarte apropiate de acest maxim ale anului 
2013 s-au semnalat şi în lunile mai, iunie şi august, fiind un an echilibrat 
termic. 

Pentru anul 2012 ritmul acumulărilor zilnice în zaharuri al 
strugurilor este bun la majoritatea soiurilor cu excepţia soiului Fetească 
regală care au avut un ritm al acumulărilor în zaharuri foarte redus datorită 
afectării aparatului foliar prin ofilire şi implicit a dus la reducerea procesului 
de fotosinteză şi respectiv la scăderea acumulărilor în zaharuri. Soiul 
Fetească albă a avut un ritm lent al acumulărilor în zaharuri datorită ritmului 
alert al creşterii boabelor în greutate, fapt favorizat de potenţialul plantaţiei 
tinere. (tabelul 2).  Pentru  anul 2013 ritmul acumulărilor zilnice în zaharuri 
al strugurilor este bun la majoritatea soiurilor cu excepţia soiului Fetească 
regală, Muscat Ottonel şi Cabernet Sauvignon care au avut un ritm al 
acumulărilor în zaharuri redus. Soiurile Riesling italian şi Fetească neagră 
au avut cel mai mare ritm al acumulărilor în zaharuri. 
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Ritmul diminuării zilnice a acidităţii este normal la majoritatea 
soiurilor cu excepţia soiurilor amintite mai sus, care înregistrează cea mai 
scăzută rată a acidităţii, având aceeaşi cauzalitate în anul de productie 2012. 
Pentru anul 2013 ritmul diminuării zilnice a acidităţii este normal, variind de 
la soi la soi, astfel ca soiurile Riesling italian si Muscat Ottonel au prezentat 
rata cea mai scăzută a diminuării acidităţii, sub 0,15g/zi, iar rata cea mai 
ridicată a diminuării acidităţii a înregistrat-o soiul Fetească neagră cu peste 
0,50 g/zi. (tabelul 2). In contextul anului 2013 rata zilnică de diminuare a 
acidităţii mustului este mai intensă comparativ cu cea a anului 2012, fapt 
explicat prin metabolizarea mai accentuată a acizilor organici în timpul 
maturării strugurilor ca urmare unei hidratări normale a boabelor şi crearea 
unui mediu biochimic normal. 

Ritmul acumulărilor cantitative în anul 2012  este în general scăzut, 
puţin  mai  ridicat dar sub potenţialul de soi, s-au  remarcat soiurile Fetească 
albă, Băbească gri, Băbească neagra, iar mai scăzut la celelalte soiuri. 
Ritmul  acumularilor cantitative la soiurile Merlot, Riesling italian, Cabernet 
Sauvignon şi Fetească neagră a fost cel mai scăzut, datorită represiei 
fotosintetice determinate de secetă. (Tabelul 2). Pentru soiurile urmarite în 
anul 2013 ritmul acumulărilor zilnice cantitative a avut un spor în greutate 
specific potenţialului de soi faţă de anul 2012 (tabelul 2). Ritmul 
acumulărilor cantitative  este mai  ridicat, datorită aportului apei în boabe în 
contextul unui regim hidric normal la soiurile Băbească gri şi Babească 
neagră care au şi boabele cele mai mari pentru anul 2013. Cel mai redus 
procent al acumulărilor în greutate s-a înregistrat la soiurile Burgund  mare, 
Riesling italian şi Merlot (Tabelul 2). 

Data recoltării strugurilor a variat în funcţie de starea de maturare a  
recoltei dar si de gradul de afectare a recoltei, struguri mai mult sau mai 
puţin ofiliţi(tabelul 3). Maturarea şi recoltarea strugurilor în anul 2012 s-a 
făcut prematur, fiind o situaţie fără precedent, de secetă excesivă, iar 
recoltarea s-a efectuat încă din luna august, după cum urmează: Feteasca 
neagră recoltat pe 27.08. urmată de Fetească regală pe 29.08.(struguri 
puternic ofiliţi). La supramaturare, s-a recoltat Riesling italian  pe 
18.09.2012 pentru a obţine vinul dulce specific zonei noastre. Greutatea 
unui strugure la recoltare s-a situat cu puţin peste jumătatea potenţialului de 
soi, datorită creşterii mici a boabelor urmată de ofilire. 

În anul 2013 recoltarea strugurilor s-a făcut în funcţie de gradul de 
maturitate în intervalul 02.09 la soiul Fetească neagră si 24.09 la soiul 
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Riesling italian, soi ce s-a recoltat la supramaturare pentru obţinerea unui 
vin cu calităţi aparte. Greutatea unui strugure la recoltare s-a situat la 
potenţialul de soi, datorită creşterii boabelor în mod gradat. Analiza 
mecanică a strugurilor la recoltare reliefează o greutate normală a unui 
strugure, cu o raportare volumetrica identică, o greutate a boabelor specifică 
fiecărui soi şi o greutate a rahisului normală pentru zona noastră. (Tabelul 
3).  

Tabelul 2. Dinamica maturării strugurilor în centrul viticol Dealu Bujorului 
Ritmul 

acumulării 
zilnice a 

zaharurilor, 
g/zi 

Ritmul de 
diminuare 
zilnică a 

acidităţii, 
g/L acid 

sulfuric/zi 

Ritmul 
acumulărilor 

zilnice cantitative, 
masa a 100 boabe, 

g/zi 

Soiul 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Fetească albă 1,41 2,33 1,10 0,20 1,10 1,07 
Fetească regală 1,18 2,08 1,00 0,30 0,50 0,94 
Aligote 2,65 2,38 2,34 0,27 0,96 1,45 
Băbească gri 3,38 2,84 1,48 0,38 1,79 2,66 
Riesling italian 2,00 3,01 1,14 0,15 0,38 0,82 
Sauvignon 2,72 3,48 1,35 0,32 0,92 1,30 
Burgund mare(BM) 3,30 2,35 1,27 0,26 0,46 0,64 
Băbească neagră(BN) 3,00 2,58 1,43 0,38 2,00 2,56 
Fetească neagră(FN) 2,70 3,77 2,13 0,50 0,32 0,91 
Merlot(M) 2,57 2,97 1,76 0,41 0,23 0,81 
Cabernet 
Sauvignon(CS) 

2,62 2,07 1,43 0,31 0,41 1,14 

Muscat Ottonel 2,60 1,98 1.72 0,15 0,80 1,19 
Analiza mecanică a strugurilor la recoltare(2012) reliefează o 

greutate redusă la jumătate a unui strugure, cu o raportare volumetrica 
identică, o greutate a boabelor redusă şi o greutate a rahisului situată la 
limita superioară (Tabelul 3). Analizând structura bobului de strugure în 
sine, se constată o proporţie mare a pieliţei strugurilor şi a seminţelor în 
detrimentul pulpei. . Acest fapt s-a repercutat negativ asupra compoziţiei  
bobului, care a înregistrat valori mici la majoritatea soiurilor, oscilând între 
1,3 la soiul Riesling italian şi 3,3 la soiul Băbească gri. Faţă de media 
multianuală înregistrată  cu valori între 5-8, valorile obţinute la soiurile 
analizate sunt foarte mici ceea ce denotă ca raportul greutatea 
miezului/greutatea pieliţei + greutatea seminţelor este foarte redus (Fig. 1). 
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Tabelul 3. Calitatea  strugurilor la recoltare în centrul viticol Dealu Bujorului 
Soiul Data 

recoltarii 
Greutatea 

unui 
strugure(g)

Volumul 
unui 

strugure(ml)

Greutatea 
boabelor(g)

Nr. 
boabe

Greutate 
ciorchine 
(rahis)(g) 

31.08.2012 79.7 74.3 74 118.3 5.7 
Feteasca alba 06.09.2013 135.2 121.67 128.3 90.67 6.9 

29.08.2012 99.3 83.3 93 101.3 6.3 
Feteasca regala 03.09.2013 126 117.3 120.8 84 5.2 

09.09.2012 79.6 79.3 76.6 81.7 3 

Aligote 18.09.2013 120.6 107.6 114.6 84.3 6,0 
31.08.2012 132.7 113.7 127.7 90.7 5 

Babeasca gri 06.09.2013 85 72 81.9 69.3 3.3 

18.09.2012 70.3 70 67 86 3.3 

Riesling Italian 24.09.2013 76.6 58 70.6 89.3 6,0 

13.09.2012 118.3 110 113 120 5.3 
Sauvignon 10.09.2013 112 98.6 106 81 6,0 

11.09.2012 75.7 66.7 72.4 90.3 3.3 Burgund mare 
(BM) 10.09.2013 147.3 141.6 142 89 5.3 

15.09.2012 123.7 110 119.4 93.7 4.3 Babeasca 
neagra 
(BN) 18.09.2013 185.6 165.3 177.6 131.3 8.0 

27.08.2012 91.3 86.7 86 120.3 5.3 Feteasca 
neagra 
(FN) 02.09.2013 133 125.3 125.9 134.6 7.1 

12.09.2012 95.3 80 90 149.7 5.3 

Merlot (M) 04.09.2013 115.6 107 110.6 87.3 5,0  

17.09.2012 64 58.3 61 85.3 3.0 Cabernet 
Sauvignon(CS) 09.09.2013 107.6 103.3 102.7 77.3 4.9 

01.09.2012 90 83 86.7 61 3.3 

Muscat Ottonel 10.09.2013 119.6 112.3 114.9 91.3 4.7 
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Figura 1. Indicele de alcatuire a bobului de strugure, anul 2012 şi 2013 

 
Potenţialul polifenolic al strugurilor negrii la recoltare în anul 2012 a 

fost ridicat, apropiindu-se de limita superioară şi anume 85 la soiul 
Băbească neagră şi 98 la soiul Merlot. Conţinutul în antociani ai strugurilor 
a fost ridicat, variind între 540 mg/l la soiul Băbească neagră şi 901mg/l la 
soiul Merlot. Climatul secetos din timpul perioadei de maturare a strugurilor 
a favorizat acumulări cantitative ridicate în compuşi de culoare. Acest fapt a 
fost dublat şi de raportul mare dintre pieliţa şi masa bobului de strugure 
(Fig. 2). 

Potenţialul polifenolic al strugurilor negrii la recoltare. În anul 2013 
a fost ridicat, apropiindu-se de limita superioară la majoritatea soiurilor cu 
excepţia soiului Babeasca neagră. Conţinutul în antociani ai strugurilor a 
fost bun dar nu la nivelul anului 2012, variind între minimum 350 mg/l la 
soiul Băbească neagră şi maximum 824 mg/l la soiul Cabernet Sauvignon 
(Fig.2). 
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Figura 2.Profilul polifenolic al strugurilor la recoltare 2012 �i 2013 

 
 

4. Concluzii 
1) Climatul din perioada de maturare a strugurilor a fost excesiv de 

secetos în anul 2012, fapt reliefat de media temperaturilor maxime  ale 
lunilor iulie şi august care sau situat între 32,4-34,3 oC şi de numărul mare 
de zile cu temperaturi peste 30oC. Climatul viticol anual 2013 s-a 
caracterizat printr-un an echilibrat din punct de vedere termic şi al 
precipitaţiilor ,fiind un an favorabil  vegetativ, al cantităţii şi al calităţii 
producţiei. 

2) Indicii tehnologici ai strugurilor la recoltare reliefează  influenţa 
decisivă a factorului climatic, a secetei excesive a anului 2012, an atipic din 
acest punct de vedere asupra creşterii cantitative a strugurilor, respectiv 
boabelor şi a compoziţiei lor. Indicii tehnologici ai strugurilor la recoltare  
în anul 2013 reliefează  influenta decisivă a factorului climatic, cu un regim 
termic echilibrat şi precipitaţii suficiente asupra creşterii cantitative a 
strugurilor, respectiv boabelor şi a compoziţiei lor. 
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3) Analizând structura bobului de strugure în sine, se constată o 
proporţie mare a pieliţei strugurilor şi a seminţelor în detrimentul pulpei 
pentru anul 2012, iar pentru anul 2013 se constată o proporţie mare a pulpei 
strugurilor în detrimentul pieliţei şi a seminţelor, ceea ce a condus la 
cresterea producţiei de struguri precum şi a compoziţiei bobului. 

4) Recoltarea strugurilor s-a devansat cu 2-3 săptămâni faţă de 
ceilalţi ani în anul 2012 iar pentru anul 2013 recoltarea strugurilor a survenit 
pentru majoritatea soiurilor în prima decadă a lunii septembrie. 
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2.6. ASPECTS CONCERNING SEWERAGE SYSTEMS 
AND THE IMPORTANCE OF THEIR REHABILITATION 

IN PRUT CROSS-BORDER AREA 
 

ASPECTE PRIVIND SISTEMELE DE CANALIZARE ŞI 
IMPORTANŢA REABILITĂRII ACESTORA ÎN SPAŢIUL 

TRANSFRONTRALIER PRUT 
 

Cristian SCRIPCARIU1 
Adina LUPUŞORU 2 

 
Abstract 
Although in many developing countries water supply systems have higher priority 

over sewage systems, the latter are just as important as being related to the pollution of 
many natural resources. The most important aspects to be considered in this case are the 
increasing contamination of soils and clean water supplies, which may lead not only to 
future unsustainable cities but also to an alarming decrease of drinking water reserves. 

This paper focuses on aspects regarding the sewage systems, the importance of 
their rehabilitation, the constructive solutions and materials, especially from the 
perspective of durability and protection of collective natural resources from the various 
pollutants from wastewater. 

Key words: sewarage, durability, pollution, rehabilitation 
 

1. Introducere 
Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare au un rol esenţial în 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a protecţiei mediului, dar nu trebuie omisă 
nici importanţa lor în economie prin atragerea investiţiilor şi în producerea 
de alte bunuri şi servicii.  

În ceea ce priveşte factorii de mediu, aceştia sunt afectaţi îndeosebi 
de sistemele de canalizare: lipsa lor, exfiltraţia apelor uzate din colectoare şi 
conducte sau deversarea acestora fără a fi epurate duc la poluarea mediului, 
a apelor de suprafaţă, subterane şi a solului, datorită încărcării cu substanţe 
organice, materie în suspensie, nutrienţi, substanţe chimice periculoase 
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provenite de la produsele farmaceutice, detergenţi, produse rezultate din 
zootehnie şi substanţe extractibile. 

Din punct de vedere al dezvoltării durabile, este important să se 
găsească diverse căi de creştere economică şi progres, de îmbunătăţire a 
condiţiilor de viaţă, fără a neglija faptul că resursele regenerabile trebuie 
menţinute iar cele neregenerabile trebuie folosite astfel încât să se ţină 
seama de nevoile generaţiilor viitoare, printr-o utilizare raţională. Este 
necesară aşadar implementarea unui sistem integrat de calitate şi de 
management de mediu a infrastructurii cu alinierea la normele Europene.  
 

2. Starea actuala a sistemelor de canalizare 
Se preconizează că până în anul 2018 aproape toate localităţile vor 

avea sisteme de alimentare cu apă potabilă eficient exploatate în sistem 
centralizat şi cum acestea nu pot funcţiona corect fără colectarea şi epurarea 
apelor uzate, va trebui realizat şi sistemul de canalizare. 

Conform bilanţului serviciilor comunitare de utilităţi publice la 
nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ cu privire la gestionarea acestora în 
contextul procesului de regionalizare [5], în materia investiţiilor din ultimii 
ani, printre priorităţi s-au numărat sistemele de alimentare cu apă şi 
canalizare  (fig.1). Deşi s-au făcut investiţii masive în majoritatea judeţelor 
din ţara, încă nu este suficient. 
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Figura 1. Harta investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare [5] 

 
În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare existentă, la nivelul anului 

2010, un număr de 9.354.902 locuitori (43,7% din populaţia României) 
beneficiau de serviciul de canalizare, creşterea faţă de anul 2009 fiind de 
numai 0,9% [6]. În judeţele situate în regiunea Prut-Siret, populaţia branşată 
la sistem şi gradul de acoperire la nivelul anului 2011 sunt prezentate în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul 1. Accesul la sistemul de canalizare în zona Prut-Siret în anul 2011 
Populaţia deservită Nr. 

crt. 
Judeţ 

 
Total Urban Rural 

Populaţia 
existentă în aria 

de operare 

Gradul de 
acoperire al 
serviciului 

(%) 
1 SUCEAVA  157,602 157,602 0 231,995 68 
2 BOTOŞANI  110,436 108,901 1,535 260,454 42 
3 IAŞI  280,085 265,352 14,733 825,773 34 
4 BACĂU 182,430 182,025 405 381,269 48 
5 GALAŢI  291,734 290,134 1,600 394,910 74 

Se observă că în judeţul Iaşi doar 34% din populaţie avea acces la 
serviciul de canalizare comparativ cu 74% în judeţul Galaţi. Conform [3] 
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gradul de racordare al populaţiei la reţeaua de canalizare, a crescut în aceste 
judeţe în anul 2012 cu 15-20%. 

O mare parte dintre reţelele de canalizare existente sunt vechi, fiind 
într-o stare avansată de uzură. O problemă majoră cauzată de îmbătrânirea 
reţelelor o reprezintă pierderile de apă uzată prin exfiltraţie. 

Exfiltraţiile nu au fost considerate până de curând ca un pericol de 
contaminare a acviferului şi a solului, deoarece s-a presupus că agenţii 
patogeni din apa uzată vor muri sau vor fi atenuaţi înainte de a ajunge la 
nivelul freaticului. În plus, nici nu existau metode de identificare şi separare 
a contaminanţilor proveniţi din apa uzată şi a celor din alte surse de poluare 
existente în mediul urban. Odată cu apariţia a diverse tehnologii moderne, 
aceste dificultăţi au fost depăşite şi s-au găsit dovezi concludente de 
contaminare a resurselor de apă subterană de mică şi mare adâncime în 
zonele cercetate. S-a constatat astfel că exfiltraţia apelor uzate implică 
riscuri grave de sănătate publică în cazul în care stratul freatic este utilizat 
ulterior pentru aprovizionarea cu apă potabilă iar în mai multe ţări s-au 
înregistrat numeroase focare de boli. 

În România, evaluarea din 2011 cu privire la starea chimică a 139 de 
corpuri de apă subterană din cele 142 existente a arătat că 19,42% dintre ape 
sunt într-o stare chimică slabă. Din analiza datelor se observă că cele mai 
multe depăşiri ale valorilor standard de calitate s-au înregistrat la azotaţi, 
azotiţi, amoniu, cloruri, sulfaţi [4], compuşi chimici întâlniţi în apele uzate. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii surselor de apă subterane şi de 
suprafaţă inclusiv a mediului acvatic, creşterea gradului de utilizare al 
acestora, precum şi scăderea considerabilă a costurilor de tratare pentru 
utilizarea apei este necesară reabilitarea sistemelor de colectare şi epurare a 
apelor uzate existente sau realizarea de noi sisteme, după caz. Deşi necesită 
resurse financiare considerabile, reabilitarea este o modalitate de a salva 
sursele de apă curată pentru sustenabilitatea viitoare a unei generaţii 
sănătoase. 
 

3. Necesitatea reabilitării sistemelor de canalizare 
Infrastructura este veche şi îmbătrânită; deoarece canalizarea a fost 

realizată în sistem unitar, poate fi considerată subdimensionată ca urmare a 
colmatării, deteriorării tuburilor şi creşterii debitelor de apă de ploaie 
(factori ce scad capacitatea de transport). În plus, pierderile de apă din reţea 
duc la poluarea stratului acvifer şi a solului din localitate, la o funcţionare 
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necorespunzătoare a staţiilor de epurare aferente prin apariţia proceselor de 
fermentare dar şi la vicierea mediului prin emanarea gazelor de fermentare. 
Pentru creşterea siguranţei în exploatare este necesară de asemenea 
optimizarea hidraulico-funcţională a reţelelor. 

Factorii ce duc la deteriorarea în timp a conductelor şi a altor 
structuri de transport care alcătuiesc sistemele de colectare a apelor uzate 
sunt multipli. Aceştia pot creşte cantitatea de apă infiltrată şi exfiltrată în şi 
din reţea, în special în perioada ploioasă. Pentru determinarea celor mai 
eficiente metode de reabilitare, este important să se înţeleagă cauzele 
frecvente ce duc la deteriorarea sistemelor de canalizare. 

În Tabelul 2 sunt prezentate sintetizat problemele ce determină 
frecvent funcţionarea defectuoasă a reţelelor de canalizare gravitaţionale, 
singurele aplicate la scara mare [2].  
Tabelul 2. Probleme ce apar la sistemele de canalizare gravitaţionale în funcţie de 

tipul de material 
Material Problemă potenţială / Defect 
Gresie (ceramică vitrificată) Fisuri / ruptură conductă; intruziune rădăcini; acumulare 

de grăsimi; nealiniere şi / sau pierderi de apă pe la 
îmbinări 

PVC  Deviere excesivă; acumulare de grăsimi; nealiniere şi / sau 
pierderi de apă pe la îmbinări; conexiuni laterale 

Beton  Coroziune la interior şi exterior a betonului şi / sau a 
armăturii; fisuri şi crăpături; acumulare de grăsimi; 
nealiniere şi / sau pierderi de apă pe la îmbinări; intruziune 
rădăcini; secţiuni de perete lipsă; demufare 

Fontă / fontă ductilă  
 

Coroziune la interior sau exterior; acumulare de grăsimi; 
nealiniere şi / sau pierderi de apă pe la îmbinări; fisuri 
longitudinale; avarierea vanelor; pierderi de apă 

Beton /Beton precomprimat  Coroziune cabluri pretensionate; acumulare de grăsimi; 
nealiniere şi / sau pierderi de apă pe la îmbinări; coroziune 
la interior şi exterior  

Polietilenă Dezaxare/ deviere excesivă; acumulare de grăsimi; 
intruziune rădăcini  

Oţel Coroziune la interior şi exterior ; nealiniere şi / sau 
pierderi de apă pe la îmbinări; deviere excesivă; fracturi 
date de încărcări 

Caramidă  Cărămizi lipsă; mortar moale; deviere verticală şi colaps; 
fisuri; acumulare de grăsimi; intruziune rădăcini 

Azbociment Coroziune internă; fisuri; acumulare de grăsimi; intruziune 
rădăcini; coroziune la interior şi exterior 

Fibră de sticlă  Dezaxare/ deviere excesivă; acumulare de grăsimi; 
intruziune rădăcini;  fisuri / delaminare 
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Foto 1. Surparea carosabilului datorată eroziunii interne cauzată de infiltraţia apei 
uzate din conducta de canalizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din Tabelul 2 se observă că în funcţie de tipul conductei folosite, de 
tipul şi calitatea materialului şi manoperă, principalele probleme care apar la 
conductele pentru transportul apelor uzate, ar fi: 

▪ fisuri; 
▪ coroziune internă; 
▪ depuneri de grăsimi, pietriş şi moloz; 
▪ intruziune rădăcini; 
▪ îmbinare necorespunzătoare a conductelor şi pierderi de apă pe la 

îmbinări. 
Acestea pot provoca fie blocaje parţiale ce duc la colmatare şi 

revărsări în amonte, exfiltraţii care duc la poluarea apelor subterane şi a 
solului sau infiltraţii excesive care au ca rezultat prăbuşirea conductei şi 
surpări (Foto 1) sau alunecări de teren şi debite scăzute în aval la staţia de 
epurare.  
 

4. Alegerea materialelor şi tehnologiei de reabilitare 
Reabilitarea conductelor şi canalelor trebuie considerată ca o acţiune 

care se desfăşoară în timp, pe tot parcursul existenţei sistemelor de 
canalizare. 

Selectarea materialelor este esenţială pentru rezistenţa pe termen 
lung a acestei infrastructuri aflată într-o degradare continuă. La momentul 
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actual tendinţa este de a se aborda sistematic metodele de reducere a 
costurilor de operare, de creşterea siguranţei în funcţionare şi protejarea 
resurselor de apă prin utilizarea de tehnologii noi şi materiale cu 
caracteristici constructive potrivite. 

Gama de materiale utilizate astăzi pentru reţelele de canalizare este 
relativ mare. Principalele caracteristici constructive ce trebuie luat în 
considerare sunt redate în tabelul de mai jos. 
Tabelul 3. Materiale utilizate la realizarea reţelelor de canalizare (adapt. după [1]) 

Caracteristici/Material  PVC PE PAFSIN Gresie 
(ceramică 
vitrificată) 

Diametru fabricat 10-1000 10-2000 200-3000 75-1200 
Presiune nominal [bar] 1 16 32 1 
Lungime tub [m]  6 6 6 1,5-2,5 
Durabilitate [ani]  50 50 50 100 
Rezistenţă la întindere 
[daN/cm2] 

480 100 1000 100-200 

Greutate specifică 
[daN/m3] 

1370-1470 950 1700-1800 2200 

Modul de elasticitate 
[daN/mm2] 

300 150-250 500-1800 5000 

Alegerea materialului şi tehnologiei de reabilitare se face după o 
analiză judicioasă a situaţiei din teren. Conductele din PVC şi PE de 
exemplu, sunt uşoare, au etanşeitate bună şi sunt uşor de întreţinut, fiind 
preferate în majoritatea cazurilor. Atunci când există posibilitatea ca 
sistemul de canalizare, deşi cu nivel liber, să funcţioneze uneori sub 
presiune pentru durate scurte de timp, este preferabil să se aleagă tuburile 
PAFSIN ce prezintă avantajul rezistenţei la presiuni de până la 32 bar. Dacă 
avem de-a face în schimb cu ape uzate cu o agresivitate chimică ridicată, se 
recomandă utilizarea conductelor din ceramică vitrificată deoarece sunt 
foarte rezistente la coroziune şi au o durată de viaţă de aproximativ 100 de 
ani. 

Tehnologia de reabilitare folosită de obicei la noi este cea clasică (în 
săpătură deschisă), în primul rând pentru că necesită o forţă de muncă mai 
puţin calificată, dar preferabil ar fi să se considere sistemul TT (Trenchless 
Technology), fără tranşee deschisă, deoarece prezintă anumite avantaje 
precum: 

▪ conducta nouă foloseşte acelaşi traseu ca şi conducta veche; 
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▪ zona stradală afectată de săpătură este considerabil mai mică cu o 
stânjenire minimă a traficului; 

▪ celelalte reţele subterane (telefonie, gaz, electrice etc.) ce ar putea 
fi deteriorate în timpul săpăturii sunt protejate; 

▪ ritmul de execuţie a lucrării de reabilitare este sporit. 
Principalele tehnologii de reabilitare a conductelor în sistemul TT 

sunt: 
1) torcretare la interior (Fig. 2.a), în special pentru conducte sau 

galerii de diametru mare; 
2) căptuşirea cu răşină pe suport textil (CIPP, Fig. 2.b) în cazul în 

care conducta veche nu este foarte deteriorată; 
3) introducerea unui tub nou în interiorul tubului vechi, cu diametrul 

mai mic (sliplining, Fig. 2.c) sau mai mare decât diametrul tubului existent 
(pipe bursting, fig. 2.d) tehnologie utilizabilă atunci când se constată că în 
condiţiile actuale sistemul a fost supra- sau subdimensionat; 

4) căptuşire cu tub cu memorie termică (U-lining, Fig. 2.e). 
Figura 2. Principalele tehnologii de reabilitare a conductelor în sistemul fără 

tranşee deschisă 

 
a.                                                             b. 

 c. 
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d. 

 
e. 

Stabilirea unei soluţii generale de reabilitare trebuie făcută în 
conformitate cu exigenţele economice dar ţinând seama şi de durabilitatea 
funcţionării sistemului, astfel încât intervenţiile ulterioare să fie cât mai rare 
deoarece se fac de către un personal cu o calificare mai slabă decât a celui 
implicat în execuţie şi cu utilaje mai puţin performante.  
 

5. Concluzii 
O parte însemnată din reţeaua de canalizare existentă este veche şi se 

află într-o stare de degradare avansată şi continuă. Problema majoră cauzată 
de îmbătrânirea sistemului este pierderea de apă uzată din conducte prin 
exfiltraţie, ce duce la contaminarea solului şi a apelor subterane de mică şi 
mare adâncime, transformând apa potabilă într-un focar de boli. 

Deşi reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate este o 
activitate care necesită resurse financiare importante, beneficiile se regăsesc 
atât în calitatea resurselor de apă şi a mediului acvatic din apele de 
suprafaţă, cât şi în creşterea valorii de utilizare a acestor resurse şi scăderea 
costurilor de tratare ulterioară a apei potabile. 

Îmbunătăţirea infrastructurii reprezintă de asemenea un stimulent 
puternic pentru aplicarea de reforme strategice în vederea reabilitării şi 
întreţinerii durabile a serviciilor publice de canalizare, cu scopul de a 
îndeplini obiectivele de mediu pe termen scurt, de a îndeplini serviciile la 
standarde de calitate dar şi de a asigura sustenabilitate pe termen lung şi o 
eventuală dezvoltare regională echilibrată. 



Cristian SCRIPCARIU, Adina LUPUŞORU 

 286 

Bibliografie 
1. Mănescu Al. – Aspecte legate de durabilitatea retelelor de 

canalizare realizate din mase plastice, Bucureşti, 2010, 
http://www.teraplast.ro/Documente/ARA/Durabilitatea_Retelelor_De
_Canalizare_Din_Materiale_Plastice.PDF 

2. Sterling R. şi colab. –  State of Technology Review Report on 
Rehabilitation of Wastewater Collection and Water Distribution 
Systems, U.S. Environmental Protection Agency, Ohio, 2009 

3. Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei (brute, 
curate, uzate, uzate epurate etc), UTCB şi ICECON, Bucureşti, 
2013, mdrap.ro/userfiles/ancheta_publica_517_faza1.pdf 

4. Rezultatele analizei documentare sectorul mediu şi schimbări 
climatice, 2013, 
http://www.posmediu.ro/upload/pages/Analiza%20documentara_Me
diu %20si%20schimbari%20climatice.pdf 

5. Serviciile publice municipale: bilanţ la un an de nou mandat şi 
provocări în contextul regionalizării, Institutul Pentru politici 
Publice, Bucureşti, 2013, www.ipp.ro/protfiles.php?IDfile=189 

6. Starea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 2011, 
http://www.anrsc.ro/documents/cabinet/rapoarte_de_activitate-
ANRSC/2011/Stare% 20servicii%20apa%202011.pdf 



 287 

2.7. STUDY ON VINEYARD ECOSYSTEM 
VULNERABILITY UPON THE DETRIMENTAL IMPACT 
OF COMPETING AND ANTAGONISTIC ORGANISMS IN 

DEALU BUJORULUI VINEYARD 
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BUJORULUI 
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Abstract 
This paper presents the research conducted in the period 2012-2013 S.C.D.V.V. 

Bujoru. The emergence and evolution of the main pathogens and pests of vines in vineyard 
Dealu Bujoru viticultural area is influenced by the direct and indirect effects of 
technological and ecological factors specific area impacting the quality and quantity of 
grape production. Lately, the problem of protecting of biodiversity at the ecosystem, species 
and populations has become increasingly vital for reducing human impact on the 
biosphere. Viticultural ecosystem is defined as being the functional unit of biosphere 
created and controlled by man in order to obtain high yields of grapes quality and 
economic and social conditions more favorable. Pesticides used to combat of pathogens of 
grapevine, in addition to their positive effect, increase their level of aggression and 
contribute to environmental pollution and the grape harvest, when not used rationally. In 
the last two decades, public opinion in general and Romanian scientific research proved 
particularly sensitive to the environment and human health. Epigenous fauna research 
focused study of vine plantations, that any pesticide treatment has a greater or lesser 
influence on its specific structure, but also the quantity of individuals within the same 
species that are found in different agroecosystems (D. Ball et al., 1986). 

Key words: ecosystem, vines, biodiversity, pathogen, pesticides 
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1. Material şi metodă 
Cercetările au fost efectuate în cadrul programului sectorial ader 

2020, în perioada 2012 - 2013, la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru. Soiurile luate în studiu au vârste 
diferite, iar tehnologia aplicată în loturile experimentale este cea clasică şi 
cea în sistem ecologic. 

Variantele experimentale luate în studiu: 
▪ V1 – tehnologie clasică (soiul Fetească regală ); 
▪ V2 - tehnologie clasică (soiul Fetească neagră); 
▪ V3 - tehnologie ecologică (soiul Merlot); 
▪ V4 - tehnologie clasică (soiul Muscat Ottonel); 
▪ V5- MARTOR- netratat – ( soiul Merlot). 
În vederea stabilirii structurii cantitative şi calitative a faunei epigee 

de la suprafaţa solului s-au instalat pe rândurile cu viţă de vie capcane de sol 
tip Barber (Figura nr.1), umplute 2/3 cu soluţie de formol (formaldehidă) 
4%, instalate în 3 repetiţii. Materialul entomologic colectat şi etichetat a fost 
transportat în laborator unde a fost spălat sub jet de apă, după care a fost 
trecut în soluţie de alcool etilic 7 %. Pentru identificarea şi numărarea faunei 
epigee s-a utilizat lupa trinoculară (Krüss) cu două lupe wf 10x20. 
Abundenţa numerică relativă (a.r.%) a unei populaţii este definită ca 
propoţia reprezentată de numărul indivizilor unei specii sau unui grup faţă 
de numărul total de indivizi aparţinând tuturor speciilor din proba 
respectivă. 
 

2. Rezultate şi discuţii 
În ultimii ani în podgoria "Dealu Bujorului" s-a observat o abatere a 

factorilor climatici de la media multianuală (temperaturi ridicate, 
accentuarea şi frecvenţa secetelor, aridizarea) care au provocat schimbări de 
ordin biologic şi comportamental asupra apariţiei şi evoluţiei agenţilor 
patogeni ai viţei de vie din podgoria dealu bujorului, cu consecinţe greu de 
evaluat pe termen lung pentru integritatea ecosistemului viticol. 
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Pentru caracterizarea condiţiilor de microclimat specifice podgoriei 
dealu bujorului s-au utilizat datele meteo înregistrate la staţia meteorologică 
de la S.C.D.V.V. Bujoru. În perioada repausului vegetativ temperaturile 
minime absolute nu a coborât sub limita de rezistenţă la ger a viţei de vie (-
18,0 °C). Astfel, pe data 10.01.2013 s-au înregistrat -17,0 °C, temperatură 
care nu a afectat viabilitatea mugurilor viţei de vie din loturile 
experimentale (Tabelul 1). 

Condiţiile climatice specifice anotimpului de primăvară au fost mai 
puţin obişnuite pentru perioada respectivă prin temperaturi medii mai 
ridicate faţa de normală perioadei, cu temperaturi medii ale aerului de 
12,7°C/aprilie şi 18,5°C/mai. Maxima lunii aprilie nu a depăşit 30,4°c. Luna 
mai din punct de vedere termic s-a apropiat de valorile multianualei. 

Pe parcursul lunilor iunie, iulie şi august s-au înregistrat temperaturi 
ridicate de peste 30,0°C (4zile / iunie, 7 zile / iulie şi 15 zile / august). 
Temperatura maximă absolută a fost de 34,5°Cşi s-a înregistrat în perioada 
estivală pe data de 22.06.2013, 30.07.3013 şi 09.08.2013. Umiditatea 
relativă a aerului se situează în limite normale, doar sporadic s-au înregistrat 
valori mai mici de 50%, în prima decadă a lunii aprilie si în luna august. 

Perioada de vegetaţie activă a debutat cu precipitaţii ridicate dar 
neuniform repartizate în timp. Tot în această perioadă precipitaţiile  
înregistrate  au depăşit media lunară normală, astfel în lunile martie - mai s-
a consemnat un surplus de  50,8 mm. În ce priveşte evoluţia precipitaţiilor, 
se constată o distribuţie neuniformă a acestora pe parcursul perioadei de 
vegetaţie, cu un excedent în luna mai (52,0 mm faţă de multianuala de 31,2 
mm), iar în lunile iunie, iulie şi august valori apropiate de normală. În 
acelaşi tabel sunt prezentate date privind umiditatea relativă a aerului, 
insolaţia şi nebulozitatea. Higroscopicitatea medie a  aerului  a înregistrat 
valorea de  59 % faţă de media multianuală de 73 %, iar insolaţia anuală a 
fost de 1942,7 h faţă de  multianuală care este de  1661,9 h. 
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Tabelul 1. Temperatura aerului, precipitaţii, higoscopicitatea aerului şi  insolaţia în 
perioada 01.XI.2012-31.10.2013 

Figura 1. Capcana de sol tip Barber 

 
La V1 – tehnologie clasică (soiul Fetească regală) au fost colectate 

insecte (Tabel nr. 2) apartinând la 13 de specii. Speciile cu cel mai mare 
numar de exemplare colectate au fost: Carabus spp. cu 198 exemplare; 
Forficula auricularia cu 164 exemplare; Alopecosa pulverulenta cu 83 

Temperatura aerului °C Precipitaţii, higoscopicitatea aerului  şi  insolaţia 
Media lunară Precipitaţii Higroscopicitatea 

aerului (%) 
Insolaţia (h) 

Luna, 
anul 

Nor- 
mală 

2012-
2013 

Maxima 
absolută 

Minima 
absolută 

Nor- 
mală 

2012-
2013 

Nor- 
mală 

2012-
2013 

Nor- 
mală 

2012-
2013 

XI.2012 4,8 8,2 20,0 
(2,3) 

-2,0 (16) 34,9 4,3 83 68 52,3 79,4 

XII.2012 1,7 -1,7 13,0 (1) -16,5(15) 28,6 102,3 88 69 30,7 29,5 
I.2013 -1,7 -0,9 13,0(22) -17,0(10) 13,8 39,0 87 71 41,2 24,1 
II.2013 2,0 2,9 12,0(7) -7,0(1) 13,6 36,4 79 68 80,4 51,9 
III.2013 5,5 4,9 17,5(19) -7,0(24) 24,2 36,1 75 58 106,5 116,6 
IV.2013 11,2 14,1 30,4(30) -2,0(9) 40,4 27,3 70 52 142,2 216 
V.2013 18,6 20,5 30,0(18) 7,0(9,11) 31,2 83,2 62 51 237,1 298,4 
VI.2013 22,6 22,6 34,4(22) 12,0(1,2) 53,2 58,8 62 58 236,8 252,7 
VII.2013 24,9 23,3 34,5(30) 12,5(24) 54,9 38,9 63 51 251,3 295,2 
VIII.2013 23,2 24,1 34,5 (9) 12,0 (31) 61,7 71,1 66 48 226,4 268,5 
IX.2013 17,2 16,9 27,5(1) 17,0 (12) 47,2 174,5 73 54 150,9 188,1 

X.2013 11,6 12,2 24,5 
(30) 

-1,8 (20) 34,9 40,9 78 64 106,1 122,3 

SUMA 141,6 147,1 - - 438,6 712,8 886 712,0 1661,9 1942,7 
MEDIA 11,8 12,2 - - - - 73 59 - - 
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exemplare; Apis sp. cu 46 exemplare; Coccinella septempunctata cu 40 de 
exemplare etc. Un numar de 2 specii au fost colectate într-un singur 
exemplar. În total au fost colectate 650 exemplare. 

La V2 - tehnologie clasică (soiul Fetească neagră) au fost colectate 
insecte (Tabel nr. 3) apartinând la 11 de specii. Speciile cu cel mai mare 
număr de exemplare colectate au fost: Forficula auricularia cu 144 
exemplare; Carabus spp. cu 131 exemplare; Alopecosa pulverulenta cu 75 
exemplare; Apis sp. cu 54 exemplare; Coccinella septempunctata cu 36 de 
exemplare etc. În total la Fetească neagră au fost colectate 494 exemplare. 

La V3 - tehnologie ecologică (soiul Merlot) au fost colectate insecte 
(Tabel nr.4) apartinând la 12 de specii. Speciile cu cel mai mare numar de 
exemplare colectate au fost: Carabus spp. cu 109 de exemplare; Alopecosa 
pulverulenta cu 84 exemplare;  Forficula auricularia cu 78 exemplare; Apis 
sp. cu 29 de exemplare; Coccinella septempunctata cu 40 de exemplare etc. 
Un numar de 3 specii au fost colectate într-un singur exemplar. În total la 
soiul Merlot au fost colectate 376 exemplare. 

La V4 - tehnologie clasică (soiul Muscat Ottonel) au fost colectate 
insecte (Tabel nr.5) apartinând la 12 de specii. Speciile cu cel mai mare 
numar de exemplare colectate au fost: Carabus spp. cu 250 exemplare; 
Epicometis hirta Poda. cu 147 de exemplare;   Forficula auricularia cu 53 
exemplare; Alopecosa pulverulenta cu 52 exemplare; Apis sp. cu 47 
exemplare; Coccinella septempunctata cu 7 de exemplare etc. În total la 
soiul Muscat Ottonel au fost colectate 649 exemplare. 

La V5 - Martor - netratat (soiul Merlot) au fost colectate insecte 
(Tabel nr.6) apartinând la 13 de specii. Speciile cu cel mai mare numar de 
exemplare colectate au fost: Forficula auricularia cu 199 exemplare; 
Epicometis hirta Poda. cu 84 de exemplare; Carabus spp. cu 47 exemplare; 
Gryllus campestris cu 47 exemplare;  Alopecosa pulverulenta cu 46 
exemplare; Apis sp. cu 23 exemplare; Coccinella septempunctata cu 3 
exemplare etc. Un număr de 3 specii au fost colectate într-un singur 
exemplar. În total la soiul Merlot – (Martor) au fost colectate 547 
exemplare. 
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Tabelul 2. Structura speciilor de insecte colectate la capcanele de sol tip “Barber” 
la V1 – tehnologie clasică (soiul Fetească regală) 

29.04.201- 
19.05.2013 

19.05.2013 -
17.06.2013 

17.06.2013  
30.08.2013 

 
Nr. 
crt. 

 
Încadrarea 
sistematică 
(specia, familia, 
ordinul) 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

 

Număr 
exemp. 

 
Total 

 
A.r* 
(%) 

1. Alopecosa 
pulverulenta/ 
fam. Lycosidae/ 
Ord. Araneae 

14 59 10 83 12,77 

2. Forficula 
auricularia / fam. 
Forficulidae/ Ord. 
Dermaptera 

104 59 1 164 25,23 

3. Epicometis hirta 
Poda./fam. 
Scarabeidae 

18 0 0 18 2,77 

4. Apis sp./ fam. 
Apidae/ Ord. 
Hymenoptera 

19 20 7 46 7,08 

5. Carabus sp./ fam. 
Carabidae/ Ord. 
Coleoptera 

14 146 38 198 30,46 

6. Eurigaster 
Maura, 
Subordinul 
Geocoridae, Ord. 
Heteroptera 

1 5 0 6 0,92 

7. Gryllus 
campestris/ fam. 
Gryllidae/ Ord. 
Orthoptera 

1 7 2 10 1,54 

8. Fam. Vespidae/ 
Ord. 
Hymenoptera. 

0 11 1 12 1,84 

9. Coccinella 
septempunctata/ 
fam. 
Coccinellidae/ 
Ord. Coleoptera 

7 33 0 40 6,15 

10. Cicada viridis/ 
fam. Cicadidae/ 
Ord. Homoptera 

2 14 3 19 2,92 
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11. Ord. Diptera 0 40 12 52 8,00 
12. Myriapoda 0 1 0 1 0,15 
13. Melolontha 

melolontha, 
fam.Scarabaeidae 

0 1 0 1 0,15 

Total 180 396 74 650 100 
 

Tabelul 3. Structura speciilor de insecte colectate la capcanele de sol tip “Barber” 
la V2 - tehnologie clasică (soiul Fetească neagră) 

29.04.2013 
19.05.2013 

19.05.2013 - 
17.06.2013 

17.06.2013 
30.08.2013 

 
Nr. 
crt. 

 
Încadrarea 
sistematică 
(specia, familia, 
ordinul) 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

 
Total 

 
A.r* 
(%) 

1. Alopecosa 
pulverulenta/ fam. 
Lycosidae/ Ordinul 
Araneae 

17 49 9 75 15,18 

2. Forficula 
auricularia / fam. 
Forficulidae / Ord. 
Dermaptera 

99 42 3 144 29,15 

3. Epicometis hirta 
Poda./fam. 
Scarabeidae 

15 0 0 15 3,04 

4. Apis sp./ fam. 
Apidae/ Ord. 
Hymenoptera 

18 31 5 54 10,93 

5. Carabus sp./ fam. 
Carabidae/ Ord. 
Coleoptera 

10 77 44 131 26,52 

6. Eurigaster Maura, 
Subordinul 
Geocoridae, Ord. 
Heteroptera 

1 0 0 1 0,20 

7. Gryllus campestris/ 
fam. Gryllidae/ Ord. 
Orthoptera 

2 3 4 9 1,82 

8. Fam. Vespidae/ Ord. 
Hymenoptera. 

2 1 1 4 0,81 

9. Coccinella 
septempunctata/ 
fam. Coccinellidae / 
Ord. Coleoptera 

10 26 0 36 7,29 
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10. Cicada viridis/ fam. 
Cicadidae/ Ord. 
Homoptera 

2 3 0 5 1,01 

11. Ord. Diptera 0 14 6 20 4,05 
Total 176 246 72 494 100 

 
Tabelul 4. Structura speciilor de insecte colectate la capcanele de sol tip “Barber” 

la V3 - tehnologie clasică (soiul Merlot) 
29.04.201- 
19.05.2013 

19.05.2013 - 
17.06.2013 

17.06.201- 
30.08.2013 

 
Nr. 
crt. 

 
Încadrarea 
sistematică 
(specia, familia, 
ordinul) 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

 
Total 

 
A.r* 
(%) 

1. Alopecosa 
pulverulenta/ fam. 
Lycosidae/ Ordinul 
Araneae 

18 50 16 84 22,34 

2. Forficula 
auricularia / fam. 
Forficulidae / Ord. 
Dermaptera 

19 45 14 78 20,74 

3. Epicometis hirta 
Poda./fam. 
Scarabeidae 

11 0 0 11 2,93 

4. Apis sp./ fam. 
Apidae/ Ord. 
Hymenoptera 

9 17 3 29 7,72 

5. Carabus sp./ fam. 
Carabidae/ Ord. 
Coleoptera 

10 56 43 109 28,99 

6. Eurigaster Maura, 
Subordinul 
Geocoridae, Ord. 
Heteroptera 

1 3 2 6 1,60 

7. Gryllus campestris/ 
fam. Gryllidae/ 
Ord. Orthoptera 

0 1 0 1 0,26 

8. Fam. Vespidae/ 
Ord. Hymenoptera. 

0 1 0 1 0,26 

9. Coccinella 
septempunctata/ 
fam. Coccinellidae 
/ Ord. Coleoptera 

0 6 0 6 1,60 

10. Cicada viridis/ fam. 5 5 5 15 3,99 
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Cicadidae/ Ord. 
Homoptera 

11. Ord. Diptera 3 17 15 35 9,31 
12. Myriapoda 1 0 0 1 0,26 

Total 77 201 98 376 100 
 
 
Tabelul 5. Structura speciilor de insecte colectate la capcanele de sol tip “Barber” 

la V4 - tehnologie clasică (soiul Muscat Ottonel) 
29.04.201- 
19.05.2013 

19.05.2013 - 
17.06.2013 

17.06.201- 
30.08.2013 

 
Nr. 
crt. 

Încadrarea 
sistematică 
(specia, familia, 
ordinul) 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

 
Tota

l 

 
A.r* 
(%) 

1. Alopecosa 
pulverulenta/ fam. 
Lycosidae/ Ord. 
Araneae 

15 17 20 52 8,01 

2. Forficula auricularia 
/ fam. Forficulidae / 
Ord. Dermaptera 

16 19 18 53 8,17 

3. Epicometis hirta 
Poda./fam. 
Scarabeidae 

147 0 0 147 22,65 

4. Apis sp./ fam. 
Apidae/ Ord. 
Hymenoptera 

12 19 16 47 7,24 

5. Carabus sp./ fam. 
Carabidae/ Ord. 
Coleoptera 

110 80 60 250 38,52 

6. Eurigaster Maura, 
Subordinul 
Geocoridae, Ord. 
Heteroptera 

1 2 2 5 0,77 

7. Gryllus campestris/ 
fam. Gryllidae/ Ord. 
Orthoptera 

0 0 3 3 0,46 

8. Fam. Vespidae/ Ord. 
Hymenoptera. 

0 2 0 2 0,31 

9. Coccinella 
septempunctata/ fam. 
Coccinellidae / Ord. 
Coleoptera 

2 3 2 7 1,08 

10. Cicada viridis/ fam. 
Cicadidae/ Ord. 

5 11 8 24 3,70 
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Homoptera 

11. Ord. Diptera 10 11 10 31 4,78 

12. Myriapoda 10 12 6 28 4,31 
Total 328 176 145 649 100 

 
Tabelul 6. Structura speciilor de insecte colectate la capcanele de sol tip “Barber” 

la V5 – MARTOR - netratat (soiul Merlot) 

29.04.201- 
19.05.2013 

19.05.2013 - 
17.06.2013 

17.06.201- 
30.08.2013 

 
Nr. 
crt. 

 
Încadrarea 
sistematică 
(specia, familia, 
ordinul) 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

Număr 
exemp. 

 
Total 

 
A.r* 
(%) 

1. fam. Lycosidae/ 
Ordinul Araneae 

9 15 22 46 8,41 

2. Forficula auricularia 
/ fam. Forficulidae / 
Ord. Dermaptera 

117 34 48 199 36,38 

3. Epicometis hirta 
Poda./fam. 
Scarabeidae 

84 0 0 84 15,36 

4. Apis sp./ fam. 
Apidae/ Ord. 
Hymenoptera 

17 5 1 23 4,20 

5. Carabus sp./ fam. 
Carabidae/ Ord. 
Coleoptera 

24 16 7 47 8,59 

6. Eurigaster Maura, 
Subordinul 
Geocoridae, Ord. 
Heteroptera 

4 1 0 5 0,91 

7. Gryllus campestris/ 
fam. Gryllidae/ Ord. 
Orthoptera 

0 19 28 47 8,59 

8. Fam. Vespidae/ Ord. 
Hymenoptera. 

0 0 1 1 0,18 

9. Coccinella 
septempunctata/ fam. 
Coccinellidae / Ord. 
Coleoptera 

1 2 0 3 0,55 

10. Cicada viridis/ fam. 
Cicadidae/ Ord. 
Homoptera 

2 16 2 20 3,66 

11. Ord. Diptera 50 7 13 70 12,81 
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12. Myriapoda 0 1 0 1 0,18 
13. Peribatodes 

rhomboidaria – Den. 
et Schiff., fam. 
Geometridae  

0 1 0 1 0,18 

Total 308 117 122 547 100 
3. Concluzii 

La nivelul ecosistemului viticol din podgoria Dealu Bujorului, 
ponderea cea mai mare de insecte a fost reprezentată de V1 cu un număr 
de 650 exemplare,  urmat de V4 cu un număr de 649 exemplare. Cel  mai 
mic număr de insecte colectate a fost înregistrat la V3 cu  un număr 376 de 
insecte. 

Analizând spectrul ecologic al tuturor speciilor colectate şi 
indentificate, se constată că predominante sunt speciile Carabus sp./ fam. 
Carabidae/ Ord. Coleoptera cu un procent de 38,52% la V4, urmate de 
specia Forficula auricularia, cu 36,38% la V5 şi speciile din fam. 
Lycosidae/ Ordinul Araneae având un procent, de 22,34% la V3. 
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2.8. “ECO-CARPATHIANS – ECO-BUSINESS 
DEVELOPMENT IN BORDER CARPATHIANS AS A 

CHANCE FOR BETTER ECONOMIC 
COMPETITIVENESS”: A CROSS-BORDER PROJECT 

WITH A DIRECT IMPACT UPON “SIRET-PRUT-
NISTRU” EUROREGION 

 
„ECO-CARPAŢI – DEZVOLTAREA DE ECO-BUSINESS ÎN 

CARPAŢII DE FRONTIERĂ, O ŞANSĂ PENTRU O MAI BUNĂ 
COMPETITIVITATE ECONOMICĂ”: UN PROIECT 

TRANSFRONTALIER CU IMPACT DIRECT DERULAT ÎN 
EUROREGIUNEA „SIRET-PRUT-NISTRU” 

 
Dănuţ UNGUREANU1 

 
Abstract 
The Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-

2013 (hereinafter JOP RO-UA-MD) is one of the EU’s new ENPI financing instruments, 
which are going to be implemented on the EU’s external borders during the programme 
period 2007-2013. 

It aims at creating “bridges” among the three countries involved, in order to help 
the border areas overcome their similar development challenges, by working together and 
finding common solutions. Hence, instead of dividing, the border will unite the areas 
concerned. 

Through the JOP RO-UA-MD the people in border areas will be encouraged to 
further develop the border economy, confront environmental challenges and enhance their 
preparedness for emergency situations. The program will also promote greater interaction 
between people and communities living in the border areas. 

The EC funding for the JOP RO-UA-MD is 126,72 M€ for the period 2007 to 
2013. The programme is financed from the European Neighbourhood and Partnership 
Instrument (ENPI) and national funds. 

The rayons Vijniţa, Putyla and Storojineţ from Ukraine, Suceava  
county from Romania  and Edineţ rayon from Republic of  Moldova are  
comprised within the project „ECO-CARPATHIANS - Eco-Business Development in 
Border Carpathians as Chance for Better Economic Competitiveness”. 
                                                 
1 Dr. ing., consilier, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală, Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de 
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti; Secretar 
General, Forumul Montan din România, daunt_u@yahoo.com 



Dănuţ UNGUREANU 

 300 

Key words: project, transborder, programme 
 

1. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova [4] 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova (RO-UA-MD) 2007-2013 beneficiază de finanţare europeană în 
perioada 2007-2013 prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate 
şi Parteneriat. Programul îşi propune crearea unei punţi de legatură între cele 
trei state partenere, cu scopul susţinerii comunităţilor din zonele de frontieră 
în gasirea unor soluţii comune la problemele similare cu care acestea se 
confruntă. 

Prin intermediul acestui program, autorităţile locale şi alte 
organizatii din zonele de frontieră sunt încurajate să colaboreze în vederea 
dezvoltării economiei locale, rezolvării anumitor probleme legate de mediul 
înconjurător şi pentru întărirea pregătirii pentru situaţii de urgenţă. 
Programul promovează, de asemenea, o mai bună interacţiune între 
comunităţile din zonele de graniţă. 

Figura 1. Aria eligibilă 

 
 

Sursa: http://www.ro-ua-md.net 
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Aria principală de cooperare în cadrul Programului RO-UA-MD, 
acoperă regiunile: 

▪ Romania, judeţele: Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi 
Tulcea; 

▪ Ucraina, oblasturile: Odessa şi Chernivetska; 
▪ Republica Moldova, întreg teritoriul. 
Scopul acestui program îl constitue îmbunătăţirea situaţiei 

economice, sociale şi cea a mediului înconjurător în aria programului, prin 
intensificarea contactelor dintre partenerii de pe fiecare parte a graniţei. Se 
urmăreşte spiritul parteneriatului şi cooperării care încurajează activităţile şi 
contactele transfrontaliere şi aduce îmbunătăţiri tangibile infrastructurii. În 
atingerea scopului acestui program, cele trei ţări partenere au identificat trei 
priorităţi [4]. La acestea se adaugă şi o componentă de asistenţă tehnică 
menită să sprijine implementarea eficientă şi eficace a programului. 

Priorităţile programului [4]: 
Prioritatea 1. Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră 

- îmbunătăţirea performanţei economice în zona de frontieră prin 
diversificarea şi modernizarea durabilă a economiei  de graniţă. 

Măsuri: 
1.1. Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în zonele urbane 

şi rurale; 
1.2. Dezvoltarea de iniţiative de cooperare în domeniul transportului, 

al infrastructurii de frontieră şi reţelelor de energie. 
Prioritatea 2. Mediu şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă. - 

Dezvoltarea de soluţii pe termen lung la problemele de mediu din zona de 
graniţă, în special acele probleme asociate cu situaţiile de urgenţă unde o 
abordare coordonată este esenţială. 

Măsuri: 
2.1. Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv 

pregătirea pentru situaţii de urgenţă; 
2.2. Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor. 
Prioritatea 3. Promovarea activităţilor „people to people” - 

Promovarea unei bune interacţiuni între oameni şi între comunităţile  din 
zona de frontieră. 

Măsuri: 
3.1. Sprijin pentru administratia locală şi regională, pentru societatea 

civilă şi comunităţile locale; 
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3.2. Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei. 
Asistenţă tehnică. Implementarea eficientă şi eficace a programului 

atât din punct de vedere tehnic şi administrativ, cât şi prin asigurarea unei 
participări cât mai largi din partea publicului. 

Asistenţa tehnică cuprinde două componente principale: 
▪ managementul şi implementarea programului; 
▪ publicitate şi informare. 

 
2. Proiectul ECO-CARPAŢI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii 
de frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică [1] 

"ECO-CARPAŢI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de 
frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică", este un 
proiect finanţat în cadrul Priorităţii 1, a Măsurii 1.1: Îmbunatăţirea 
productivităţii şi competitivităţii în zonele urbane şi rurale. Acest proiect 
este implementat de Asociaţia Publică Municipală „Business Centre” 
Cernăuţi - Ucraina, în parteneriat cu  Asociaţia pentru Dezvoltare 
Economică Regională – ADER Suceava, Asociaţia Naţională pentru 
Dezvoltare Rurală Montană „Romontana” Vatra Dornei – România, 
respectiv Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic şi Mijlociu „Small 
Euro Business” - Bălţi, Republica Moldova. 

Obiectivele proiectului: 
Obiectivele generale ale proiectului transfrontalier sunt următoarele: 
a) facilitarea cooperării transfrontaliere între zonele montane în 

domeniul marketingului produselor agricole, meşteşugurilor tradiţionale şi 
turismului ecologic, în scopul dezvoltării unei economii ecologice durabile 
prin consolidarea afacerilor mici şi mijlocii; 

b) dezvoltarea locaţiilor ecologice în zona de frontieră prin editarea 
de publicaţii comune despre turismul ecologic, îmbogăţirea cunoştinţelor 
despre turismul ecologic conform standardelor UE, schimbul de bune 
practici, elaborarea traseelor tematice în cele trei ţări (România, Ucraina, 
Republica Moldova); 

c) îmbunătăţirea competitivităţii economice a zonelor montane prin 
start-up-urile inovaţionale, create pe principiile economiei ecologice şi 
economiei verzi; 

d) îmbunătăţirea infrastructurii zonelor montane prin trasee tematice 
în cele trei ţări (România, Ucraina, Republica Moldova). 
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Obiectivele specifice identificate în cadrul parteneriatului: 
▪ cercetări în vederea determinării nevoilor şi potenţialului zonelor 

montane pentru dezvoltarea eco-turismului; 
▪ organizarea de cursuri specifice: eco-antreprenoriat training-uri, 

cursuri de formare pentru autorităţile locale şi traininguri pentru 
administratorii structurilor de cazare în vederea creşterii calităţii şi a 
numărului serviciilor eco-turistice în regiunile identificate; 

▪ crearea unui brand comun şi a unui logo de eco-turism 
"EcoBucovina", realizarea unui scurt metraj publicitar, organizarea unor 
festivaluri ecologice montane şi a unui număr de 5 eco-trasee turistice; 

▪ identificarea de soluţii pentru pentru facilitarea tranzitului eco-
turiştilor la frontierele celor 3 ţări implicate în proiect. 

Figura 2. Participante la cursul eco-artizanat 

 
Sursa: www.facebook.com/adersuceava 

Principalele rezultate urmărite: 
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 21 de luni şi va avea ca şi 

principale rezultate, următoarele [4]: 
▪ instruirea unui număr de 60 persoane, ce vor fi beneficiarii unor 

traininguri în domeniile: eco-turism, eco-agricultură şi eco-meşteşuguri/ 
artizanat; 

▪ realizarea a 45 de planuri de afaceri viabile, cu accent pe eco-
business - documente ce vor fi întocmite de către participanţii la cursuri; 
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▪ Un număr de 15 antreprenori, reprezentanţi ai unităţilor de cazare 
vor participa la un training intensiv - de 3 zile, în domeniul ecoturistic; 

▪ vor fi selectate persoane reprezentative din cadrul agenţiilor de 
turism şi autorităţilor publice locale din arealul eligibil din România, 
Ucraina şi Republica Moldova care vor urma un training în domeniul eco-
turismului; 

▪ se vor întocmi un număr de 20 de ghiduri eco-turistice, pentru 
zonele implicate în proiect; 

▪ va fi întocmit un raport de cercetare, la finele proiectului; 
▪ va fi creat un logo şi un brand pentru "EcoBucovina"; 
▪ se va promova Proiectul prin articole, lucrări, evenimente, 

simpozioane şi emisiuni în mass-media, din România, Ucraina şi Republica 
Moldova; 

▪ se va realiza un film de scurt metraj de promovare a eco-turismului 
montan din arealul identificat; 

▪ vor fi întocmite broşuri turistice şi hărţi cu regiunile montane din 
zona implicată în proiect; 

▪ vor fi create 5 trasee turistice tematice montane, în cele 3 ţări; 
▪ se va organiza un eco-festival în zona montană a Ucrainei. 

 
3. Concluzii 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova RO-UA-MD, reprezintă o oportunitate în crearea de parteneriate 
între entităţi cu preocupări similare şi dezvoltarea de proiecte de interes 
comun, inclusiv în Euroregiunea Siret - Prut - Nistru. Experienţa dovedită a 
României dar şi cea a Republicii Moldova pot sta la baza unor noi proiecte 
de succes.  Proiectul "ECO-CARPAŢI - Dezvoltarea de Eco-Business în 
Carpaţii de frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică" 
certifică faptul că, asociaţiile implicate deţin o expertiză dovedită, pe baza 
unor proiecte anterioare derulare împreună şi finalizate cu succes. O mai 
bună cunoaştere a potenţialului economic al zonelor montane cât şi a 
regiunilor de frontieră, rezultată ca urmare a activităţilor de cercetare - pot 
genera proiecte strategice pentru dezvoltarea durabilă a zonelor respective, 
într-o abordare participativă, care poate servi mai apoi drept orientare pentru 
autorităţile locale din toate cele 3 ţări. 
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