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Cap.I. Turismul, turismul rural  

 

I.1. Turismul  - activitate specifica de servicii 

 Turismul se integreaza în sfera tertiarului datorita gamei largi si eterogene a 

serviciilor ce intra în continutul activitatii de turism, trasaturilor comune cu celelalte 

componente ale tertiarului, tendintelor de evolutie, a modificarilor sub impactul 

acelorasi grupe de factori. 

 Turismul se individualizeaza prin: 

- specificitate si complexitate; 

- raporturile cu celelalte ramuri economice; 

- rolul, locul si atributiile sale. 

Fenomen social-economic complex, turismul se situeaza la interferenta 

componentelor economiei nationale, prin activitatile unitatilor de alimentatie publica, 

a întreprinderilor hoteliere si de transport, a agentiilor de voiaj si tour-operatorilor este 

angajat direct în servirea turistilor, iar prin cea a agentilor economici din constructii, 

agricultura, industrie alimentara, prestari servicii, se angajeaza doar indirect. Aceste 

aspecte sunt relevante si decisive în argumentarea înscrierii turismului în sfera 

tertiarului.  

Apartenenta turismului în sfera tertiarului deriva din continutul activitatii care ia 

forma unei suite de prestatii cum ar fi: cele de organizare a calatoriei, de transport, 

de odihna si divertisment.  

Turismul îmbraca diverse forme, în functie de zonele de desfasurare. Astfel, avem 

urmatoarele categorii de turism:  

- turismul „luminilor” – în orase 
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- turismul „albastru”  - de litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- turismul „de sanatate” – în statiuni balneoclimatice 

 

           

 

 

- turismul „alb” – în statiuni montane 
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- turismul „rural” – în sate si comune          
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I.2. Turismul rural 

 

Turismul rural este activitatea turistica realizata în spatiul rural, alcatuita dintr-

o oferta integrata de relaxare, îndreptata spre o cerere a carei motivatie este 

contactul cu mediul înconjurator autohton si interrelationarea cu societatea locala. 

Elementele care alcatuiesc definitia anterioara a turismului rural vor fi urmatoarele: 

1. Sa se realizeze în mediul rural, întelegând prin acesta mediul înconjurator 

compus din peisaje naturale, cu caracter eminamente agrar. Institutul 

National de Statistica defineste ca mediul rural acele localitati cu o 

populatie mai mica de 15.000 de locuitori; 

2. O oferta de relaxare compusa din diferite elemente: cazare, restaurante, 

activitati complementare, artizanat si produse locale; 

3. O motivatie bazata pe contactul cu mediul înconjurator, unde turistul cauta 

natura, arheologia traditionala, gastronomia proprie, traditii, obiceiuri 

populare etc.; 

4. Interrelationarea cu societatea locala, ceea ce impune comunicarea si 

participarea comunitatii locale. 

 

Principiul fundamental al turismului rural este ca trebuie sa fie exercitat de 

locuitori dintr-un spatiu rural, fie ei agricultori sau nu. Beneficiile economice si sociale 

ale activitatii trebuie sa se rasfrânga asupra populatiei si în nici un caz nu se 

urmareste înlocuirea activitatilor populatiei cu turismul, ci completarea lor. 

  Se întelege prin turism rural „orice tip de valorificare turistica în spatiul rural, 

care sa îndeplineasca o serie de limitari: 

- Sa fie un turism difuz, în opozitie cu turismul intensiv de soare si plaja sau 

cel urban; 

- Sa respecte patrimoniul natural si cultural;  

- Sa implice participarea activa a populatiei locale; 

- Sa mentina activitatile traditionale ale zonei”.    
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I.3. Formele turismului rural 

 

Turismul verde este forma de turism în care peisajul este componenta prioritara, iar 

obiectivul sau este integrarea vizitatorului în mediul uman si na tural. Turismul verde 

este definit ca turism preocupat în mod special de mediul înconjurator si care se 

dezvolta în contact cu natura.  

      
 

Agroturismul este un segment al turismului rural, cu particularitatea ca se practica 

în ferme (catune, ferme, gospodarii, conace etc.), de preferinta active, oferindu-i-se 

turistului posibilitatea de a participa la diverse activitati agrozootehnice. 

 

    
 

Turismul cultural se bazeaza pe utilizarea resurselor culturale din teritoriu (resurse 

artistice, istorice, obiceiuri), orientându-se spre pastrarea si conservarea acestora.  
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Turismul de aventura foloseste împrejurimile sau mediul natural ca sursa de 

producere a senzatiilor de descoperire pentru practicantii sai. Obiectivul sau de baza 

este sa poata transmite aceste senzatii si are nevoie de spatii putin utilizate din punct 

de vedere turistic. 

    

     
 

Turismul sportiv este forma de turism care utilizeaza orice activitate sportiva unde 

spectacolul si senzatiile risc sunt fundamentale ca reclama turistica. De asemenea, 

ca si cele mentionate anterior, este amplasat în spatii rurale sau naturale (vele, 

windsurf, piroge, tir cu arcuri, parapanta sau schi). Unul dintre elementele care 

diferentiaza aceasta forma de turism este tipul de cazare oferit. Activitatile sportive 

se realizeaza în aer liber, în locuri de obicei îndepartate de caile de comunicatie care 

nu au legatura cu infrastructura hoteliera. De aceea turistii obteaza, de obicei, pentru 

cazari neconventionale (corturi, refugii montane, instalatii agrozootehnice 

abandonate).  

 

     
 

Ecoturismul este segmentul turistic în care pastrarea spatiului natural în care este 

amplasat este prioritara, deoarece profilul sau este „conservarea” înainte de orice 

alta activitate. Este o forma de turism preocupat în special de mediul înconjurator si 

dezvolta contactul cu natura.  
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Termenul ecoturism este strâns legat de turism verde, identificarea celor doua forme 

nefiind incorecta. Diferente, mai mult de cât conceptuala, este istorica, în sensul ca 

turismul verde este o terminologie anterioara ecoturismului mult mai putin folosita 

astazi corespunzând, fara îndoiala, unui concept similar.  

 

         

 

 

 Exercitiu 1.  

Care dintre formele de turism rural functioneaza sau credeti ca ar putea functiona în 

regiunea Dumneavoastra? De ce? 
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I.4. Conditii necesare în turismul rural 

 

Între conditiile minime ce trebuie sa le îndeplineasca o localitate pentru a deveni sat 

turistic amintim: 

• amplasare într-un cadru natural atragator sub aspect peisagistic, fara surse 

de poluare; 

 

     
 

• accesibilitate usoara pe cai rutiere, feroviare, fluviale, sau aeriene; 

 

     
 

• infrastructura generala (alimentare cu apa, curent electric, încalzire, 

canalizare, cai de comunicatie); 
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• prezenta unor traditii si valori etnofolclorice reprezentative (arhitectura 

populara, mestesuguri si artizanat, folclor si port popular, muzeu etnografic, 

sarbatori folclorice, traditii si obiceiuri populare etc.); 
 

     
 

• existenta unor resurse turistice bogate si posibil a fi valorificate prin 

desfasurarea unor activitati de vacanta cât mai variate: odihna, plimbari, în aer 

liber, cura de aer, soare si ape minerale, înot si sporturi nautice, excursii 

usoare, ascensiuni montane, alpinism, activitati culturale sau participarea la 

actiuni culturale ce se desfasoara în sat, integrare în activitatile economice 

traditionale etc; 
 

     
 

• existenta unor gospodarii cu un nivel de confort, asigurat cu mijloace locale, 

simple sau mai complexe (instalatii sanitare si baie, apa, curent electric) si 

care sa corespunda normelor de clasificare existente. 
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Alaturi de acestea, la sporirea valorii turistice mai pot contribui si 

urmatoarele: 

• existenta unei traditii în ce priveste activitatea turistica; 

• aportul unor eventuale resurse balneoclimatice (ape minerale si 

termale, namoluri si gaze terapeutice, lacuri sarate, plaja maritimaetc.); 

• existenta unor dotari arheologice, monumente istorice, de arta si 

arhitectura; 

• prezenta unor dotari sanitare, socio-culturale, sportive, comerciale etc.; 

• dotarile tehnico-edilitare adecvate (drumuri, alei, canalizare). 
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Exercitiu 2.  

Descrieti conditiile din regiunea Dumneavoastra, conform celor prezentate mai sus: 

amplasare  

accesibilitate  

infrastructura generala  

prezenta unor traditii si 

valori etnofolclorice 

 

existenta unor resurse 

turistice bogate 

 

existenta unor 

gospodarii care ofera 

servicii de cazare 

 

existenta unei traditii în 

ce priveste activitatea 

turistica; 

 

aportul unor eventuale 

resurse balneoclimatice 

 

existenta unor dotari 

arheologice, 

monumente istorice, de 

arta si arhitectura; 

 

 

prezenta unor dotari 

sanitare, socio-culturale, 

sportive, comerciale etc 

 

dotarile tehnico-edilitare  

 

 

Exercitiu 3. 

 Care credeti ca sunt motivele pentru care oamenii care locuiesc în mediul urban ar 

opta pentru petrecerea concediului în mediu rural? (brainstorming).  
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I.5. Motivatii turistice pentru vizitarea spatiului rural 

 

Dezvoltarea turismului contemporan, a scos la iveala cerinta crescânda pentru 

turismul în regiuni rurale, de reorientarea unor aspiratii, gusturi, trebuinte spre folclor, 

traditie si mod de viata rural, puritatea naturii etc. În aceste conditii se poate vorbi si 

de un comportament turistic specific care, la rândul sau, implica un set de motivatii 

adecvate. 

Pornind de la caracteristicile mediului citadin alaturate obligatiilor sociale 

specifice, se pot depista o serie de trebuinte, pe care orasanul, cetateanul angrenat 

în ambientul urban, le emite din ce în ce mai constant si tinde sa le transforme în 

actiune.  

Între aceste trebuinte si motivatii turistice legate de spatiul rural amintim urmatoarele: 

1. Reîntoarcerea la natura nemodificata, motivatie valabila pentru toate 

categoriile de vârsta, sex, socioprofesionale, statut social, este 

rezultatul necesitatii de conservare, sanatate, confort fizic si spiritual. 

Ea demonstreaza ca omul modern nu se poate rupe de cadrul originar 

de viata, iar contactul ei cu mediul rustic are ecouri largi în mecanismul 

echilibrului functional.  

2. Cunoasterea si adeziunea temporara la grupurile de apartenenta 

specifice zonelor rurale, dintre care se desprind: familia de tip 

patriarhal, comunitatea locala, grupul de munca, grupul folcloric. 

Turistul care vine în contact cu aceste grupuri primare îsi satisface 

trebuintele sociale fundamentale, a caror realizare este adesea 

obstructionata în mediul citadin. Anonimatul si uniformitatea, 

caracteristice grupurilor mari, ca si starile tensionale ce se manifesta 

deseori în ambianta urbana se atenueaza considerabil în cadrul 

climatului rustic, în care turistul îsi recapata conditia de membru al 

comunitatii, reputatia, prestigiul, consideratia celorlalti, precum si 

posibilitatea de a participa la actiuni comune creatoare.  

3. Cunoasterea, întelegerea, inventarea si elaborarea sunt, de 

asemenea, motivatii care se pot realiza cu succes în ambianta satului 

turistic. Contactul nemijlocit cu piese ale tezaurului istoriei nationale, ale 

folclorului, ocupatiilor traditionale si obiceiurilor populare transforma 

vacantele rustice într-un veritabil proces de asimilare a unor noi si 

numeroase cunostinte si de dobândire a unor deprinderi ce dau 
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turistilor satisfactii personale si sentimentul unitatii. În acelasi timp, prin 

initierea în mestesuguri si ocupatii traditionale locale turistii îsi pot 

manifesta din plin aptitudinile creative personale, iesind din monotonia 

si rutina activitatilor cotidiene.  

4. Motivatii estetice ce decurg din nevoia de frumos, ordine, puritate, 

armonie, naturalete îndeamna pe majoritatea turistilor care iau contact 

cu satele respective si vecinatatile lor sa se considere privilegiati pentru 

posibilitatea de a vizita locuri atractive prin pitorescul si farmecul lor. 

5. Totodata, curiozitatea ce decurge din informatii asupra ospitalitatii 

populare, obiceiurile gastronomice, artizanatului si ritualurilor 

satesti  determina largi categorii de turisti sa cunoaca la fata locului si 

sa pastreze amintiri durabile din vacantele inedite.  

6. Odihna, cura de aer si de fructe, consumul de alimente proaspete 

si ecologice, terapia ocupationala, de care doresc sa beneficieze cei 

ce îsi îngrijesc sanatatea în vacanta, se întrunesc armonios în raza 

asezarilor rurale, concurând adesea prin particularitatile lor cu regimul 

de cura oferit de statiunile balneare.  

7. Nu pot sa lipseasca din sfera motivatiilor nici sportul, vânatoarea, 

pescuitul sportiv, ascensiunile si drumetiile, care capata o nota 

autentica, lasând loc suficient initiativei, imaginatiei si înclinatiilor 

individuale. 

Este indicat sa se apeleze la actiuni ce mijlocesc si favorizeaza desfasurarea 

unui lant complex de motivatii, care odata cunoscute, pot stimula dezvoltarea 

turismului pe forme cât de originale, pe atât de competitive si rentabile.  

Principala caracteristica cu care se impune turismul rural în fata 

consumatorului este cadrul de compensare fizica si spirituala a deficientelor ce 

însotesc, în majoritatea situatiilor viata din colectivitatile urbane.  

Turistul care aspira la o „vacanta ideala”, ale carei efecte pozitive sa dureze 

cât mai mult, în timp, gaseste în universul satului turistic paleativele care atenueaza 

impactul cu mediul urban, cu elementele de stres ale vietii citadine si totodata îi 

maresc considerabil sansele de adaptare la conditiile traiului modern.  

Fata de cele aratate mai sus, consideram ca satele prezinta calitati deosebite, 

care coincid si genereaza noi perspective pentru valorificare bogatelor resurse pe 

care le înfatiseaza în prezent peisajul rural.  
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I.6. Amenajarea turistica a teritoriului 

 

I.6.1.  Principiile generale ale amenajarii turistice. 

 

1. Principiul integrarii armonioase a echipamentelor si dotarilor turistice cu 

conditiile naturale si traditiile arhitecturale, istorice si etnofolclorice ale zonei 

respective, ceea ce conduce la adaptarea bazei materiale a turismului la 

orizontul natural, istoric si spiritual local, regional si national. Aplicat în 

România acest principiu presupune racordarea amenajarilor turistice la 

conditiile naturale (munte, deal, câmpie, delta si litoral) si la specificul 

etnografic si arhitectural al provinciilor etno-istorice, fara a deranja mediul 

natural si cel construit. 

2. Principiul flexibilitatii sau al structurilor evolutive presupune realizarea 

unor echipamente si dotari turistice pentru valorificarea optima a resurselor 

turistice locale/regionale, care sa se prezinte sub forma unui sistem 

polifunctional, suplu, transformabil, capabil sa se adaptzeze cererii turisice, 

dar fara a prejudicia resursele si mediul înconjurator. Acest principiu este luat 

în considerare înca de la proiectarea amenajarii turistice pentru a avea, în 

final, eficienta economica previzionata a acesteia, inclusiv cheltuielile pentru 

protejarea mediului.  

3. Principiul corelarii activitatii principale (servicii de baza) cu servicii 

suplimentare, mai concret cu serviciile si dotarile de agrement, sport, 

divertisment cultural si animatie. Astfel, se vine în întâmpinarea cerintelor 

moderne de organizare a unei statiuni turistice sau centru turistic, în care 

turistul activ, cu caracter recreativ, este dominant si asigura modernitatea si 

elasticitatea acestora. Modul de valorificare a resurselor turistice si timpul de 

amenajari pentru agrement si sport se înscriu în standardele tehnice stabilite 

de actele normative privind încarcarea si protectia mediului.  

4. Principiul interdependentei retelelor de organizare a populatiei rezidente 

dintr-o statiune sau regiune turistica (educatie, civilizatie, infrastructura si 

servicii pentru necesitatile comunitatii) si a populatiei turistice sosite (cu 

mentalitatile, cultura, nivelul de trai, necesitatile si structurile turistice proprii). 

Armonizarea acestor interese prin gasirea de solutii de dezvoltare a unor 

relatii de interconditionare între cele doua sisteme de completare si sustinere 

reciproca, evita fenomenul de respingere, de insatisfactie din partea ambelor 
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parti (este vorba de capacitatile optime de primire social-perceptiva si 

psihologica).  

5. Principiul functionalitatii optime a întregului sistem de retele. Se are în 

vedere functionalitatea unei regiuni sau statiuni turistice, ca un sistem integrat 

alcatuit din mai multe subsisteme, care functioneaza interdependent: reteaua 

de cazare si alimentatie, de tratament balnear, de agrement, de servicii 

tehnice (alimentare cu energie electrica, termica, apa, canalizare, depozite), 

cai de comunicatie, alei, drumuri tehnice etc. Aceste subsisteme-retele 

integrate conduc la o desfasurare optima a activitatii în regiunea/statiunea 

respectiva si orice disfunctiune sectoriala are implicatii în angrenajul general. 

Prin prisma dezvoltarii turismului durabil, toate aceste retele sistemice trebuie 

organizate prin respectarea protectiei mediului înconjurator si a valorificarii 

optime a resurselor turistice, dar si a unei zonificari functionale, viabile, 

rationale, respectându-se normele tehnice în vigoare. Amintim, printre altele, 

normele de protectie hidrogeologica si sanitara, de amenajare a spatiilor verzi, 

amplasarea parcarilor, a terenurilor de sport etc., reglementari care conduc la 

dezvoltarea unui turism ecologic.  

6. Principiul rentabilitatii directe si indirecte. Prin natura sa, amenajarea 

turistica trebuie sa se încadreze în normele de protectie a mediului 

înconjurator si a resurselor turistice, care au determinat-o, conform Legii nr. 

137/1995 si actelor normative urmatoare.  

 

I.6.2. Norme de amenajare turistica a teritoriului 

- planificarea siturilor (locatiilor)  

- norme de dezvoltare  

- conceptia arhitecturala 

- amenajarea peisagistica si estetica 

- ingineria infrastructurii 

- ingineria constructiilor turistice 

- norme de calitate a echipamentelor turistice 
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Cap.II. Produsul turistic 

 

 Planul de comercializare în turism se bazeaza pe 4 canale principale: 

produsul, pretul, distributia si comunicarea.  

 Cele 4 parti trebuie sa fie congruente, schitarea produsului de turism rural nu 

se poate face fara sa se tina seama de pretul la care se va putea vinde, de canalul 

de distributie prin care se proiecteaza sa se realizeze si de forma prin care se va 

face cunoscut pe piata (publicitate, promovare, relatii publice etc.).  

 

În literatura de specialitate exista o multitudine de definitii elaborate de 

specialisti români si straini. 

Jost Krippendorf defineste produsul turisticdrept „un manunchi de elemente materiale 

si nemateriale ofrerite spre consum si care ar trebui sa-l satisfaca pe cumparator”. 

 G. Tocquer si M. Zins definesc produsul turistic drept un ansamblu de 

elemente tangibile si intangibile care aduc satisfactii unui sau mai multor clienti .  

 Nicolescu Eugeniu defineste produsul turistic drept o îmbinare de bunuri 

personale si servicii (prestatii personale) oferite de personalul din activitatile turistice 

si cele adiacente, care punând în valoare elementele patrimoniului turistic si ale 

infrastructurii turistice si folosind avantajele create de infrastuctura  generala a tarii 

sau a zonei respective si de cadrul international, urmaresc satisfacerea unor motivatii 

specifice si generale ale consumatorilor turistici. 

 O. Snak considera ca produsul turistic poate fi definit drept un asamblu de 

servicii si de facilitati care se materializeaza în ambianta specifica a factorilor naturali 

si artificiali de atractie si a amenajarilor turistice create, care reprezinta elemente 

componente ale ofertei turistice si pot exercita o forta pozitiva  de atractie asupra 

turistilor. 

Trebuie sa se faca urmatoarea distinctie atunci când se vorbeste de produsul turistic.  

a) Produsul turistic individual sau specific (de exemplu, o locatie de turism 

rural sau o întreprindere de activitati de recreere); 

b) Produsul turistic total, care este combinarea diverselor produse turistice 

specifice (de exemplu, turismul rural cu resurse turistice în zona, cu 

diverse oferte de cazare si activitati de recreere); 
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Produsul turistic este rezultatul asocierilor dintre resurse (patrimoniu) si 

servicii; resursele vor lua formele diferitelor produse turistice numai prin intermediul 

prestarii de servicii specifice. Experienta mondiala a demonstrat ca existenta unui 

patrimoniu turistic valoros nu înseamna automat si un turism dezvoltat, ca resurse de 

exceptie ramân în afara circuitului economic, în absenta serviciilor care sa le puna în 

valoare, sa le faca accesibile turistilor. Totodata, tari cu potential turistic relativ redus, 

au ajuns la un înalt grad de dezvoltare turistica datorita investitiilor în domeniul 

serviciilor.  

 

Produsul turistic reprezinta un asamblu de bunuri si servicii cu caracter 

eterogen oferite într-un cadru natural si antropic deosebit, având rolul de a recrea, 

destinde sau satisface nevoi culturale, religioase, sportive s.a. 

Un produs turistic poate îngloba patru tipuri de servicii si anume: de transport, 

cazare, alimentatie publica si agrement. Agrementul reprezinta un element 

indispensabil fara de care celelalte tipuri de servicii ies din sfera de cuprindere a 

turismului . 

 

      

 

Vizitarea oricarei destinatii turistice rurale implica combinarea diferite lor componente 

ca: transportul, cazarea, atractiile si utilizarea diverselor servicii. Astfel, partile care 

alcatuiesc produsul „turism rural” pot fi structurate în resurse turistice, activitati, 

cazare si servicii.  
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Produsul în turism rural 

Produs Tip de resursa 

Natura (resursa pasiva) 

Cultura (resursa pasiva) 

Orase principale (resursa pasiva) 

Sosele si turism activ (resursa pasiva) 

Surse turistice 

Gastronomie  

Sosele  

Activitati  

Cazare  

Masa  

Servicii de baza 

Informatii 

Comunicatii 

Pliante si cataloage 

Multimedia  

Imagini 

Itinerare  

Alte servicii  

 

 

 

Resursele turistice sunt materia prima la care trebuie sa se adauge serviciile. 

Aceste servicii pot fi de baza, ca restaurantul si cazarea, sau suplimentare, acelea 

care înconjoara serviciile de baza si le confera caracter si calitate. În afara serviciilor, 

trebuie sa se mai mentioneze activitatile suplimentare, pentru a stabili dupa aceea 

strategia de comercializare.  
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II.1. Resurse turistice 

În studiul resurselor trebuie sa se  aiba în vedere daca acestea sunt resurse 

pasive, unde turistul este un simplu spectator, sau active, unde turistul poate 

participa, realizând activitati, deoarece infrastructurile sau mediul înconjurator o 

permit.  

Printre resursele pasive se numara resursele naturale, patrimoniul istorico-

artistic si manifestarile culturale. Resursele active cuprind activitatile sportive, socio-

culturale, participarea la activitatile obisnuite din spatiul rural etc.  
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Resurse pasive 

Resurse naturale Patrimoniu istorico-artistic Manifestari culturale 

Peisaje 

Clima 

Parcuri naturale 

Arii de recreere 

Drumuri, poteci, 

sosele 

Fauna 

Flora 

Monumente 

Arhitectura populara 

Castele 

Sculpturi 

Artizanat: ceramica, fierarie 

etc. 

Zacaminte  

Folclor 

Gastronomie 

Sarbatori religioase 

Festivaluri artistice 

Carnavaluri 

Obiceiuri si traditii 

populare 

 

Exercitiu 4.  

Identificati resursele pasive existente în regiunea Dumneavoastra, categorzându-i 

într-un tabel în resurse naturale, patrimoniu istorico-artistic si manifestari culturale.  

 

Resurse naturale Patrimoniu istorico-artistic Manifestari culturale 

   

 

 

În continutul notiunii de turism intra o gama larga de servicii (cazare, 

agrement, transport, schimb valutar) din domenii bine conturate, mult diferite între 

ele, de cele mai multe ori cu organizare distincta atât în economia tarii noastre, cât si 

a altor tari cu vocatie turistica.  

Sfera prestatorilor de servicii în turism se caracterizeaza prin dinamism, 

mobilitate, capacitatea de adaptare la exigentele fiecarui consumator turist, serviciile 

având o contributie deosebita în acest proces. Astfel, cuprinderea de noi activitati de 

tipul prestatiilor se concretizeaza într-o sfera noua, asocierea lor diferita echivaleaza 

cu sporirea gradului de varietate a acesteia sau reprezinta una din modalitatile de 

particularizare la nivel de grup sau chiar de individualizare a actiunilor.  

De aici rezulta ca serviciile se dovedesc a fi, într-un anumit sens, componenta 

dominanta sau determinanta a ofertei turistice, partea variabila a complexului de 
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activitati, elementul diamic, iar caracteristicile acestora se regasesc în forme 

specifice, în întreaga activitate turistica. 

 

II.2. Activitati 

 

 Activitatile turistice sunt un factor de prima clasa pentru atragerea turistilor.  

 În mediul rural, acestea se caracterizeaza prin protejarea mediului 

înconjurator, natural si social si prin faptul ca se bazeaza pe resursele naturale si 

culturale existente în mod concret în tinutul respectiv. 

 În general, trebuie sa se faca distinctie între activitatile care se desfasoara în 

interiorul locatiei si cele din exterior.  

 În interiorul casei viata trebuie sa fie activa. O locatie de turism rural nu trebuie 

sa fie un loc numai pentru a te odihni în pat, ci trebuie sa fie amenajata sau pregatita 

pentru ca turistul sa realizeze diverse activitati, jocuri de masa, lectura, concerte, 

degustari de produse tipice, expozitii, cursuri de pictura, restaurari de mobilier etc.  

  Pe de alta parte, turismul rural este o forma de convietuire cu ecosistemul 

nostru. De aceea, exista multe activitati pe care le poate desfasura turistul si în 

exteriorul locatiei, care îi vor permite un contact cu peisajul natural si cultural ai 

locului de destinatie.  

 Exista activitati cunoscute si altele pe care le pot crea locatiile însele, dar 

totdeauna trebuie sa fie participative (plimbari, sporturi de aventura, calarie, 

activitatile agricole si zootehnice, plimbari în munti etc.). Tinând seama de resursele 

pe care se bazeaza fiecare activitate sau de mediul în care se desfasoara, exista 

activitati acvatice (înot, canotaj, pescuit, vele, windsurf, scufundari), activitati terestre 

(plimbari pe poteci, escaladari, trekking, sanius, schi, calarie, ciclism, vânatoare etc.), 

activitati aeronautice (deltaplan, parapanta etc.) si alte activitati bazate pe valorile 

naturale (itinerare ecologice, centre de interpretare, cursuri în natura etc.) sau pe 

cultura si obiceiuri (trasee gastronomice, ruta de arhitectura populara, trasee istorico-

artistice etc.).  
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Activitati 

sportiv-

recreative 

Activitati socio-

culturale 

Participare la 

activitatile 

spatiului rural 

Altele 

Alpinism  Artizanat  Activitati agricole Pictura  

Strabaterea 

râurilor 

Limbi straine  Cresterea vitelor Fotografie 

Strabaterea 

potecilor 

Studiul florei Ateliere de fierarie, 

cosuri de nuiele etc. 

Bai termale 

Speologie Studiul faunei Fabricarea 

produselor 

autohtone 

Activitati ecologice 

Calarie 

 

Studiul mediului 

înconjurator 

  

Cicloturism     
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Exercitiu 5. 

 

Grupa cursantilor se împarte în trei echipe. Doua din ele pregatesc o oferta de 

activitati ce se desfasoara în cadru intern, si o oferta cu activitati ce se desfasoara în 

cadru extern. Sunteti proprietarii unei locatii (fie ea pensiune, casa taraneasca sau 

centru recreativ pentru turisti – din regiunea proprie) si va expuneti ofertele turistilor. 

A treia echipa va fi masa de turisti care va asculta ofertele si va exprima parerea în 

legatura cu acestea, ce le-a placut si ce a lipsit din oferte.    
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II.3. Cazare  

 

 Unul din serviciile de baza care asigura existenta si eficienta turismului este 

cazarea.     

Pentru a oferi servicii de cazare în mediul rural se pot construi hoteluri, case 

de oaspeti sau case rurale. Pentru a construi este nevoie de bani si de o afluenta 

regulata de turisti în scopul de a asigura returnarea investitiei. Aceasta alternativa nu 

este întotdeauna la îndemâna oricarui locuitor sau persoana care doreste sa 

investeasca într-o potentiala destinatie în care, într-o proportie de 100%, sunt 

întreprinzatori cu întreprinderi mici.  

O alta alternativa mai comoda si mai practica este renovarea, amenajarea sau 

reamenajarea unei case amplasate la tara, conservând structura traditionala 

autohtona a comunitatii unde este situata. Poate fi o casa pe care proprietarii au 

construit-o pentru a satisface nevoia de locuinta familiala, o locuinta cu utilizare 

multipla pentru a împartii activitati agricole si de crestere a vitelor etc. aceasta este o 

alternativa viabila, însa presupune mai multi factori:  

- Amplasare strategica; 

- Interactiunea cu resursele naturale-culturale; 

- Sa ofere turistilor oportunitatea de a se bucura de frumusetea, 

natura si cultura locala.  

Principalele solutii pentru o locatie în mediul rural sunt integrarea sa în mediul 

înconjurator si functionalitatea. Este important sa se tina cont de amplasarea locatiei, 

de tipul constructiei, apropiindu-se cât mai mult posibil de arhitectura zonei, de 

design-ul interior, de caile de acces, de tipul de gazduire (cazare, cazare si dejun, 

demipensiune  sau pensiune completa) si de restaurant. 

Planificarea activitatii de turism implica si recuperarea design-ului original al 

locuintelor (grinzi de lemn, tigle de lut ars etc.) si, de asemenea, a design-ului interior 

al casei. Ferestrele si usile trebuie sa fie astfel orientate, încât peisajul si resursele 

împrejurimilor sa fie vazute în prim plan. Nu trebuie uitat ca peisajul este una din 

principalele atractii  pentru turisti. 

O locatie rurala are diferite caracteristici care o deosebesc de locatiile urbane. 

Pastrarea detaliilor, a design-ului interior corespunzator zonei, folosirea structurilor 

deja existente etc. sunt conditii obligatorii pentru ca turistul sa fie satisfacut.  

Daca exista mai multe încaperi, este important ca fiecare dintre ele sa fie 

decorata diferit, cu produse si materiale legate de viata rurala (mese de lemn rustice, 
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semineuri etc.). Toate acestea trebuie completate de o atentie personalizata din 

partea proprietarilor.  

Locatia rurala trebuie sa fie un loc placut de odihna si realizare a anumitor 

activitati. Trebuie sa fie un loc de refacere a energiei sau de schimbare a activitatii, 

dupa efectuarea unei plimbari sau a unui traseu cultural sau ecoturistic.  

Caracteristicile pe care trebuie sa le aiba o locatie rurala sunt numeroase, 

deoarece reprezinta locuri care se deosebesc de camerele dintr-un hotel traditional. 

Realitatea unui proprietar de locatie rurala este diferita de cea a unui întreprinzator 

traditional, iar daca are ocazia sa povesteasca întâmplari si fapte relevante 

referitoare la locul respectiv, trebuie sa o faca. Relatia turist / întreprinzator trebuie sa 

fie dinamica.  

Pentru a defini produsul de baza sau tangibil al unei locatii rurale (cazare sau 

un pat unde sa doarma) si posibilitatile de a mari valoarea acestui produs, trebuie sa 

se tina seama de segmentul de piata caruia i se adreseaza locatia, cu scopul de a 

desemna produsul de baza si cel îmbunatatit, în functie de beneficiile de baza 

cautate de client, încât sa sporeasca atractivitatea cazarii.  

În cazul locuintelor rurale, o ciocolata în camera, un buchet de flori 

nemuritoare sau proaspat culese, carti de lectura privind zona, puse la dispozitia 

clientului, articole de baie în ambalaje „rustice” etc. constituie detalii în ceea ce 

priveste „produsul îmbunatatit”. Valoarea produsului va creste daca personalul are 

grija sa nu faca zgomot pentru a nu perturba linistea clientilor si daca exista activitati 

de animatie si divertisment. 

Pe de alta parte, accesibilitatea si semnalizarea locatiei, piscinei, gradinilor 

sunt elemente exterioare locatiei care vor spori, de asemenea, valoarea acesteia. 

În afara de toate aceste elemente tangibile, amabilitatea personalului, 

calitatea serviciilor, atentia personalizata si gestionarea corecta a timpilor de 

asteptare în restaurant, atmosfera, ambientul, imaginea produsului si întreprinderea 

constituie, de asemenea, aspecte esentiale ale produsului îmbunatatit.  

Si, bineînteles, o valoare suplimentara este data de cunoasterea de catre 

proprietarii de locatii de turism rural a zonei în care sunt situate, pentru a putea 

sugera excursii, vizite, restaurante etc.  

Rentabilitatea unei locatii de turism rural depinde de tipul si locul unde este 

situata aceasta locatie (aproape de munti, de coasta sau de parcurile naturale). 

Expertii din acest sector semnaleaza ca investitia realizata se paote recupera în 

aproximativ 10 ani.  
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În general, locatiile de turism rural sunt situate în sate si sunt cladiri cu o 

tipologie arhitectonica proprie zonei în care sunt amplasate.  

Principalele forme de cazare sunt: 

- hanurile rurale; 

- case rurale de vacanta;  

- camere de oaspeti; 

- campingul rural (în proprietati)  

- case taranesti 

- manastirile;  

- satele recuperate,  

- cabanele turistice,  

- fermele-scoala,  

- adaposturile etc.  
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Exercitiu 6  

(se formeaza echipe de câte 3 -4 persoane)  

Tinând cont de resursele si posibilitatile existente în regiunea dumneavoastra, 

alcatuiti profilul unei locatii de cazare care sa contina si specificul cultural al zonei.  
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II.4. Alte servicii 

 

Pe lânga serviciile de baza, ca transport, cazare si restaurant, existenta 

serviciilor  suplimentare, ca informare, servicii sanitare, bancare, activitati sportive si 

sicio-culturale etc. maresc randamentul de functionare a turismului într-o anumita 

zona. 

 

Exemple de servicii turistice 

 

De baza Suplimentare 

Transport Cazare Restaurant Informatii 

Sosele Hoteluri rurale de 

calitate (han 

turistic, popas) 

Mâncare în casa 

rurala 

Arii recreative 

Parcari Închiriere de case 

rurale 

Restaurant  Servicii sanitare 

Semnalizare Închiriere de 

camere  

Bar  Servicii religioase 

Statie de autobuz  Cazare în ferme si 

conace 

Ospatarie  Locatii de 

alimentatie  

Statie feroviara Orase de vacanta   Animatie socio-

culturala 

 Camping rural  Banci  

 Hanuri si refugii  Birouri de turism 

 

 

 Restaurantul este un proces care implica pregatirea, prezentarea si servirea 

de mâncaruri si care poate fi oferit integral în locatia rurala sau independent de 

acesta. În restaurantul rural, utilizarea produselor autohtone va da o valoare 

suplimentara ofertei turistice si va contribui la promovarea traditiilor legate de arta 

culinara specifice zonei.  
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 Artizanatul, plantele medicinale, mierea si produsele proprii ale tinutului 

pot contribui la cresterea veniturilor care provin din comercializarea altor produse si a 

ofertei de cazare.  

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

În plus, foarte importanta este buna comunicare a zonelor turistice, cu sosele bine 

semnalizate si, în acest sens, proprietarii de locatii si întreprinderile de activitati 

trebuie sa colaboreze cu unitatile publice pentru a facilita ajungerea turistilor la 

destinatie, folosind o semnalizare adecvata, bine pusa în evidenta si adaptata la 

mediul înconjurator.  

 În definitiv, o data analizate toate componentele ofertei de turism rural, se 

poate concluziona ca modelul care o defineste pe aceasta ar fi cel prezentat în 

urmatorul tabel: 
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Oferta de turism rural  

 

 

 

Exercitiu 7.  

Identificati care sunt specialitatile culinare, produsele proprii realizate de localnici, 

ocupatiile traditionale specifice zonei. Care credeti ca ar fi modalitatile de valorificare 

a acestora prin serviciile de turism.  

  

 

  

Produse turistice 
 

Resurse turistice 
Resurse naturale si culturale 

 
+ 
 

Servicii si infrastructuri de baza si 
suplimentare  

Cazari si restaurante, activitati 
suplimentare etc. 

 

 
 

Strategii de comercializare  
 

Actiuni de publicitate si  
promotionale de vânzare  

a produselor,  
stabilind preturile etc.  
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Cap.III. Elementele componente ale turismului rural 

III.1. Cererea si oferta  

 Situatia cererii, favorizeaza aparitia unui nou model turistic bazat pe oferta de 

noi locatii si activitati, prin utilizarea si recuperarea patrimoniului rural, a resurselor 

sale naturale, a monumentelor si arhitecturii populare.  

 Provocarea acestui nou model de oferta este sa raspunda anumitor motivatii a 

diferitelor segmente de viata care solicita acest turism rural.  

Produsele turistice se compun din anumite servicii de baza (cazare si 

alimentatie) si anumite servicii suplimentare, care confera caracter personalizat si 

calitate, adica valoare adaugata, si de aici, diferentierea.  

În plus, produsele de turism rural necesita o stare buna de conservare a 

resurselor naturale, locatii integrate în mediul înconjurator, puncte comerciale unde 

se gasesc obiecte de artizanat si produse specifice zonei, restaurante bazate pe 

gastronomia locala, servicii de activitati suplimentare si o semnalare adecvata. 

Mediul natural ofera suportul teritorial pentru desfasurarea activitatilor. În 

momentul propunerii noilor activitati, trebuie sa se tina seama de capacitatea de 

primire a mediului în scopul de a nu supraîncarca. În plus, mediul detine resurse de o 

inestimabila valoare ca apa, fauna, flora sau peisajul în ansamblu. Fara a fi nevoie sa 

se produca mari schimbari în mediul înconjurator din oricare localitate de oferta 

turistica rurala, se beneficiaza de urmatoarele sectoare: 

- Hoteluri si restaurante; 

- Comert traditional; 

- Serviciile de întretinere în general (sanitare, reparatii de vehicule 

etc.);  

- Comunicatiile; 

- Constructia în general. Una din solutiile unei bune oferte de turism 

rural se bazeaza pe întretinerea si reabilitarea patrimoniului 

arhitectonic al zonei, în special casele cu arhitectura populara din 

fiecare regiune; 

- Cultura traditionala 

- Obiective culturale (istorice, religioase)  

 Plecând de la acest model, atunci când se defineste oferta de turism rural, ar 

trebui sa se tina seama de resursele pe care le ofera mediul înconjutator (naturale, 

manifestari culturale, patrimonii istorico-artistice, folclor, gastronomie etc.) si sa se 
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specifice care dintre aceste resurse pot prezenta interes mai mare pentru turisti. În 

plus, trebuie sa se identifice serviciile, echipamentele si infrastructurile zonei si sa se 

stabileasca punctele forte si punctele slabe ale acestora.  

  

Oferta de turism rural, activitatile, locatiile si serviciile trebuie sa aiba niste 

cracteristici clare: 

- Integrare, în sensul adaptarii si fara impact asupra mediului; 

- Sustinere, de fapt un echilibru optim între utilizarea resurselor si 

întretinerea si conservarea lor; 

- Calitate, ca trasatura distinctiva a structurii de primire a 

restaurantului si a activitatilor de turism rural; 

- Oferta integrala, o oferta articulata care sa cuprinda activitati, 

cazare si alte servicii.    

 

În definitiv, nu se mai cauta numai obiective economice; exista si o 

componenta sociala si de mediu care este prioritara. Se cauta, în principal, crearea 

unui flux economic în locul de înfiintare, care sa provoace inevitabila revitalizare 

economica si sociala a zonei si, în plus, protejarea si îmbunatatirea mediului 

înconjurator.  

Produsele economice sunt intangibile, de aceea este foarte important sa se 

desemneze continutul informativ, pentru a obtine tangibilitatea sa. Dar acest continut 

nu trebuie sa fie numai literatura din pliant, ci trebuie sa includa diverse actiuni: 

- Itinerare semnalizate; 

- Harti, ghiduri si publicatii; 

- Ghizi si însotitori; 

- Centre de receptie pentru primire, informatii, activitati, animatie si 

servicii necesare; 

- Locatii cu un design arhitectonic determinat si bazate  pe ospitalitate; 

- Intermediari, ca agenti de turism, asociatii. Tur-operatori, mijloace 

de comunicatie.  

 

În rezumat, conditiile pe care trebuie sa le întruneasca orice proiect de tursim 

rural vor fi urmatoarele: 

- Peisajul, mediul înconjurator si calitatea vietii din mediul rural 

trebuie protejate si întretinute si la acest lucru contribuie, în mare 
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masura, agricultura familiala. Pe de alta parte, agricultura 

industriala, sau industrializarea salbatica pot duce la distrugerea 

valorilor fundamentale ale turismului rural; 

- Capacitatea de gazduire a populatiei rurale pentru a aborda 

problema turismului în mod pozitiv. Aceasta presupune un acord 

preliminar între agentii locali si o educatie în domeniu; 

- O oferta suficienta de servicii la fata locului, adaptate la normele 

locale, în scopul de a face fata nevoilor imediate ale turistilor; 

- Organizarea infrastructurii si a retelei de transporturi care sa permita 

o dezvoltare medie a serviciilor prestate; 

- O structura de sustinere în scopul stimularii initiativelor si instalatiilor 

la nivel local.   
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III.2. Calitatea în turismul rural 

 

Competenta în preturi, ca strategie traditionala a întreprinderii turistice, nu 

numai ca nu a realizat obiectivele de crestere maxima a beneficiilor, dar a si 

demonstrat ca este o alternativa imposibila în conditiile socio-economice actuale. În 

schimb, cultura calitatii s-a relevat ca strategie de viitor.  

Relatia pozitiva între venitul disponibil si cererea turistica a facut ca lumea 

care calatoreste sa fie cea care a marit substantial nivelurile venitului în ultimii ani, 

producându-se îmbunatatiri semnificative în standardele de comoditate si confort din 

caminele lor. De aceea, standardele de calitate ale hotelurilor rurale trebuie sa se 

îmbunatateasca mult pentru a pastra relatia cu turistii.  

Cresterea în privinta gradului de satisfactie este o alta tendinta de remarcat la 

oferta turistica în ansamblul Europei: turistul este mai sofisticat în cereri, mai exigent 

în termeni de calitate a serviciilor si de „autenticitate a ofertei”. 

La acestea conduc, printre alti factori, prezentarea constanta prin mijloace de 

comunicatie în masa, nivelurile crescânde de educare si formare si cresterea 

alternativelor de relaxare.  

De la începuturile anilor 90 sectorul turistic a început sa dezvolte anumite 

initiative pentru a aplica acestuia tehnologia de calitate. Necesitatea diferentierii prin 

calitate s-a evidentiat ca tel comun. 

Definirea sistemelor tehnice de calitate este o initiativa a sectorului turistic la 

nivel international, deoarece nu se dispune de modele care ar putea fi luate ca 

directive; la ele se adauga alte dificultati, ca faptul ca este vorba de obiectivizarea 

perceptiilor subiective si de gestionarea calitatii totale, unde nu este suficient sa se 

inspecteze doar un produs final, ci este nevoie sa se verifice tot procesul.  

 

Implementarea sistemelor tehnice de calitate impune, în linii generale:  

- În primul rând, determinarea situatiei de pornire a locatiilor, adica 

elaborarea unui diagnostic. Acesta, împreuna cu explicitarea 

expectativelor clientilor, permite stabilirea normelor de calitate si o 

definire a standardelor intermediare; 
- În continuare, o etapa de formare-sensibilizare în privinta calitatii si 

o definire a unui sistem de indicatori pentru o strategie de 

îmbunatatire continua.  
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Calitatea în turismul rural continua sa fie unul din aspectele cele mai discutate 

în cadrul meselor rotunde, sedintelor de lucru, expunerilor, iar specialistii abordeaza 

continuu aceasta tema, în cautarea „cheii” pentru a defini ce reprezinta calitatea în 

cazul unei locatii sau a unei întreprinderi de turism rural.  

Cazarea este unul din serviciile turistice cele mai importante care trebuie 

oferite turistilor. Proprietarii locatiilor turistice trebuie sa fie acreditati pentru a oferi 

servicii protejate de eticheta de calitate pe care consumatorii spera sa o primeasca.  

 Calitatea implica întreaga afacere si trebuie sa fie interdependenta cu mediul 

înconjurator. De exemplu, un simplu gest de salut fata de turisti dimineata face ca 

acestia sa aiba o imagine diferita (pozitiva) asupra proprietarilor sau a lucratorilor.  

Turismul rural este o forma de marketing direct. În acest tip de turism, atentia 

este personalizata si este normal ca turistii sa doreasca sa mearga în locuri unde nu 

sunt turisti.  

Caracterisitcile cele mai importante ale calitatii în turismul rural sunt orientate 

spre atributele prestarii de servicii si a atitudinii proprietarilor si aceste componente le 

confera calitatea unei afaceri de turism rural. 
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Exercitiu 8 

Brainstorming: care credeti ca sunt aptitudinile unei persoane care îsi desfasoara 

activitatea în domeniul turismului:  

 

Proprietar 

camera de 

oaspeti 

Coordonator 

programe 

turistice 

Ghid turistic Ospatar  Receptioner 

pensiune 

-  

-  
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Calitatea locatiilor de turism rural 

 

Atributele prestatiei 

- Paturi în stare buna 

- Acces direct 

- Semineu în stare buna 

- Bai cu functionare buna 

- Apa curenta si potabila 

- Lenjerie de pat, obiecte de bucatarie si baie curate 

- Provizie de lemne si alti combustibili ecologici 

- Informatii asupra sistemelor de securitate ale casei 

- Extinctor 

- Dulapior complet cu medicamente 

Atribute de atitudine 

- Modul de relationare cu proprietarii, daca turistul doreste 

- Informatii privind destinatii turistice 

- Prezenta non-stop (24 ore) a proprietarului sau 

responsabilului casei 

- Încredintarea casei sau a camerelor în stare buna si 

verificate 

- Semnalarea jaloanelor pentru o convietuire armonioasa între 

proprietari si turisti 

- Sa puna la dispozitia turistilor servicii de divertisment.  

 

 În discutiile privind aprecierea calitatii, pretul se prezinta ca un indicator al 

acesteia. Argumentul, foarte simplu, va fi exprimat în urmatoarele moduri: la o 

calitate mai buna, un pret mai mare, la preturi mai mari, calitate mai buna. 
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Cap.IV. Tendinte în turismul rural. Beneficii si  

inconveniente 

 

 

Definirea produsului adecvat este, fara nici o îndoiala, activitatea cea mai 

importanta a marketingului. Daca dispunem de un produs pe care piata nu îl doreste 

nici cele mai bune companii promotionale, oricât ar fi de originale si stralucitoare, nici 

ajustarile corecte ale preturilor, nici distributia perfecta nu îi vor convinge pe 

consumatori sa îl achizitioneze. Din contra, daca produsul îl satisface pe consumator, 

unicul lucru de care avem nevoie este ca celelalte actiuni de marketing sa fie corecte 

si coerente, pentru a ne garanta succesul pe piata.  

Schimbarile în comportamentul si valorile consumatorilor constituie un factor 

critic în noul turism. Pentru vechii turisti, a calatori era o noutate, iar vacantele 

reprezentau o perioada de ruptura de viata cotidiana. Cumparau pachete care 

includeau transport, cazare si distractie la un pret acceptabil, erau destul de 

omogene si previzibile, nu acordau mare importanta calitatii iar cautarea de soare si 

plaja era, practic, o constanta în vacantele lor.  

În schimb, noii turisti considera vacantele ca o prelungire a vietii lor, ceva 

comun si normal. Nu doresc un pachet turistic standardizat si rigid, în care soarele sa 

fie principala atractie, ci le place sa se simta altfel, prefera un turism mai 

individualizat si manifesta un interes crescând pentru liniste, contact cu natura, 

cultura si pentru lipsa de aglomeratie. Spre deosebire de predecesorii lor, sunt 

spontani, imprevizibili, iar calitatea reprezinta pentru ei ceva primordial.  

Tendintele actuale ale cererii turistice vor fi urmatoarele: 

- Constientizarea crescânda fata de problemele de mediu 

înconjurator; 

- Importanta crescânda, în ansamblul cererii, a segmentului de adulti 

de 55 ani; 

- Cererea mai exigenta în privinta calitatii; 

- Piata mai segmentata; 

- Trecerea de la vacantele pasive la cele mai participative; 

- Cresterea calatoriilor independente; 
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- O crestere mai mare a calatoriilor cu un itinerar mai amplu; 

- Binomul care defineste o buna parte a cererii: timp scurt – bani 

multi. 

Dintre aceste tendinte, constientizarea privind mediul înconjurator, exigenta 

unei mai bune calitati, segmentarea mai mare a pietii, cautarea de vacante active, 

înmultirea calatoriilor independente si capacitatea economica mai mare sunt cele 

care au favorizat gradul înalt de crestere a ofertei de turism rural.  

Studiile empirice privind cererea stabilesc ca cererea turistica rurala actuala 

prezinta caracteristici care pot fi omogenizate, cum ar fi capacitatea de achizitionare 

si nivelul cultural mediu – înalt, existenta profesionistilor independenti cu vârste 

cuprinse între 25 si 45 de ani, de provenienta urbana (de preferinta) si dispusi sa se 

acomodeze cu spatiile rurale si sa se bucure de ele.  

Persoanele care aleg sa petreaca vacantele la tara cauta o schimbare a 

ambientului, un mod de viata diferit, unde sa îsi recupereze fortele, un loc linistit, fara 

zgomote si fara aglomeratie. Se cauta, de asemenea, o apropiere de natura, de 

forme de viata traditionale si un contact cu lumea locala, în încercarea de a 

compensa depersonalizarea de la orase. Datorita acestor caracteristici ale 

beneficiarilor si a tipului de produs oferit, acesti beneficiari impun, din ce în ce mai  

mult, standarde de calitate mai mari atunci când solicita produse turistice.  

Turistii care hotarasc sa realizeze turism rural au în minte sa se rupa de 

formalitatile din comportamentul lor de la oras. Cauta câmpul si o oportunitate de a-si 

împrospata energiile si echilibrul. Un turist care îsi apreciaza calitatea vietii cauta un 

sat mic, linistit, cu natura vie si cultura locala atragatoare.  

În plus, turistii care solicita turism rural cauta sa gaseasca locul dorit în mediul 

rural si sa se cazeze, de preferinta, într-o locatie de turism rural. Fara îndoiala, 

turismul rural are înca o imagine defavorabila, deoarece spatiul rural apare ca putin 

atractiv prin lipsa de valorificare. De aceea, acest produs turistic trebuie sa gaseasca 

o noua pozitionare care sa tina seama de formele actuale ale cererii.  

În orice caz, este nevoie de profesionalizare pentru a satisface exigenta de 

calitate a clientilor, care sa duca la comercializarea produselor de turism rural. Un 

produs turistic exista numai printr-o buna promovare si distribuire. Daca se doreste 

sa se îndeplineasca aceste obiective ale ofertei si comercializarea acesteia trebuie 

sa li se acorde agricultorilor pregatirea si formarea necesara pentru a putea oferi un 

serviciu de calitate si a prezenta sau „vinde” un produs turistic.  
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Cunoscând asteptarile, preferintele si motivatiile consumatorilor, oferta 

turistica trebuie sa se adapteze la cerere, în asa fel încât produsul turistic sa includa 

beneficii atât pentru turist, cât si pentru populatia locala ofertanta a acestuia.  

Turismul în spatiul rural trebuie sa reuneasca cel putin doua conditii:  

- scoaterea pe piata a unor produse de calitate, 

- o comercializare corecta. 

Oferta turistica trebuie sa fie înserata în mediul rural si supusa controlului si 

conducerii populatiei locale, careia trebuie sa îi serveasca ca mijloc de promovare 

sociala si economica si pentru a evita emigrarea.  

 

 

Exercitiu 9.  

Brainstorming: - care credeti ca sunt beneficiile spatiului rural din turism? 

    - care credeti ca sunt inconvenientele? 

 

 

 

 

 

Principalele beneficii din spatiul rural sunt, printre altele, faptul ca turismul 

evita sau micsoreaza exodul rural, creeaza locuri de munca, diversifica economia 

locala, intensifica consumul de produse locale, profita de instalatiile existente, nu 

impune abandonarea activitatii traditionale, îmbunatateste calitatea vietii si 

protejeaza mediul înconjurator si mentine traditiile culturale.  

Pe de alta parte, oferta de turism rural satisface consumatorilor anumite 

necesitati generate de lipsurile existente în viata oraselor. Turismul rural ofera 

consumatorilor sai contactul cu natura, liniste, preturi rezonabile, ospitalitate, 

tratament familiar, gastronomie de calitate, schimburi socio-culturale etc.  

Turismul rural, dincolo de a trezi si stimula economia zonei, contribuie la 

revalorificarea istoriei, culturii, naturii, felului de viata si a obiceiurilor satelor.  

Atât avantajele, cât si inconvenientele introducerii turismului rural într-o zona 

turistica trebuie privite prin prisma economiei sociale, a mediului înconjurator si a 

antropologiei.  
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Tabelul urmator mentioneaza avantajele si inconvenientele introducerii într-o 

zona a turismului rural: 

 

Nivel Avantaje Inconveniente 

Economie - Cererea de locuri de 

munca; 

- Cresterea veniturilor 

locale; 

- Mentinerea si 

îmbunatatirea serviciilor 

si activitatilor locale; 

- Diversificarea 

activitatilor. 

- Congestionare;  

- Crearea de 

infrastrucutri aditionale 

sau servicii care duc la 

pierderea autencititatii; 

- Pericol de mono-

activitate; 

  

Mediul înconjurator - Întretinere, protejare si 

îmbunatatire a zonelor 

naturale; 

- Îmbunatatirea 

infrastruturilor. 

 

- Cresterea riscului de 

poluare a apei, aerului 

etc. 

- Risc de perturbalea 

florei si faunei din cauza 

excesului de afluenta a 

vizitatorilor; 

- Eroziune.  

Antropologie - Schimburi culturale; 

- Mentinerea obiceiurilor 

si traditiilor locale; 

- Cresterea interesului 

comunitatii pentru 

activitatile de recreere si 

cultura; 

- Sprijin pentru micile 

întreprinderi locale.    

- Risc de conflicte între 

comunitatile locale si 

vizitatori; 

- Alterare si schimbare a 

traditiilor locale si a 

culturii; 

- Presiunea excesiva a 

afluentei de vizitatori 

care provoca un 

comportament 

antisocial. 
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Cap.V. Factorul pret în turismul rural 

 

V.1. Conceptul de pret si importanta sa ca instrument comercial în 

întreprinderile de turism rural 

 

 Pretul este o preocupare centrala a responsabililor de marketing din toate 

sectoarele. Dar, în mod frecvent, poate fi considerat ca o obsesie autentica din 

partea acestor responsabili de marketing din întreprinderile turistice, în special când 

actioneaza în segmentul turismului de sejur, asa cum se întâmpla în cazul turismului 

rural. 

 Astfel, pretul este o variabila de marketing care are o importanta fundamentala 

în sectorul turistic. Motivele care explica aceasta importanta sunt:  

- Pretul este un instrument pe termen scurt cu care se poate actiona 

cu o flexibilitate mai mare decât cea pe care o au alte instrumente 

de marketing;  

- Pretul este un instrument de apreciere a calitatii pentru multi 

consumatori. Exista o tendinta de asociere a preturilor mari cu 

calitatea sporita; 

- Pretul actioneaza ca un dispozitiv de reglare a volumului cererii. 

Modificarea pretului permite sa se intervina, partial, asupra 

intensitatii fluxurilor de cerere, aspect foarte important în sectorul 

turistic, datorita perioadelor de vârf si a celor de scadere a activitatii 

care se întâlnesc în turismul de vacanta; 

- Pretul actioneaza ca filtru selector a tipului de clientela, element 

foarte evident în sectorul turistic, deoarece exista persoane care se 

îndreapta spre anumite locatii sau destinatii nu pentru un plus de 

calitate a serviciilor, ci pentru tipul de oameni care merg la aceste 

destinatii; 

- Pretul este singura variabila care intervine direct asupra veniturilor 

si beneficiilor; 

- Pretul este un instrument competitiv puternic pe pietele unde exista 

putine reglementari.  
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Elementul pret are un rol foarte important în comercializarea si rentabilizarea 

unei oferte de turism rural pe termen lung. Pretul trebuie ajustat în functie de 

necesitatile pietei spre care se îndreapta oferta si acest pret trebuie sa se stabileasca 

în functie de sezoane, weekend-uri, zile libere din saptamâna sau evenimente 

speciale, grupuri sau cereri speciale.  

Sunt numerosi factorii care influenteaza determinarea pretului pentru produsul 

turistic. Trebuie sa se tina seama de relatia dintre componentele sale si, în plus, de 

analiza competentei si de factorii de diferentiere si competitivitate.  

În momentul studierii instrumentului pret si a utilizarii sale în turismul rural, 

trebuie sa se ia în considerare faptul ca acest tip de turism reprezinta serviciile 

turistice care se ofera consumatorului. Caracteristicile speciale ale serviciilor trebuie 

sa fie revizuite, deoarece vor influenta fixarea preturilor. Aceste caracteristici sunt:  

- Stabilirea preturilor pentru servicii este totdeauna mai dificila decât 

în cazul produselor tangibile, deoarece calculul exact al costurilor, 

asociat cu prestarea de servicii, în majoritatea cazurilor, este mult 

mai complicat.  

- Intangibilitatea. Lipsa unei baze tangibile pentru serviciile pure 

implica imposibilitatea înmagazinarii lor. Intangibilitatea serviciilor 

creeaza dificultati la stabilirea preturilor acestora, însa când 

produsele au o baza materiala, este mai simpla clasificarea lor, asa 

cum se întâmpla în cazul prânzului într-un restaurant sau a 

dejunului într-o locatie de turism rural. În aceste cazuri un consum 

de materii prime, ca alimentele, are pot fi evaluate la pretul pietii, la 

care va trebui sa se adauige amortizarile elementelor imobiliare 

(camere frigorifice dintr-un restaurant) sicheltuielile de personal.  

Când este vorba de stabilira pretului pentru un serviciu pe care îl 

presteaza un birou de informatii turistice, care este un serviciu pur, 

este mult mai dificil sa se foloseasca contabilitatea costurilor, 

deoarece gradul de personalizare este mult mai ridicat, iar durata sa 

poate fi foarte variabila.  

- Inseparabilitatea de serviciile turistice, adica faptul ca productia si 

consumul sunt simultane si se produc la sediul ofertantului fac ca, în 

situatia în care clientul cumpara pentru prima oara, nivelul de 

incertitudine privind serviciul pe care îl va primi, sa fie mai mare. 

Acest lucru faciliteaza asocierile de pret-calitate.  
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      Serviciile se presteaza într-un anumit moment si într-un loc 

anume.    Pentru petrecerea unei vacante într-un sat pe vârfurile din 

Europa, trebuie sa te deplasezi pâna acolo, lucru care nu se petrece 

si cu restul produselor care se pot produce în tari sau locuri foarte 

diferite de cele unde se consuma.  

  Bunurile produse pot fi depozitate si transportate. 

Serviciile nu se pot transporta, consumatorul trebuie sa se deplaseze 

spre locul unde i se ofera. Locatiile din turismul rural nu percep aceleasi 

preturi pentru aceeasi categorie sau pentru ca se afla într-o zona 

geografica sau alta.  

- Caducitatea serviciilor face sa fie imposibila depozitarea lor atunci 

când cererea este inferioara ofertei. În acest sens, camera unei case 

rurale sau masa la un restaurant de tara, nevândute într-o zi, sunt 

potentiale venituri pierdute pentru totdeauna, irecuperabile.  

- Majoritatea întreprinderilor din sectorul turistic trebuie sa faca fata 

fluctuatiilor cererii, atât în functie de sezonul din an, cât si de ziua 

saptamânii sau de intervalul orar din cadrul aceleiasi zile.  

Ofertele si promotiile servesc la stimularea cererii când se 

contracteaza în functie de sezon, asa cum se întâmpla în turismul rural. 

Casele rurale, de exemplu, ofera tarife mai mici pentru clientii care 

înnopteaza de luni pâna joi, în timp ce pentru sfârsitul de saptamâna nu 

este nevoie sa se stimuleze cererea.  

Gestionarea stabilitatii cererii prin preturi poate crea probleme. 

Persoanele se pot obisnui cu niste preturi mai mici pentru cazarile de 

luni pâna joi si pot cere un pret similar daca consuma produsul la sfârsit 

de saptamâna. În plus, se poate întâmpla ca anumiti consumatori sa 

amâne cheltuiala, asteptând scaderea preturilor în extra-sezon. 

- Capacitate fixa. Pe termen scurt, o întreprindere cu activitati de 

relaxare, un restaurant sau o casa rurala, au un nivel de capacitate 

care nu poate fi marit, exceptând mici întelegeri. Corecta gestionare a 

binomului cerere-capacitate se schimba, deci, într-o variabila 

fundamentala, iar pretul se poate utili za pentru a gestiona aceasta 

capacitate în functie de cerere.   

- Omogenitate sau eterogenitate. O alta caracteristica a serviciilor 

este lipsa lor de uniformitate. Un consumator va prefera un restaurant 



Centrul de Resurse CREST © - 2008 48 

sau o cazare rurala mai ieftina decât alta, cu conditia ca produsele sa 

fie similare. Pe masura ce un serviciu capata un caracter special sau 

unic, va exista o libertate mai mare de a fixa pretul. Doar acele 

întreprinderi care reusesc sa se diferentieze, sa iasa în evidenta 

datorita unui atribut important pentru consumatori (tip de bucatarie, 

apartenenta la o asociatie cu o imagine de marca a calitatii, 

pozitionarea cladirii, privelisti din camere, activitati de relaxare pe care 

nu le ofera alte întreprinderi etc.) ar putea percepe preturi mai ridicate, 

care vor fi, în plus, indicatori de calitate ai prestatiei.  

- Cererea este foarte sensibila si poate prezenta fluctuatii importante 

ca o consecinta a evenimentelor imprevizibile, cum ar fi o criza politica, 

starea vremii sau dezastre naturale.  

 

Luând în considereare caracteristicile serviciilor turistice, întreprinderile trebuie 

sa-si marcheze obiectivele pentru a-si putea fixa preturile. Obiectivele oricarei 

întreprinderi sau destinatii de turism rural pot fi, printre altele: 

- Atingerea unei anumite cote de piata; 

- Sa reuseasca sa surpavietuiasca pe piata; 

- Sa obtina o imagine determinata; 

- Sa gaseasca diferite segmente în cadrul pietii si sa stabileasca 

pretul adecvat fiecarui segment. 

În momentul fixarii obiectivelor, întreprinderile sau destinatiile de turism rural 

trebuie sa tina cont de faptul ca piata turistica este o piata libera si fara reglementare 

de preturi. Cu toate acestea, în ciuda faptului ca pretul este supus cererii si ofertei, 

aceasta oferta trebuie sa fie rezultatul calitatii serviciilor oferite turistilor.   

Investitia pe care turistul o face în destinatii este strâns legat de preturile 

respective. Acesta este rezultatul consumului de diverse servicii ca: transport, 

cazare, alimentatie, activitati recreative si altele.  

Pretul face referire la termenii (monetari sau nu) tranzactiei volumentare de 

schimb între consumator si un ofertant. Însa din punctul de vedere al consumatorului, 

pretul nu consta numai în valoarea monetara platita pentru un produs sau un 

serviciu, ci include, de asemenea, întreg ansamblul de eforturi, deranj, suparare 

suferite, cât si timpul investit pentru cumpararea produsului. Deci, când un 

consumator îsi propune sa cumpere un produs turistic, el tine seama de: 
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- costurile dinaintea serviciului: cautarea de informatii referitoare la 

produsul turism rural în ghiduri si reviste de specialitate, târguri si 

pagini web specializate în turism rural; 

- costuri în timpul serviciului:  

• De timp. Nu este acelasi lucru sa astepti o ora într-un restaurant 

sa fii servit sau sa fii servit imediat. În principiu, o destinatie turistica relativ 

apropiata de piata emitatoare se va bucura întotdeauna de un avantaj 

competitiv. Acesta este motivul cresterii masive a ofertei de locatii de turism 

rural din zonele apropiate marilor orase.  

• Fizice. Asociate cu incomoditati. Astfel nu este acelasi lucru sa 

parasesti o locatie la ora 16.00 sau sa o parasesti la 12.00, în primul caz sa-ti 

permiti sa beneficiezi o dimineata în plus de serviciile hotelului sau destinatiei 

turistice; sau nu e acelasi lucru sa ajungi bine la o locatie rurala deoarece 

aceasta locatie este bine semnalizata, în loc sa te ratacesti de mai multe ori 

pâna sa ajungi, din cauza proastei semnalizari a acesteia.  

• Senzoriale. Asociate cu senzatii nedorite ca, de exemplu, mediul 

înconjurator degradat, poluare acustica, vizuala, instalatii învechite si, inclusiv, 

senzatia de nesiguranta cu privire la facilitatile oferite la destinatia turistica. De 

aceea, în zonele pe care le exploateaza turismul rural trebuie sa se aiba grija 

de mediul, de poluarea fonica, de întretinerea instalatiilor (în special cazari 

care se afla în palate sau conace reabilitate).  

 

 Asa cum s-a mentionat anterior, clientul va tine seama de o serie de costuri în 

momentul cumpararii unui produs turistic. De aceea, când consumatrii de turism rural 

îsi propun sa faca o rezervare la o întreprindere de turism de aventura sau la o 

locatie de turism rural, compara beneficiile asteptate cu costurile pe care le implica, 

în termeni de bani, timp folosit si efort sau deranj. Deseori, consumatorii sunt dispusi 

sa plateasca putin mai mult pentru a-si economisi timpul, sa micsoreze deranjul si sa 

se bucure de mai multe facilitati. Cu alte cuvinte, ei prefera sa mareasca costul 

financiar, în scopul reducerii costurilor non-financiare ale serviciilor.  
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V.2. Metode de fixare a preturilor în sectorul turismului rural 

 Întreprinderile producaîtoare de bunuri calculeaza costurile cu relativa 

usurinta. Bunurile încorporeaza materii prime, mâna de lucru directa, amortizarea 

elementelor de productie si alte sarcini directe. Contabilitatea analitica serveste la 

întocmirea bugetului si evaluarea devierilor privind calitatea, pretul sau amândoua 

simultan. 

 Standardizarea bunurilor faciliteaza calcul costurilor si, deci, adjudecarea 

preturilor la aceste bunuri. În cazul în care un posibil cumparator telefoneaza la o 

cazare rurala pentru a se informa asupra preturilor, tipului de camere, serviciilor 

oferite etc., timpul care se pierde pentru obtinerea apelului, furnizare de informatii si 

pentru formalitati le de rezervare, în cazul sau, este greu de standardizat, deoarece 

acest timp va depinde de tipul clientului. Proprietarul unei locatii turistice rurale se 

loveste de o serie de dificultati în determinarea timpului standard al unei rezervari, 

deoarece asupra lui intervin mai multe circumstante.  

 Pretul unui serviciu pastreaza o strânsa legatura cu calitatea perceputa în 

prestatia sa. Nu conteaza ca platesti o suma mare daca locatia îndeplineste sau 

depaseste asteptarile clientului, serviciul proprietarului a fost politicos, iar informatiile 

privind lucrurile pe care le poate face sau vedea în împrejurimi au fost valoroase. În 

cazul serviciilor, pretul are o componenta de perceptie mai importanta decât în cel al 

bunurilor. Cu acestea este mai usor sa fii obiectiv în momentul evaluarii, datorita 

bazei lor tangibila. În schimb, atentia acordata de proprietari sau decorarea unei 

locatii pot fi bine evaluate de unii consumatori si rau de altii, deoarece sunt 

consecinta unor aprecieri foarte subiective.  

 În momentul fixarii preturilor pentru servicii, trebuie sa se tina seama de 

componenta spatiala sau temporara, componenta pe care nu o au bunurile tangibile. 

Locatiile rurale de aceeasi categorie si cu servicii similare nu aplica aceleasi preturi 

în doua Comunitati Autonome diferite, deoarece stabilirea pretului se face în functie 

de puterea de cumparare a pietei spre care se îndreapta. De exemplu, locatiile rurale 

care se afla pe o raza de 2000 km de marile orase sunt mai scumpe dacât altele 

similare mai îndepartate, deoarece, datorita localizarii lor, este mai usoara vânzarea 

lor la clientii de o putere de achizitionare medie-ridicata, care reprezinta profilul de 

clienti care solicita turism rural la sfârsit de saptamâna.  

 Caracterul temporar al preturilor serviciilor se datoreaza faptului ca nu se pot 

depozita. Aceasta caracteristica, dupa cum s-a mentionat deja, permite ca preturile 

sa constituie un instrument de control al cererii. De exemplu, o locatie de turism rural 
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poate fixa preturi diferite daca e vorba de zilele libere de saptamâna sau de sfârsitul 

de saptamâna, în functie de exigentele cererii.  

 În rezumat, stabilirea preturilor pentru servicii este mai complexa decât cea 

pentru bunuri tangibile, din cauza dificultatii de fixare a costurilor serviciilor si a 

componentei de subiectivitate a acestora.  

 Exista trei elemenete de baza care se pot lua în considerare în momentul 

fixarii preturilor la oricare produs sau serviciu. Pe de o parte, costurile pe care 

întreprinderea trebuie sa le acopere pentru ansamblu exercitiului economic impun un 

pret minim sau de baza pentru un serviciu specific. Pe de alta pare, valoarea 

serviciului perceputa de consumator stabileste un pret maxim sau limita pe care 

serviciul nu-l poate depasi. În sfârsit preturile care sunt încasate pentru servicii 

similare care pot fi considerate substitutive, determina locul unde ne putem situa în 

evantaiul care porneste de la pretul de baza sau minim si ajunge la pretul maxim sau 

limita superioara.  

 În momentul fixarii pretului, întreprinderea de turism rural va lua în considerare 

unele din criteriile citate (cost, concurenta sau valoare perceputa) în mod 

predominant unul sau toate de odata:  

- Metode bazate pe cost. Pretul se calculeaza însumand costul 

de productie si costul cheltuielilor generale pentru administratie 

si calitate, corespunzatoare beneficiului care se doreste sa se 

obtina; dar exista anumite limitari deoarece pentru servicii, este 

greu de stabilit costul real fata de cel anticipat si ar fi un pret rigid 

bazat mai mult pe produs decât pe piata.  

 Este interesant de stiut care este costul productiei care 

depaseste punctul mort pentru a putea vinde capacitatea de 

productie excedentara la preturti atractive, în intentia de a capta 

noi segmente. Din acest punct de vedere, în turismul rural se pot 

utiliza tarife de tipul platii unei singure nopti pentru un sejur de 

doua nopti la sfârsit de saptamâna etc. Sunt avantaje pentru 

client care reprezinta foarte putin sau nimic pentru întreprindere, 

care va obtine niste venituri mai putin ridicate comparativ cu 

tarifele obisnuite, dar cu o marja ridicata de aport la beneficii.  

- Metode bazate pe concurenta. Conform metodei, punctul de 

referinta pentru stabilirea pretului este evolutia concurentei, tinând 
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în totdeauna cont de faptul ca cele care determina pretul minim la 

care se poate vinde produsul sunt preturile. 

     În general, întreprinderile vor fixa un pret similar celui stabilit în 

sector, în afara de cazul când beneficiaza de un anumit avantaj sau 

dezavantaj competitiv, ceea ce le va permite sa fixeze preturi 

superioare sau îi va forta sa stabileasca preturi mai mici. Criteriul 

concurentei este foarte mult luat în seama în sectorul turismului rural, în 

special în locatiile sau întreprinderile care lucreaza în aceeasi zona 

geografica, probabil fiindca este mult mai dificil sa diferentiezi 

produsele rurale care sunt localizate în aceeasi zona geografica, daca 

se tine seama de faptul ca baza turismului rural o constituie peisajul, 

obiceiurile, gastronomia si constructiile tipice ale unei zone si, de 

aceea, vor exista mici diferente în aceste aspecte, ceea ce nu va 

permite preturi foarte diferite de la o întreprindere la alta exceptând 

situatia când exista vreun element de diferentiere.  

- Metode bazate pe piata sau cerere. Asa cum s-a mentionat anterior, 

costurile determina nivelul cel mai scazut la care se pot stabili 

preturile, în timp ce perceperea, de catre consumator, a valorii unui 

produs stabileste nivelul cel mai ridicat la care putem fixa pretul. De 

aceea, psihologia consumatorului si sensibilitatea la pretul 

diverselor segmente de piata sunt, de asemenea, criterii pentru a 

determina pretul unei cazari sau a unui restaurant de tip rural.  
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V.3. Strategii de preturi pentru întreprinderile de turism rural 

 

 Strategia de preturi a contribuit la realizarea obiectivelor întreprinderii 

(beneficii, penetrare, imagine etc.) si a tinut seama de tipul produsului turistic care se 

vinde, de concurenta existenta si, în general, de factorii care conditioneaza stabilirea 

pretului.  

Conceperea strategiei de preturi a întreprinderii este o sarcina importanta pe 

care trebuie sa o realizeze cei responsabili de comercializarea turismului rural, 

raspunzând obiectivelor întreprinderilor sau destinatiilor, bineînteles, cerintelor pietei 

si dând dovada de flexibilitate pentru a se adapta mediului.  

 Stabilirea preturilor este conditionata de factori multipli, ca piata si concurenta, 

obiectivele întreprinderii, relatia cu alte instrumente comerciale, costurile, ciclul de 

viata al produsului (turismul rural se afla în faza de dezvoltare în anumite locuri, iar în 

altele abia a început comercializarea lui) si de interdependenta cererilor de produse 

(în turismul rural, o zona care are numai locatii rurale, dar nu si întreprinderi cu 

activitati de relaxare care sa ofere produse, poate sa nu aiba un raspuns pozitiv din 

partea consumatorilor, daca nu li se ofera nimic de facut în timpul liber ci doar locatia 

rurala).  

 Strategiile de preturi pot fi foarte diverse, desi unele dintre ele sunt preferate 

în turismul rural. Strategiile utilizate sunt: 

- Strategii diferentiate; 

- Strategii competitive; 

- Strategii de preturi psihologice; 

- Strategii de preturi pentru linii de produse; 

- Strategii pentru produse noi.  

 

V.3.1. Strategii de preturi diferentiate 

 Aceasta strategie încearca sa exploateze eterogenitatea consumatorilor, în 

scopul de a vinde acelasi produs, la preturi diferite, în functie de caracteristicile 

consumatorilor. 

 Strategiile diferentiate presupun o discriminare de preturi. Se aplica un pret 

diferit în functie de capacitatea economica (unele locatii de turism rural au preturi mai 

mari pentru segmentul întreprinderilor carora le vând cazare de luni pâna joi), 

caracteristicile socio-demografice (locatiile de turism rural din insulele Baleare au un 

pret mai ridicat decât media nationala, deoarece principalii sai cumparatori sunt turisti 
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germani cu o putere mare de achizitie) si sensibilitatea la pret a diverselor segmente 

de piata (întreprinderile care ofera turism de aventura îsi ajusteaza mult preturile, 

deoarece o buna parte din piata este un segment tânar foarte sensibil le pret). Pe de 

alta parte, în sectorul servicii poate aparea o discriminare temporala sau prin tipul 

serviciului: 

- Discriminare temporala. Consta în stabilirea unor preturi diferite, în 

functie de momentul când se presteaza serviciul; 

- Discriminare prin tipul serviciului. Consta în oferirea de servicii la 

preturi diferite, fara sa existe o legatura între pretul încasat si 

caracteristicile serviciului prestat. De exemplu, în multe locatii de 

turism rural serviciile aditionale care se presteaza într-o locatie suite 

nu justifica diferenta de pret fata de tariful standard.  

 

Când o întreprindere sau o destinatie utilizeaza preturi diferentiate, o poate 

face folosind preturi fixe sau variabile, rabaturi pentru cantitatea cumparata, oferte, 

reduceri pentru o a doua piata.  

 

 a) Preturi fixe si variabile 

 În mod normal, întreprinderile de turism rural ofera preturi fixe, care sunt 

aceleasi pentru toti clientii. Fara îndoiala, în anumite cazuri exista o mai mare 

flexibilitate în momentul fixarii cuantumului serviciilor. Acest lucru se întâmpla când 

se fixeaza pretul pentru grupuri sau când o locatie se închiriaza în totalitate si nu pe 

camere, când clientul poate ajunge la un acord cu proprietarul, închiriind întreaga 

casa.  

 

 b) Reduceri pentru cantitate 

 Rabatul pentru cantitate este o reducere din pretul unitar oferita 

cumparatorului unui produs care achizitioneaza o cantitate mai mare decât cea 

normala. Reducerea poate stimula consumul de servicii cu fluctuatii sezoniere ale 

cererii, cum este cazul turismului. A oferi preturi mai mici pentru realizarea volumului 

de cumparare sau a recompensa fidelitatea consumatorilor constanti sunt exemple 

tipice de reduceri.  

 În turismul rural se utilizeaza reducerile în special pentru vânzarea cazarilor la 

sfârsit de saptamâna, pretul camerelor fiind mai mic daca se rezerva noptile de vineri 

si sâmbata si nu numai noaptea de sâmbata. De asemenea, exista oferte din partea 
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întreprinderilor care ofera activitati de relaxare unde, daca se rezerva doua activitati, 

se face o reducere.    

 

b) Reduceri aleatorii sau oferte  

Reducerile aleatorii se acorda în perioada sau locuri determinate, fara ca si 

cumparatorul sa aiba cunostinta prealabila a momentulti în care se va produce 

reducerea. De aceea, nu sunt considerate oferte diversele tarife practicate în plin 

sezon sau în extra-sezon care se ofera în turismul rural, si cu care posibilii sunt 

familiarizati. 

Scopul reducerilor aleatorii este atragerea de noi clienti care nu ar fi încercat 

produsul daca nu ar fi existat oferta.  

Ofertele pot consta în reduceri directe asupra pretului, în furnizarea unei 

cantitati mai mari de produs la acelasi pret sau în oferirea unui produs aditional sau a 

unor produse complementare. 

 

c) Reduceri periodice  

Spre deosebire de oferte, realizarea reducerilor periodice este cunoscuta 

anterior de consumator. În sectorul turistic se obisnuieste sa se ofere reduceri 

periodice de pret, ca reducerile de tarifeîn extra-sezon. 

În turismul rural, extra-sezonul nu coincide cu extra-sezonul de soare si plaja, 

deoarece pentru multe locatii rurale sezonul plin este primavara si toamna si nu vara.  

Scopul acestor reduceri este atragerea clientilor printr-o elasticitate deosebita 

a cererii. Cei care cumpara în perioada normala, cum ar fi weekend-urile, serujuri în 

locatii situate pe o raza de 200 km. De marile orase sunt dispusi sa plateasca un pret 

mai mare, iar rabaturile se realizeaza pentru persoanele care, din cauza sensibilitatii 

lor la pret, vor solicita produsul în alte perioade. 

  

d) Reduceri pentru o a doua piata  

 Reducerile pentru o a doua piata reprezinta reduceri de pret care nu afecteaza 

totalitatea consumatorilor, ca ofertele sau reducerile, ci numai pe aceia care 

îndeplinesc anumite conditii. Acesti consumatori constituie ceea ce se numeste o a 

doua piata.  

 Rabaturile pentru o a doua piata presupun o discriminare de preturi în functie 

de caracteristicile demografice, socio-economice sau de alt tip ale consumatorilor.  
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 În turismul rural se obisnuieste sa se aplice rabatul pentru o a doua piata la 

hoteluri, campinguri si întreprinderi de turism de aventura, care ofera preturi diferite 

pentru grupuri sau colegi (caracteristici socio-economice). De asemenea, muzeele 

etnografice din diverse localitati rurale ofera tarife diferite, în functie de vârsta 

clientilor, aplicându-se un tarif pentru tineri sau rabat pentru copii (caracteristice 

demografice ca vârsta).  

  

V.3.2. Strategii competitive 

  Preturile se stabilesc încercând sa se profite de situatiile competitive posibile, 

stabilind preturi egale, superioare sau inferioare, în functie de avantajele de care se 

beneficiaza.  

 În situatia de concurenta mare si produse asemanatoare, strategia obisnuita 

este fixarea unui pret similar cu cele ale celorlalti competitori.  

 

 

V.3.3. Strategii de pretiuri psihologice 

 Preturile psihologice se bazeaza pe modul în care piata percepe cuantumul 

preturilor si pe asocierea acestora cu caracteristicile si atributele produsului, asociere 

pe care o face consumatorul. 

 Un pret ridicat se asociaza, în general, cu un produs sau serviciu de calitate. 

În turismul rural, întreprinderea care doreste sa mareasca prestigiul produselor sale 

va trebui sa fixeze preturi ridicate. Aceasta strategie de pret de prestigiu este 

eficienta atunci când consumatorul percepe în vreun fel superioritatea acelor 

produse.  

 Aceasta superioritate se regaseste în cazul locatiilor de turism rural sau al 

restaurantelor în localizare (un castel, un conac reabilitat, un palat sau o încapere cu 

privelisti frumoase), în tipul de clienti care solicita produsul (clientii de un anumit nivel 

economic si social dau imaginea locatiei) sau în scoala din care provin cei ce 

lucreaza în restaurant.  

 Acordând atentie psihologiei consumatorului, pretul unui produs se poate fixa 

în functie de valoarea perceputa de consumatori sau beneficiari.  Pretul, conform 

valorii perceputa, nu tine seama de componentele produsului, ci de valorea atribuita 

de consumatori satisfactiei de a fi cazat într-o anumita locatie, de a mânca într-un 

anumit restaurant sau de a realiza o activitate în aer liber.  
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V.3.4. Strategia preturilor pentru linii de produse 

 Atunci când se concepe o strategie de preturi pentru o linie de produse trebuie 

sa se tina seama de beneficiul global al acesteia si nu numai de beneficiile unuia din 

produsele care o alcatuiesc. În plus, trebuie sa se tina seama de relatia dintre 

cererile pentru anumite produse.  

 Când este vorba de fixarea pretului pentru produsele liniei care sunt 

suplimentare, cum ar fi cazarea, întretinerea sau alta activitate aditionala, se poate 

stabili pretul pachetului, cara este mai mic decât suma preturilor partiale ale 

componentelor. Aceasta strategie este utilizata de cea mai mare parte a locatiilor de 

turism rural, care includ dejunul sau alte servicii în pretul camerei duble si, de 

asemenea este folosita de întreprinderile cu activitati de relaxare, care includ un 

pachet de mâncare pentru activitatile care dureaza toata ziua sau echipamentul 

necesar pentru realizarea activitatii în pretul pe care clientul îl plateste pentru servicii.  

 Referitor la unele hanuri, când se ofera sevicii grupurilor sau colegilor, se 

prezinta un tarif de pensiune completa, cuprinzând cazarea plus dejunul, prânzul si 

cina.  

 În anumite cazuri, produsele suplimentare sunt absolut necesare pentru 

utilizarea produsului principal, ca bautura la masa de prânz, lenjerie de baie la 

coborârea pe canioane, echipament potrivit pentru drumetii sau TVA, care trebuie 

inclus în factura oricarei locatii de turism rural. În aceste situatii este vorba de fixarea 

preturilor pentru „produsele captive”.  

 În toata aceasta strategie pentru liniile de produse s-a presupus ca preturile 

diverselor componente ale serviciilor sunt diferite. Totusi, este posibil sa se fixeze un 

pret mic pentru toate serviciile oferite. În turismul rural vor fi produse care se schimba 

în functie de sezon sau de tipul de camera rezervata etc., mentinând un pret unic în 

toate sezoanele sau pentru toate camerele casei sau ale hotelului rural.  

 

V.3.5. Strategii pentru produsele noi 

 Când un produs se afla în primele faze ale ciclului de viata, este posibil sa se 

aplice doua strategii alternative de preturi: strategia de „luare a caimacului” si cea de 

penetrare. Prima strategie presupune fixarea unui pret ridicat la început, împreuna cu 

o investitie mare în promovare, pentru a atrage crema pietei, coborând ulterior 

preturile în mod treptat, pentru a capta astfel, noi segmente de piata mai sensibile la 
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pret. A doua strategie presupune fixarea preturilor joase, de la începutul lansarii 

produsului, pentru a obtine, cât mai rapid posibil, cea mai mare penetrare pe piata.  

 Strategia de penetrare este cea pe care o folosesc multe întreprinderi ca 

oferta de lansare sau deschidere, în special locatiile rurale.  

 

 

 

Exercitiu 10.  

În cadrul unui sat turistic oferiti urmatoarele servicii turistice: 

- cazare  60 RON 

- mic dejun 5 RON 

- masa de prânz 12 RON 

- cina 7 RON 

- vizita la casa peisagistica a satului 3 RON  

- plimbare cu caruta 10 RON 

- curs de 3 zile de colectare si utilizare a plantelor medicinale 50 RON 

- degustare de vinuri 7 RON 

- prezentare mestesuguri traditionale (olarit, împletitul cosurilor) 10 

RON 

- excursie cu bicicleta la cetatea de lânga sat 5 RON 

- spectacol de cântece si dansuri populare zonale 6 RON 

Alcatuiti 3 oferte de pachete turistice din aceste servicii aplicând  câte o strategie de 

preturi din cele discutate anterior, pentru fiecare oferta.    
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Cap.VI. Strategii de distributie. Cum se ajunge la potentialii 

clienti? 

 

 

VI.1. Functia de distibutie în sectorul turistic 

Oferta turistica  rurala trebuie sa se adapteaza exigentelor cererii, dar trebuie sa tina 

seama de faptul ca aceasta nu este alcatuita numai din resurse naturale, ci si dintr-

un ansamblu de locatii, struc turi de recreere, din resursele naturale, culturale si 

arhitectonice existente în zonele cu o economie predominant agrara.  

 

 Primele aspecte de care trebuie sa se tina cont sunt necesitatile 

consumatorilor, care solicita alt gen de viata si alte conditii, un turism nou, vacante 

mai personalizate, cunoasterea culturii traditionale si posibilitatea mai mare de a se 

bucura de natura. Aceste cereri trebuie satisfacute si pentru aceasta trebuie sa se 

realizeze o planificare care sa scoata în evidenta punctele forte si punctele slabe ale 

pietii, apoi o serie de obiective care sa caute armonizarea dintre mediul înconjurator, 

comunitatea locala si vizitator (oferta / cerere). Ulterior se va formula strategia de 

marketing.  

 Anterior s-a mentionat ca produsul este compus din servicii. Unul din serviciile 

de baza este cazarea, însa turistului nu îi este indiferent daca doarme într-o casa 

rurala sau alta; totodata el va fi influentat de serviciile suplimentare, precum de 

serviciul de camera, restaurant, oferta de activitati etc. aceste ultime servicii sunt cele 

care îi determina alegerea si sunt cele pe care se bazeaza oferta turistica rurala 

pentru ca produsele ei sa fie atractive.  

 Ofertantii de turism rural trebuie sa fie constienti ca natura, peisajul, linistea 

sunt elementele care atrag populatia urbana, dar aceste elemente nu sunt suficiente 

pentru a o retine.  

 Produsul rural este format din niste beneficii de baza (când turistul merge în 

zona rurala cauta beneficiul comunicarii cu natura sau sa scape de cotidian, sa se 

relaxeze sau cauta o schimbare de rutina etc.), din lucruri tangibile (forma în care 

beneficiul de baza se traduce fizic: spatii deschise, servicii etc.) si din produsul 

îmbunatatit, care este oferta completa a produsului (beneficiul pe care îl percepe 

turistul poate fi modificat prin semnalizare, pliante, birouri de informatii etc., marind 

satisfactia turistului).  
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 Elementul pret are un rol important în comercializarea si rentabilizarea unei 

oferte de turism rural pe termen lung. Pretul trebuie sa se adapteze la necesitatile 

pietii spre care se îndreapta oferta si trebuie sa tina seama în general, de stabilirea 

tarifelor turistice, în functie de anotimp, weekend, zile libere sau evenimente 

speciale, grupuri sau cereri speciale.   

 O data ce produsul a fost definit, iar pretul stabilit, produsul turistic trebuie sa 

ajunga pe piata si sa i se anunte existenta. La nivel de marketing turistic, aceste 

doua elemente (distribuirea si comunicarea) sunt foarte unite.  

 

 Una din formele de distributie cele mai folosite este comercializarea directa, 

prin intermediul Centralelor de Rezervari, care usureaza munca întreprinzatorului si 

a clientului. Înfiintarea unei Centrale de Rezervari la nivel teritorial, regional sau 

autonom, care sa îi reuneasca pe întreprinzatori din împrejurimi, presupune 

obtinerea unei comercializari mai eficiente, ceea ce reduce costul si faciliteaza 

cumpararea pentru clientul care, cu un simplu apel telefonic, poate obtine informatii 

si rezervarea cazarii care îl intereseaza.  

 În mod normal, Centrala de Rezervari are ca sarcini elaborarea pliantelor si 

comercializarea produselor turistice rurale din aria sa de actiuni, atât în mod direct, 

cât si prin intermediari.  

 Centralele de Rezervari reprezinta legatura dintre producatori si consumator, 

de aceea trebuie sa ofere clientului toate informatiile pe care le cere, privitoare la 

fiecare produs (caracteristicile locatiei, tarifele, informatia concreta asupra 

activitatilor, sfaturi utile etc.). În consecinta, atentia fata de client trebuie sa fie 

impecabila, fiind de maxima importanta angajarea persoanelor adecvate pentru a se 

ocupa de clienti.  
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Exercitiu 11.  

Treceti în tabelul urmator furnizorii de servicii turistice din microregiunea 

dumneavoastra.  

Furnizor Serviciile oferite 

  

  

  

 

Exercitiu 12. 

Analiza SWOT al functionarii cu succes a unei Centrale de Rezervari (Puncte 

tari/Puncte slabe /Oportunitati /Pericole) 

Care sunt punctele tari care ar putea 

facilita functionarea cu succes a unei 

Centrale de Rezervari în regiunea 

dumneavoastra? 

Care sunt punctele slabe ale regiunii 

care ar putea determina functionarea 

Centralei de Rezervari dificil? 

 

S-ar putea întâmpla ceva care sa 

constituie o oportunitate pentru 

functionarea cu succes a Centralei de 

Rezervari.? 

 

Ce ar putea pune succesul Centralei de 

Rezervari în pericol?                                  

 

 

 Exista mijloace de comunicare foarte diverse pentru produsul turistic rural, ca 

pliantele (instrumente de vânzare, pe de alta parte) si târgurile, în afara ghidurilor de 

locatii rurale si a revistelor specializate în turism rural, ecologic si de aventura etc.  

 Instrumentele de comunicare mentionate anterior trebuie sa trezeasca 

curiozitatea, sa capteze atentia publicului, sa faca eforturi pentru a transmite un 

mesaj coerent. Dar nu se pune probleme de a-i convinge pe receptorii de mesaje sa 

cumpere produsul, ci s-a încercat sa se provoace o schimbare de atitudine sau 

comportament fata de resursele naturale sau culturale. 

 Tabelul urmator încearca sa stabileasca principalele instrumente de 

comunicare si distributie a turismului rural din prezent. 
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Instrumente de comunicare / distributie 

Promovarea pe piata  

8. Pull: publicitate (în general finantata de organisme publice) 

9. Push: 

- Publicitate la locul de vânzare (birou de turism, agentii de voiaj si 

locatii rurale): 

• Publicatii; 

• Cataloage generale de destinatie – întreprindere; 

• Cataloage de produs; 

• Desfasuratoare; 

• Harti, planuri si trasee; 

• Ghiduri turistice; 

• Publicatii pentru profesionisti; 

• Dosar de presa; 

• Pliante turistice. 

 

- Relatii publice. 

- Târguri turistice 

 

 Ca si pentru oricare tip de industrie, distributia în sectorul turistic poate fi 

definita foarte simplu, ca o legatura între producator si consumator.  

 Dupa optica de marketing ca functie impresariala, obiectivul distributiei va fi sa 

puna produsul la dispozitia consumatorului, în cantitatea solicitata, la momentul 

oportun si în locul unde doreste sa îl achizitioneze, implicând în acelasi timp 

realizarea unui ansamblu de activitati, cum ar fi informarea, promovarea si 

prezentarea produsului la punctul de vânzare, în scopul de a stimula achizitionarea 

acestuia.  

 Functia de baza a distributiei ca instrument de marketing turistic este de a 

facilita accesul potentialului consumator la informatiile referitoare la servicii sau la 

destinatia oferita (accesul la informatie, nu la produsul în sine) si de a-i facilita într-un 

fel efectuarea rezervarii anticipate.  

 În cazul distributiei produselor si serviciilor turistice, nu se ofera o mobilitate 

fizica a produsului, ci consumatorul este acela care se deplaseaza spre locatia pusa 
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la dispozitie de ofertant. Accesibilitatea produsului sau a destinatiei, întelegând prin 

aceasta usurinta mai mare sau mai mica cu care vizitatorul poate ajunge la serviciile 

oferite, mareste sau micsoreaza numarul alternativelor în ceea ce priveste canalele 

de distributie care pot fi utilizate. De exemplu, în insulele Mallorca s-a produs în 

ultimii ani o crestere importanta a ofertei de turism rural sub forma hotelurilor mici cu 

caracter familial sau a locuintelor de vacanta. Majoritatea turistilor care se cazeaza în 

aceste locatii calatoresc în mod independent, fara a cumpara pachete turistice 

comercializate de tur -operatori. Cererea pentru aceste produse exista, dar nu a putut 

fi materializata pâna în anii 90, din cauza cresterii accesibilitatii destinatiei, care se 

explica prin posibilitatea de informare asupra ofertei de turism rural, prin intermediul 

ghidurilor turistice, a revistelor specializate, a centralelor de rezervari si a 

posibilitatilor pe care le-a dat Internet-ul proprietarilor de locatii mici de a penetra pe 

o piata larga chiar internationala si acestei piete, sa se informeze si sa faca rezervari 

prin intermediul retelei. De aceea, tur-operatorul a încetat sa mai fie unica alternativa 

de distributie realizabila, marindu-se alternativele de distributie, incluzând distributia 

directa, care au largit accesul la serviciile si destinatiile care înainte se comercializau 

cu greutate.  

 

 Distributie, din perspectiva marketingului, implica folosirea timpului, a locului, a 

situatiei si a posesiei. Diferitele aspecte care influenteaza distributia variaza ca 

importanta, în functie de produsul turistic care se analizeaza.  

 Utilitatea conceptului de timp se refera la posibilitatea unui consumator de a 

dispune de bunuri si servicii, în momentul în care acesta se hotaraste sa le 

achizitioneze.- aceasta situatie genereaza în sectorul turistic doua probleme. Pe de o 

parte, este vorba de consecinta pe care o implica fata de marile fluctuatii ale cererii si 

de capacitatea limitata a ofertei si, pe de alta parte, de imposibilitatea de depozitare 

a produselor turistice.  

 Utilitatea conceptului de loc va contribui la localizarea produselor în 

amplasamentul cel mai adecvat pietei tinta spre care se îndreapta. În sectorul turistic, 

data fiind separarea geografica dintre locul de utilizare a produselor si consumatori, 

acest factor de distributie capata o relevanta speciala, facilitând posibilitatea de 

cunoastere si contractare a produselor turistice la locul de origine a turistului. 

 Utilitatea conceptului de situatie se refera la ansamblul transformarilor 

materiale destinate prezentarii bunurilor si serviciilor pentru cumparare si /sau 

consum, cum ar fi pregatirea, crearea de sortimente etc. Industria turistica are 
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specificatii importante legate de aceasta utilitate. În majoritatea cazurilor, 

consumatorul va solicita un ansamblu de produse suplimentare, transport, cazare, 

restaurant, activitati culturale si recreative care, în principiu, sunt produse de 

întreprinderi si/sau institutii diferite, mai ales când se face referire la oferta de turism 

rural.  

 În sfârsit, prin furnizarea produsului si/sau a dreptului de utilizare a acestuia se 

contribuie la utilitatea conceptului de posesie. În cazul turismului nu exista posesie 

fizica a produsului, dar, în anumite cazuri, se impune posesie de documente care 

faciliteaza dreptul de folosire a acestuia. În cazul turismului rural, ca în multe cazuri, 

rezervarea se face în mod direct, documentele de transfer bancar sau e-mail-ul de 

confirmare a rezervarii din partea locatiei reprezinta documentele care consemneaza 

dreptul de utilizare a produsului în viitor.   

 Crearea utilitatilor descrise anterior va depinde atât de tipul produsului turistic 

vândut, cât si de tipul clientului care îl solicita. Astfel, turistii care vin pentru relaxare 

au o varietate de alternative si o mai mare flexibilitate în comparatie cu turistii care 

fac afaceri; de aceea se impune o strategie de distribuire diferita. În plus, turistul care 

vine pentru relaxare este foarte sensibil la pret (elasticitate ridicata a cererii fata de 

pret).   

 De asemenea, exista diferente între turistii autohtoni si cei straini în momentul 

alegerii canalelor de distributie pentru cumpararea produselor turistice. În mod 

normal, turistii autohtoni îsi fac direct rezervarile si folosesc vehiculul propriu, în timp 

ce turistii internationali sunt mult influentati de intermediari.  

 În momentul de fata se produce o schimbare în profilul consumatorului de 

servicii turistice, care implica o modificare a preferintelor, atitudinilor si valorilor, care 

va conditiona decizia sa de cumparare. De asmenea, aceste schimbari afecteaza 

canalele de distributie, de aceea este necesar sa se cunoasca valorile care au 

relevanta pentru consumatori si impactul lor asupra lantului de distributie, în special 

al valorilor legate de extinderea conceptului de calitate la experienta totala de 

cumparare (rapiditate, nivel de informare, comoditate, fiabilitate, siguranta, 

consiliere).  Aspecte ca siguranta si consilierea pot fi furnizate în mod adecvat de 

agentiile de voiaj, asociatiile sau centralele de rezervari. Daca este vorba de aspecte 

legate de rapiditate, nivel informational si comoditate, acestea vor fi acoperite cu 

mare eficienta de Internet pentru un anumit tip de beneficiar.  
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VI.2. Principalele canale de distributie în turismul rural 

     Când se studiaza instrumentul distributie în sectorul servicii, trebuie sa se tina 

cont de faptul ca productia trebuie sa se vânda în fiecare zi si ca o vânzare ratata nu 

se recupereaza niciodata.  

 Pe de alta parte, în cazul unor afaceri ca restaurantele, casele rurale, oferta 

de relaxare sau birourile de turism, amplasarea locatiei este cea mai importanta, 

deoarece punctul de vânzare este punctul de prestare al serviciului. Majoritatea 

locatiilor de turism rural sunt situate foarte aproape de tinuturi naturale interesante 

sau de vreun sat care se evidentiaza prin oferta sa culturala sau prin arhitectura 

populara.  

 Asa cum s-a mentionat în punctul anterior, canalele de distributie din sectorul 

turistic nu fac numai munca de itermediere dintre furnizor si client, ci sunt, de 

asemenea consilieri de calatorii. În afara de faptul ca influenteaza costurile, astazi 

canalele de distributie sprijina si permit diferentierea destinatiilor turistice, 

adaugându-le valoare si contribuind la îmbunatatirea imaginii globale si la 

proiectarea unei imagini care sa aiba un impact puternic.  

 În definitiv, în sectorul turistic relatiile între distributie si comunicare sunt 

evidente. Mai concret, ar trebui evidentiate aspectele care sunt influentate de 

aceasta relatie în vânzarea de turism rural:  

- având în vedere faptul ca serviciile turistice sunt produse si 

consumate în locuri diferite de locul cumpararii, pliantele informative 

ale furnizorilor turistici se transforma într-o anumita masura în 

înlocuitori ai produselor în sine, în fata potentialului turist. În cazul 

turismului rural, acest rol de furnizor turistic îl preiau, în special, 

birourile de turism din principalele localitati care ofera turism rural, 

unde sunt expuse pliante cu hotelurile si casele rurale, 

întreprinderile care ofera activitati de relaxare, culturale, traseele, 

restaurantele etc.; 

- Intangibilitatea produselor turistice si lipsa de cunoastere datorata 

distantarii geografice fac ca si comunicarea realizata prin 

intermediari sa aiba o puternica influenta asupra comportamentului 

turistului. În cazul turismului rural, este importanta informatia 

transmisa de oficiile de turism, centralele de rezervari si inclusiv 

apelurile telefonice care se fac direct la locatii, informatiile si 

sugestiile pe care le dau proprietarii acestora despre ce pot face 
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sau vedea în zona, caracteristicile locatiei sau modalitatea de 

acces.  

 Turismul rural este un concept luat în considerare de putina vreme în strategia 

de comercializare a operatorilor turistici. Principalul inconvenient care apare în 

momentul oferirii acestui tip de prestari de servicii este mobilizarea locatiei. 

Operatorii nu sunt obisnuiti sa prelucreze problema cazarii în zonele rurale, ci numai 

în interiorul unui sistem clasic de hoteluri, deoarece se lovesc de doua probleme 

principale: 

- Trebuie sa mobilizeze un volum minim de cazare care sa justifice 

introducerea ofertei într-un catalog; 

- Trebuie sa garanteze o anumita norma de cazare care corespunde 

cu specificatia catalogului. Este motivul pentru care operatorii 

turistici clasici prefera sa lucreze cu sistemul hotelier, în loc sa 

lucreze cu locatiile rurale dispersate, care nu sunt catalogate prin 

stele sau alte variante, ceea ce îngreuneaza distributia lor.    

 În cazul agentiilor de voiaj se observa, de asemenea, putine initiative de 

distributie de turism rural. Agentiile de voiaj constituie, fara îndoiala, un element 

determinant în distributia sistemelor turistice, actionând ca intermediari, producatori 

si consilieri, desi nu se implica prea mult în distributia turismului rural.  

 Fata de diversitatea produselor turisitce existente, sunt putini agenti care au 

avut forta de a investiga diversele oferte ale tur-operatorilor care cauta sa îl apropie 

pe consumator de resursele ecologice si culturale. În prezent, exista agentii de voiaj 

specializate în turismul de aventura, turismul rural sau turism verde, desi 

expansiunea lor ca si canal de distributie este tot mai mica.  

 La momentul stabilirii strategiilor de distributie, întreprinderile de turism rural 

au putut sa aleaga între distributia directa si cea indirecta. În oferta de turism rural s-

a ales, în principal, distributia directa, fara utilizarea agentiilor de voiaj sau a tur -

operatorilor.  

 Distributia directa este utilizata, în majoritatea cazurilor, pentru vânzarea 

turismului rural, în care prestatorul serviciilor turistice este cel care, prin resursele 

sale, îsi asuma diversele functii de distributie. Dupa Middeton (1994), exista trei 

situatii de distributie directa în sectorul turistic: 

- Distributia directa, bazata pe contactele produse chiar în locul 

prestarii serviciului. Este o situatie tipica în restaurante si în oferta 
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recreativa de turism rural, desi se produce în mica masura în casele 

rurale sau hotelurile rurale;  

- Distributia directa, bazata pe contactele produse în locul de origine 

al clientului. Aceasta situatie cuprinde, cumpararea serviciului de 

turism prin Internet, folosirea telefonului, faxului, e-mail-ului sau a 

centralelor de rezervari. Acesta este cazul cel mai obisnuit de 

distributie de cazari de turism rural, în care rezervarile nu se fac prin 

intermediari; 

- Distributia directa, bazata pe contractele produse în birourile care 

apartin prestatorilor de servicii. Aceasta optiune apare în turismul 

rural în cazul centralelor de rezervari de cazari sau al întreprinderilor 

de turism de aventura care au birouri deschise pentru public. 

  

 Hotelurile, casele rurale sau întreprinderile care ofera activitati de relaxare pot 

actiona ca distribuitori de produse si servicii proprii sau ca distribuitori ai asociatiilor 

de care apartin. Locatiile si oferta de restaurant si de relaxare utilizeaza ca 

principalele instrumente de distributie directa centralele de rezervari, proprietate a 

asociatiilor de turism rural sau a organismelor publice, asociatiile si noile tehnologii 

de informare.  

 Birourile de turism, când primesc o cerere de informatii despre turismul rural, 

nu îndeplinesc functia de centrala de rezervari, ci de simplu intermediar între 

producatori si solicitanti, trimitând informatii prin posta sau prin fax, despre locatii, 

locul unde sunt situate, preturile lor etc. Dupa aceea solicitantul este pus în contact 

direct cu proprietarii caselor rurale, cu restaurantele, întreprinderile de relaxare etc.  

 În mod normal, centrala de rezervari este însarcinata cu elaborarea pliantelor 

si comercializarea produselor turistice rurale în aria lor de actiune, atât în mod direct, 

cât si prin intermediari. Centralele de rezervari sunt elementele canalelor de 

distributie cele mai apropiate de furnizorul de produse hoteliere si de întreprinderile 

care ofera activitati de relaxare. Beneficiile lor de baza rezida în furnizarea de 

informatie imediata privind pietele disponibile, cunoasterea detaliata a 

caracteristicilor acestor produse si facilitarea realizarii rezervarilor corespunzatoare.   

 Una din principalele strategii de apropiere de consumator si, deci, de 

distributie este fenomenul de asociere, care faciliteaza distributia ofertei rurale, 

având în vedere ca presupune un contact între ofertanti, iar când una din case nu 
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mai are locuri, aceasta îi ofera consumatorului informatii despre altele si, astfel, 

faciliteaza contactul dintre cerere si oferta.  

 Alt sistem de distributie directa este utilizarea noilor tehnologii de informare. 

Diverse întreprinderi de turism rural utilizeaza acest tip de canal de distributie pentru 

a se pune în contact cu piata, cu paginile sale web, oferind posibilitatea de efectuare 

a rezervarilor direct prin intermediul retelei informatice.  
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VI.3. Aspecte relevante ale canalelor de distributie în turismul rural 

 Dupa analiza diferitelor canale de distributie directa folosite de turismul rural 

pentru distribuirea produselor sale si tinând seama de importanta scazuta a 

distributiei indirecte, se pot trage urmatoarele concluzii privind aceasta tema: 

- Pentru a dezvolta un turism rural de calitate, care sa se adreseze 

unui public aflat departe de locurile de destinatie, ca o alternativa a 

turismului de masa, asocierea furnizorilor turistici este 

indispensabila si are ca scop îmbogatirea pachetului de servicii 

oferite.  

- Gradul de implicare si participare a canalelor traditionale în 

comercializarea turismului rural trebuie sa se schimbe daca dorim 

sa depasim comportamentul sezonier al cererii interne.  

- Noile tehnologii si, mai concret, Internet-ul, îmbunatatesc 

coordonarea necesara între furnizorii turistici, cât si relatiile acestora 

cu membrii canalului traditional, marind eficienta si productivitatea 

acestora, în masura în care fac posibila gestionarea comuna a 

informatiei si îmbunatatirea calitatii acesteia.  

- Noile canale de comercializare directa fac posibila întâlnirea între 

cererea si oferta de servicii. 

În comercializarea turismului rural, Internet-ul este folosit de consumator nu numai ca 

un canal de informare, ci si ca un mijloc de contractare a serviciului. 
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Exercitiu 13.  

Ati înfiintat o Centrala de Rezervari în satul/comuna/microregiunea dumneavoastra. 

Cunoscând furnizorii de servicii turistice, ofertele lor, resursele pasive si active din 

zona, prezentati informatiile esentiale legate de turismul rural din zona,  
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Cap.VII. Promovarea turistica 

 

 
 

VII.1. Comunicarea în turismul rural  

 

Promovarea turistica reprezinta procesul de comunicare a ofertei turistice si 

de cerere a legaturii între produsele turistice si consumatorii lor potentiali folosind 

mijloace specifice, cum ar fi: reclama, publicitatea, relatii publice, promovarea 

vânzarilor, sponsorizarea etc. 

Actiunile promotionale sunt orientate spre mentinerea si fidelizarea clientilor 

firmei, atragerea clientilor potentiali, care nu au devenit înca consumatori de produse 

turistice, atragerea clientilor firmelor concurente si de informare si educare a 

persoanelor care au aversiuni fata de anumite genuri de agremente, pentru a-i 

transforma în consumatori potentiali. 

Politica promotionala este parte integranta a strategiei de marketing a firmei 

de turism. 

Promovarea în turism are un complex, actionînd pe multiple planuri asupra 

consumatorilor potentiali si anume: 

1. Comunicarea informativa are rolul de a atentiona consumatorii potentiali 

despre existenta anumitor produse turistice, despre firmele de turism, distribuitori etc. 

 Rolul complex al comunicarii informative deriva din specifitatea produsului 

turistic care este imaterial si integrabil. Prin actiunile  promotionale se realizeaza 

tangibilizarea produselor turistice, se creeaza o imagine de produs si de firma care 

faciliteaza perceperea si întelegerea ofertei turistice de catre clienti si inspira 

încredere în firma de turism. 

 Eforturile promotionale sunt pe deplin justificate si datorita faptului ca 

productia turistica se desfasoara pe plan local, în anumite zone, produsul fiind însa 

adresat turistilor zonali, nationali si internationali, care se afla la mari distante. Daca 
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produsul turistic nu este cunoscut consumatorilor nu va avea succes de piata si nu 

se va vinde, indiferent de caracteristicile de calitate a acestuia.  

 Evolutia modului de informare, prin extinderea utilizarii Internet-ului, a creat 

firmelor implicate în activitatile tuirstice noi posibilitati de informare si comunicare cu 

potentialii clienti. 

 Site-urile deschise pe Internet ofera informatii complexe despre produsele 

turistice existente al nivel mondial, despre firmele producatoare, distribuitori, preturile 

si tarifele practicate, modul de comercializare, sistemele de plata etc. 

 Utilizarea curenta a Internet-ului a condus la crearea retelelor globale de 

distributie a serviciilor. Aceste retele de talie internationala, utilizând tehnologia 

informationala de stocare, prelucrare si transfer al informatiilor, au fost initiate de 

companiile aeriene si s-au extins la nivelul întregii planete, propunând clientilor 

potentiali oferte ce corespund elementelor componente ale unui produs turistic: 

transport, cazare, închirieri de autovechicule, posibilitati de agrement, croaziere etc. 

 De asemenea lanturile hoteliere si firmele de transport si-au creat site-uri de 

prezentare si sisteme informatice de rezervare proprii, permitând accesul direct, 

automatizat la informatiile privind ofertele turistice, locurile disponibile, preturile 

practicate, modalitatile de rezervare si transfer electronic al contravalorii serviciilor. 

 

  

Reconsiderarea modului de informare al consumatorilor prin utilizarea curenta a 

Internet-ului nu a exclus celelalte mijloace de comunicare, putându-se vorbi despre 

un mix de comunicare care reuneste toate mijloacele de promovare utilizate de 

firmele de turism, asa cum este prezentat în tabelul urmator: 
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Mix-ul de comunicare utilizat în promovarea turistica 

Mijloace de comunicare Populatie tinta 

1. Internet 

 

 

Clienti efectivi si potentiali; 

Nonclienti; 

Organizatii profesionale; 

Distribuitori; 

Firme de turism; 

Fortele de vânzare; 

2. Publicitatea  Marele public consumatori sau nonconsumatori de 

produse turistice; 

Organizatii profesionale; 

Firme de intermediere, distirbuitori, agenti de vânzari 

s.a. 

3. Promovarea vânzarilor Consumatori; 

Distribuitori; 

Fortele de vânzare. 

4. Relatiile publice  Publicul intern, si anume: personalul firmelor turistice, 

fortele de vânzare, distribuitori, colaboratori; 

Publicul extern si anume: marele public, clientii, 

firmele din mediul extern, furnizorii, transportatorii, 

bancile, societatile de asigurare, protectia si paza, 

asociatiile de protectie a consumatorilor etc.  

5. Fortele de vânzare Clientii potentiali  

6. Marketingul direct Publicul larg prin intermediul e-mail-ului, posta, 

telefon, fax, telemarketing.  

7.Promovarea prin marca 

firmei, embleme sau 

sloganuri publicitare 

Marele public;  

Distribuitori;  

8. Sponsorizari  Sportivi; 

Formatii artistice;  

Copii si tineret; 

Persoane din medii sociale defavorizate; 

Persoane cu handicap; 

Persoane de vârsta a III 

9. Saloanele, târgurile, 

expozitiile de turism 

Publicul larg de consumatori efectiv si potentiali; 

Profesionistilor din turism; 

Distribuitorilor.  
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Exercitiu 14.  

Brainstorming: cum ajungem la informatii legate de produse turistice? 

 

Informatiile pe care le difuzeaza o firma de turism prin diverse moduri de comunicare 

trebuie sa fie corecte si sa respecte „principiul celor trei C: continuitate  -convergenta 

– coordonare” 

 Informatiile pe care firma le transmite la consumatori trebuie sa fie realiste, sa 

nu supraevalueze prestatia turistica si sa creeze consumatorilor iluzia de a 

achizitiona un produs superior fata de cel platit efectiv prin pret, fapt ce ar dauna 

prestigiului firmei.  

 Consumatorii receptioneaza informatiile din mai multe surse: comerciale si 

necomerciale, personale si impersonale, pe care le confrunta pentru a-si forma o 

impresie definitiva asupra unei destinatii de vacanta si pentru a adopta decizia de 

cumparare.  

 În tabel sunt prezentate principalele surse de informare utilizate de 

consumator.  

 

Surse de informatii Personale 
Impersonale  

(mass-media) 

Comerciale 

- agentii de turism; 

- tour-operatori; 

-personalul centrelor de 

informare turistica.  

- publicitate; 

- brosuri; 

- video; 

- teletext. 

Necomerciale 

- preteni; 

- rude; 

- profesori; 

- grupuri de consumatori 

- programe turistice; 

- ziare (reviste de turism) 

- ghiduri turistice; 

- filme. 

 

 

 Personalul de marketing al firmelor de turism încearca sa cunoasa sursele de 

informare care pot influenta consumatorii în adoptarea deciziei de cumparare, pe 

care încearca sa le utilizeze într-un mod cât mai avantajos pentru firma pe care o 

reprezinta.  
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 În acest sens în literatura de specialitate sunt mentionati formatorii de opinii, 

liderii de opinii si prescriptorii.  

 Formatorii de opinii sunt persoane celebre, grupuri de persoane sau agentii 

de turism cu renume pe piata turistica, care, exprimându-si satisfactia pentru 

alegerea unei destinatii turistice sunt în masura sa influenteze consumatorii 

potentiali.  

 Liderii de opinie sunt persoane din aceeasi categorie sociala cu cei pe care 

influenteaza (colegi, prieteni), fiind considerati persoane de încredere, care au 

experienta în consumul produselor turistice respective.  

 Cererea turistica este, de asemenea, puternic influentata de conceptiile 

societale legate de petrecerea timpului liber, educarea copiilor si tinerilor prin excursii 

de studii, practicarea sporturilor în aer liber, a turismului ecologic, turismul cultural si 

ocrotirea mediului natural, socializarea copiilor prin petrecerea vacantelor în tabere 

scolare etc.  Din dorinta de participare sociala, de a adera la viata organizatiei din 

care fac parte, grupuri de persoane (copii, tineri, vârstnici) vor achizitiona pachetele 

de servicii turistice la simpla recomandare a profesorilor sau doctorilor.  

 Aceste persoane care recomanda un anumit sejur, numite prescriptori au un 

rol determinant în comunicarea turistica si în achizitionarea unor produse turistice.  

 

2. Comunicarea afectiva are rolul de a trezi interesul si emotia clientului, 

declansând decizia de cumparare. Sarcina promovarii de a informa clientii despre 

existenta si caracteristicile calitative ale produselor turistice nu este suficienta. 

Tinând cont de permanenta evolutie a produselor turistice, de nivelul concurentei si 

motivatiile consumatorilor, prin actiunile promotionale se urmareste directionarea 

consumatorilor catre produsele ce-i ar putea satisface în cea mai mare masura 

necesitatile si doleantele si pe care si-ar dori sa-l achizitioneze.  

Folosind instrumente cum ar fi relatiile publice si promovarea vânzarilor, 

promovarea turistica depaseste functia de informare jucând un rol activ în formarea 

produselor turistice, educarea consumatorilor, nivelul preturilor si stabilirea canalelor 

de distributie. 

 

3. În plan comportamental promovarea turistica poate consolida, crea sau schimba 

atitudinea si comportanentul consumatorului de produse turistice. Astfel în functie de 

obiectivele firmei de turism si politica adoptata, orice nonconsumatori poate fi educat, 
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i se pot forma gusturile si atitudinile, i se pot oferi produse alternative pentru a deveni 

client potential si apoi client efectiv, fidel firmei. 
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VII.2. Obiectivele promovarii în turism 

 Obiectivele politicii promotionale sunt parte componenta a obiectivelor de 

marketing ale firmei de turism. 

 Pentru transmiterea unor mesaje promotiaonale trebuie fixate atât obiectivele 

politicii promotionale, care este parte componenta a politicii de marketing, cât si 

populatia tinta sau segmentul de piata caruia i se adreseaza. Având în vedere 

sezonalitatea cereii turistice toate aceste actiuni trebuie coordonate si realizate la 

termene bine stabilite, pentru a avea efectul scontat. 

Studiu de caz:  

 De exemplu, în tara noastra programul turistic „Litoralul pentru toti” promovat 

de Ministerul Turismului are un dublu scop: 

1. Reducerea subutilizarii capacitatilor de productie prin prelungirea 

perioadei de sezon dupa 01.09. 2002 

2. Acordarea unor facilitati persoanelor cu venituri moderate, care nu-si 

pot permite un sejur pe litoral în perioada de sezon, acestia 

reprezentând populatia tinta, careia i se adreseaza programul 

(pensionari, elevi, studenti, bugetari etc.) si formarea unei obisnuinte ca 

acestia sa frecventeze litoralul în luna septembrie.   

Deci, obiectivul de marketing ce trebuie atins este atragerea unui numar 

cât mai mare de turisti pentru utilizarea integrala a capacitatii de cazare, 

servire a mesei si fidelizarea clientelei. 

Obiectivele politicii promotionale a Ministerului Turismului au fost 

realizate în     mai multe etape: 

1. Etapa de comunicare informativa, în care prin toate mijloacele de 

informare în masa (radio, televiziune la ore de maxima audienta, presa etc.) 

au fost difuzate anunturi care sa informeze populatia despre existenta acestor 

programe.  

Populatia tinta este mare public cu venituri modeste.  

2. Etapa de comunicare afectiva, în care au fost transmise succesiv 

imagini emotionante cu plaja si peisajele marine, jocurile si concursurile 

organizate pe litoral, despre beneficiile unei cure helio-marine, posibilitatile de 

agremente si de fiecare data, au fost amintite facilitatile tarifare consistente de 

care vor beneficia turistii prin programul „Litoralul pentru toti”.  

3.  Etapa de promovare a reactiilor comportamentale, în care 

turistilor potentiali l-i se aduce punctual la cunostinta:  
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• Câte locuri (80%) au fost vândute pâna în momentul respectiv 

(30.08.2002);  

• Câte locuri mai sunt disponibile din fiecare din cele patru serii ale 

programului; 

• Pâna la ce data si de unde pot fi achizitionate bilete de odihna 

ale programului „Litoralul pentru toti”; 

• Costul biletului si facilitatile tarifare acordate de C.N. „CFR” 

Calatorii pentru beneficiarii acestui program.  

În stadiul de comunicare informativa marele public a luat cunostinta 

de existente programului „Litoralul pentru toti”.  

În etapa de comunicare afectiva au fost transmise imagini 

emotionante, cu rolul de a trezi dorinta vizitarii litoralului.  

În etapa de promovare a reactiilor comportamentale se asteapta ca 

prin mesajele difuzate sa grabeasca decizia potentialilor consumatori, care 

înca mai ezita sa cumpere produsul turistic, ce este înca disponibil, dar nu 

pentru multa vreme.  

Faptul ca pâna la data de 30.08.2002 au fost vândute 80% din biletele 

disponibile denota faptul ca Ministerul Turismului a realizat o campanie 

promotionala eficienta, iar obiectivul de marketing - utilizarea integrala a 

capacitatii de cazare – a fost atins.   
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Exercitiu 15. 

Cum ati pregati o strategie de promovare a produsului turistic cultural din zona 

proprie, utilizând cele 3 etape (comunicare informativa, comunicare afectiva, 

promovare a reactiilor comportamentale)?  
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VII.3. Formele de promovare turistica 

 

Promovarea turistica se realizeaza prin multiple moduri de comunicare: 

1. Internet-ul; 

2. Publicitatea; 

3. Relatiile publice; 

4. Fortele de vânzare; 

5. Marketingul direct; 

6. Promovarea prin marca; 

7. Sponsorizarea; 

8. Târguri, expozitii si saloane profesionale.  

VII.3.1. Publicitate în turism 

 Publicitatea turistica reprezinta o forma de comunicare în masa, care, prin 

intermediul mijlocului de informare ales, se adreseaza unor grupuri tinta de 

consumatori, pentru realizarea obiectivelor promotionale ale firmei.  

 Publicitatea reuneste toate activitatile promotionale, cu caracter comercial sau 

necomercial, prin care se transmit mesaje despre firma de turism, produsele si 

serviciile pe care le realizeaza, marca firmei si se realizeaa sub urmatoarele forme: 

• Reclame tiparite sau difuzate prin intermediul televiziunii sau radio; 

• Cataloage; 

• Brosuri si pliante; 

• Materiale tiparite difuzate prin posta; 

• Panouri publicitare; 

• Materiale audio-video; 

• Afisaj; 

Mesajele transmise au urmatoarele caracteristici: 

• Sunt transmise simultan, pe diverse cai (radio, televiziune, publicatii, 

reclame), adresându-se publicului larg; 

• Sunt impersonale (universal valabile); 

• Sunt indirecte (persoanele care receptioneaza mesajele nu se afla în 

contact direct cu emitentii acestora); 

• Au sens unic, comunicarea mesajului se realizeaza de la emitent la 

persoanele care receptioneaza, neimplicând un mesaj de raspuns.  

Pentru realizarea unei forme de publicitate trebuie luate urmaroarele decizii: 
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1. Ce trebuie sa contina mesajul, care este tema acestuia; 

2. Cui îi este adresat (populatia tinta); 

3. Pe ce suport (audio, video, tiparituri) va fi realizat mesajul publicitar; 

4. Când va fi declansata campania publicitara; 

5. Cum se va transmite mesajul la consumator (mass-media, afisaj, 

panouri publicitare sau alte forme); 

6. Ce buget este necesar realizarii acestor mesaje; 

7. Stabilirea modalitatilor de control si evaluare a eficientei eforturilor 

publicitare. 

 

1. Tema mesajului publicitar (continutul) poate fi un enunt sau sloghen care 

sa exprime clar, concis si complet obiectivul campaniei publicitare.  

Mesajul trebuie sa fie scurt (o singura idee), unic, usor de înteles si 

retinut si suficient de atractiv pentru a retine atentia publicului. Numai 

persoanele care retin mesajele pot fi considerate clientii potentiali.  

Se vor folosi cuvinte – cheie, sugestive pentru ideea ce se doreste a fi 

retinuta.  

În cazul mesajelor tiparite sau daca se doreste promovarea imaginii de 

marca realizarea grafica este de mare însemnatate; pentru mesajele 

audio-video este importanta alegerea fondului muzical, imaginea, culorile 

s.m.a. 

2. Populatia tinta, careia îi este adresat mesajul publicitar poate fi: publicul 

larg, clientii actuali, clientii potentiali sau distribuitorii produselor turistice. 

De asemenea, mesajul publicat poate viza nonconsumatorii de produsele 

turistice în scopul educarii si formarii gusturilor, fie profesorii sau medicii în 

calitatea de prescriptori.  

Obiectivele unei campanii publicitare sunt determinate pentru a decide cui 

adresam mesajul publicitar. Astfel, de exemplu, populatia tinta va fi aleasa 

în mod diferit daca se doreste o campanie publicitara informativa 

(pentru lansarea unui nou produs turistic) sau o campania publicitara de 

consolidare, de fidelizare a clientilor efectivi sau  o campanie de 

incitare la achizitionarea unui produs (reduceri de pret, oferirea unor 

cadouri).  
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3. Suportul publicitar (tiparituri, afise, radio, televiziune) va fi ales în functie 

de bugetul alocat promovarii, populatia tinta careia i se adreseaza mesajul, 

concurenta existenta pe piata etc.  

Se pot utiliza pentru aceeasi firma de turism sau acelasi produs mai multe 

tipuri de publicitate, fiecare având avantaje distincte, asa cum este 

prezentat în urmatorul tabel: 

 

Tipuri de publicitate Comentarii 

Televiziunea O mai buna perceptie prin imagini vizuale 

Are o larga audienta 

Costuri ridicate 

Radioul Impact relativ scazut 

Costuri scazute 

Ziarele Imagini vizuale  

Pot fi stocate în timp 

Costuri moderate 

Corelarea cu evenimentele speciale 

Periodicele Imagini vizuale 

Optime pentru informarea anumitor categorii de 

consumatori 

Aparitie inconstanta 

Ghidurile anuale si 

almanahurile 

Consultate cu regularitate de anumite grupuri de 

persoane 

Pret ridicat  

Atractivitate 

Posterele si ecranele 

vizuale 

Imagini vizuale statice  

Calitati grafice deosebite 

Costuri ridicate 

 

 

 

4. Momentul difuzarii mesajului trebuie bine ales, în functie de perioadele în 

care se fac programari de concediu si potentialii consumatori sunt dispusi 

sa faca o alegere. Difuzarea prea devreme a mesajelor nu va prezenta 

interes iar daca e facuta prea târziu, când potentialii turisti au ales alte 

destinatii, este inutila.  
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5. Modalitatea optima de a transmite mesajul catre consumatori 

presupune alegerea unei forme de publicitate: prin mass-media, afisaj, prin 

posta, telefon, fax, Internet, e-mail etc. pentru a obtine rezultate cât mai 

bune în campania publicitara se folosesc mai multe modalitati de 

transmitere a mesajelor.  

 

 

6. Bugetul alocat campaniilor publicitare tine cont de circumstantele pietei 

turistice, de dimensiunile firmei, cifra de afaceri si obiectivele promotionale.  

 

 

7. Controlul eficacitatii unei campanii promotionale va fi realizat prin analiza 

impactului acesteia asupra publicului, cresterea volumului vânzarilor, 

reducerea sezonalitatii sau prin compararea indicatorilor statistici 

reprezentativi.  

Realizarea unor anchete de opinie la sfârsitul campaniilor publicitare 

reprezinta o metoda frecvent utilizata pentru evaluarea acestora.  

 

Publicitatea prin mass-media 

 Publicitatea prin mass-media se poate realiza apelând la presa scrisa, 

radio, televiziune sau cinematograf.  

 Alegerea unui suport publicitar sau folosirea simultana a mai multor 

tipuri se face în functie de urmatoarele criterii:  

• Gradul de audienta, prin care se întelege numarul persoanelor care au 

receptionat mesajul prezentat prin mass-media; 

• Duplicitatea audientei, prin care se întelege zona comuna de audienta 

a doi suporti (presa – telviziune, presa – radio); 

• Puterea de penetrare, care reprezinta raportul între audienta realizata 

prin suportul ales si totalul populatiei tinta; 

• Specificitatea suportului, care reprezinta raportul între audienta utila 

si audienta totala a suportului  (masura afinitatii pentru suportul 

respectiv în raport cu piata tinta); 

• Costul la o mie de receptori, care caracterizeaza efortul economic 

specific fiecarui suport; 

• Calitatea,  reprezentând continutul si modul de redactare al mesajului.  
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Principalele mijloace de publicitate exterioara sunt afisele, panourile 

publicitare, panourile luminoase si publicitatea pe autovehicule.  

 Durata campaniilor de publicitate exterioara în interiorul oraselor este de 2-3 

luni, daca este realizata prin panouri publicitare si un an daca se realizeaza pe 

autovehicule.  

 Costurile acestui tip de de publicitate sunt moderate si ofera avantajul de a fi 

receptionate de un mare numar de persoane, datorita perioadei îndelungate în care 

sunt expuse.  
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Principalele caracteristici ale diverselor forme de publicitate 

Media  Avantaje Dezavantaje 

Presa  - acoperire mare; 

- operativitate; 

- posibilitatea de a stoca informatiile; 

- flexibilitate 

- frecventa si regularitatea aparitiilor; 

- costuri reduse. 

- selectivitate redusa; 

- numai reclame 

punctuale; 

- calitate medie. 

Radio - operativitatea foarte ridicata; 

- arie larga de raspândire; 

- costul scazut; 

- flexibilitatea. 

- nu se pot transmite 

imagini; 

- impactul asupra 

receptorilor este mic; 

- caracterul efemer; 

- probabilitatea redusa de 

receptie; 

- imposibilitatea stocarii.  

Televiziune - complexitatea ridicata; 

- audienta larga; 

- puterea de penetrare; 

- acoperirea unei arii mari geografice; 

- aspectul calitativ ridicat. 

- selectivitate redusa; 

- costuri importante.  

Cinematograf - calitate ridicata; 

- cel mai eficient mijloc de 

comunicare afectiva; 

- ce mai mare impact de memorare a 

imaginilor. 

- selectivitate redusa; 

- slaba putere de 

penetrare; 

- costuri ridicate pentru o 

campanie nationala. 

Afisaj exterior - acoperire ridicata; 

- putere de penetrare; 

- vizualitate; 

- vizualizare frecventa; 

- posibilitatea amplasarii strategice; 

- flexibilitatea amplasarii în teritoriu; 

- costuri mici.  

- selectivitate redusa; 

- costuri ridicate pentru o 

campanie nationala. 
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Exercitiu16 

Elaborati o forma de publicitate pentru produsul turistic cultural din zona 

dumneavoastra, raspunzând la fiecare din punctele: 

1. tema; 

2. populatia tinta; 

3. suportul publicitar; 

4. momentul difuzarii; 

5. modalitatea de transmitere a mesajului la consumator; 

6. bugetul; 

7. modalitati de control si evaluare  

 

 

 

VII.3.2. Relatii publice 

Relatiile publice reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de o firma, în 

mod constient si planificat în scopul crearii si mentinerii unor relatii agreabile cu 

managerii firmelor colaboratoare, concurenta, organele puterii de stat, organismele 

financiare, presa, clienti etc.  

 

 Notiunea de relatii publice în turism semnifica relatiile unei firme de 

turism cu mediul sau intern si extern. Astfel se poate distinge: 

• Publicul intern format din angajatii firmei de turism, actionari si 

proprietari, sindicate, fortele de vânzare; 

• Publicul extern format din turistii efectivi, clientii potentiali, 

furnizorii, distribuitorii, firmele concurente, colaboratorii, comunitatea 

locala, organele locale ale puterii de stat, organismele financiare, mass-

media, asociatiile de protectie a consumatorilor, societatile de asigurare 

s.a. 

Importanta relatiilor publice în turism este majora datorita specificitatii 

produsului turistic (intangibilitatea), decizia de cumparare fiind puternic 

influentata de opiniile mediului social, de impresiile altor persoane care se 

constituie în lideri de opinie, de informatiile care se transmit prin relatiile 

interpersonale.  
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Activitatile desfasurate pentru crearea unei imagini de firma si 

mentinerea unor opinii favorabile ale publicului fata de firma de turism sunt 

permanente si se realizeaza pe diverse cai: 

• Conferinte si comunicate de presa; 

• Interviuri si media locala; 

• Invitatii adresate partenerilor, organelor puterii de stat, 

concurentilor, presei pentru a participa la evenimente 

desfasurate în statiuni turistice, la anumite structuri de primire 

turistica a caror imagine doresc sa o promoveze; 

• Convorbiri directe cu partenerii, mese de afaceri, coctailuri cu 

invitati s.a.; 

• Sponsorizari; 

• Relatii cu presa; 

• Editarea unor publicatii etc. 

Actiunile de creare a unei imagini favorabile reprezinta partea activa a 

relatiilor publice.  

 În situatia în care firma trebuie sa contracareze si sa anihileze reactii si 

atitudini negative ale clientilor sau colaboratorilor fata de firma se poate vorbi 

de partea reactiva a relatiilor publice. Reactiile nedorite pot aparea ca 

urmare a unor accidente, atentate teroriste, greve care pot perturba activitatile 

turistice si pot pune în pericol siguranta consumatorilor. În aceste situatii 

reactiile prompte ale compartimentelor specializate în relatii publice si 

intensificarea eficientei celorlalte elemente ale mix-ului promotional 

(publicitate, promovarea vânzarilor) trebuie sa restabileasca încrederea si sa 

refaca imaginea firmei de turism.  
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Mijloacele de informare pe care se bazeaza relatiile publice sunt prezentate în 

urmatorul tabel:  

Mijloacele de comunicare cu publicul     

intern 

Mijloacele de comunicare cu publicul 

extern 

• scrisori de informare 

• note interne 

• jurnale interne si reviste 

• brosuri interne 

• seminarii 

• reuniuni profesionale 

• conferinte  

• sarbatori ale firmei 

• manifestari culturale si sportive  

• calatorii de informare 

• rapoarte de gestiune 

• comunicate de presa 

• conferinte de presa  

• vizite ale jurnalistilor 

• receptii 

• coctailuri 

• organizarea unei evenimente 

festive 

• zile ale portilor deschise 

• editarea unor brosuri, reviste si 

buletine informative 

• casete video, pliante, cataloage 

• asocierea si participarea la 

evenimente publice locale 

• servicii de relatii cu publicul 

• sponsorizari 
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VII.3.3. Promovarea vânzarilor 

 Promovarea vânzarilor este un mijloc promotional care are drept scop 

stimularea cererii de produse turistice si cresterea vânzarilor prin acordarea unor 

facilitati pentru achizitionarea acestora, de natura sa incite la cumparare.  

 Tehnicile de promovare a vânzarilor sunt selectate în functie de obiectivele 

vizate, si anume:  

1. Prezentarea produsului turistic pentru a -l face cunoscut de comunitate; 

2. Incitarea la cumparare; 

3. Cresterea fidelitatii fata de marca (firma) sau fata de o destinatie turistica.  

1. Prezentarea unui produs turistic pentru a-l face mai bine cunoscut se 

poate realiza prezentându-l direct cumparatorului sau prin intermediul 

distribuitorilor (tour-operatori sau agentii de voiaj).  

Tehnicile de promovare a vânzarilor cele mai utilizate în domeniul turismului si 

destinatarii acestora sunt prezentate în tabelul urmator: 

 

Destinatarii Tehnici de promovarea a 

vânzarilor Consumatorii Distribuitorii Vânzatorii 

Primele  Nu Da Da 

Reducerile de pret Da Nu Nu 

Jocurile, loteria, 

concursurile, tombola 

Da Nu 

 

Nu 

Publicitatea la locul vânzarii  Da Nu Nu 

Formare  Nu Da Da 

Saloane profesionale Nu Da Da 

Comision suplimentar Nu Da Da 

Brosuri, pliante Da Da Da 

Cataloage  Da Da Da 

 

Pentru a aduce produsul turistic în atentia cumparatorilor potentiali se poate 

recurge la promovarea directa prin scrisori, telefon, sistemul vizitarii personale 

a clientilor (promovarea din casa în casa), promovarea la locul vânzarii prin 

organizarea de expozitii, afisaj distribuirea de pliante si cadouri promotionale 

sau organizarea unor concursuri pentru clienti s.a.  
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2. Incitarea la cumparare  

Tehnicile cele mai utilizate pentru incitarea la cumparare sunt reducerile de 

preturi, ofertele speciale, jocurile si concursurile, tombolele si loteria.  

Reducerile de pret sunt oferte de regula pentru perioadele de extrasezon. 

Daca diferentele de pret sunt considerabile, persoanele cu venirturi modeste 

vor opta pentru aceste perioade (în special pensionarii, persoanele care nu au 

copii de vârsta scolara).  

Ofertele speciale pot fi adresate unor categorii de consumatori (pensionari, 

elevi si studenti) sau pot fi adresate publicului larg pentru perioadele cu cerere 

scazuta.  

Jocurile si concursurile  pe teme turistice au scopul de a face cunoscute 

anumite destinatii si produse turistice, serviciile de cazare si posibilitatile de 

agremente a firmelor de turism. Antrenând un numar mare de participanti si 

oferind premii potentialilor consumatori de produse turistice reprezinta un 

mijloc de promovare din ce în ce mai agreat.  

Loteria si tombolele sunt asimilate jocurilor, modului de distribuire a premiilor 

realizându-se prin tragerea la sort.  

Participarea la tragerile la sort este conditionata de prezenta persoanelor 

interesate la prezentarea ofertelor turistice, la expozitii sau la actiunile 

organizate la sediul agentiilor de turism.  

3. Cresterea fidelitatii fata de marca (firma) sau destinatia turistica 

Pentru a rasplati fidelitatea turistilor multe firme implicate în activitatile turistice 

acorda reduceri sau gratuitati turistilor fideli.  

Astfel, multe companii aeriene ofera o calatorie gratuita la un numar de zboruri 

cu avioanele companiei pentru a rasplati fidelitatea clientilor.  

Tour-operatorii ofera la rândul lor unele bonusuri, la a doua, treia sau a patra 

utilizare, anual, consecutiv a serviciilor firmei astfel: 

• A II-a utilizare – o cina festiva, un spectacol sau o seara festiva, la 

alegere din partea firmei; 

• A III-a utilizare – o excursie gratuita, organizata cu plecarea de la 

destinatia aleasa pentru petrecerea vacantei, includerea în baza de 

date si transmiterea gratuita si neconditionata a ofertelor firmei, 

participarea la tombole.  
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Sponsorizarea  

 

Sponsorizarea este considerata o forma moderna de promovare a vânzarilor, 

având o larga raspândire în domeniul manifestarilor sportive, artistice, culturale sau 

folclorice, stiintifice etc. 

Sponsorizarea unui sportiv, al unui copil performant, al unui cercetator, artistic 

etc. de catre o firma de turism este frecvent întâlnita si aduce un plus de imagine în 

mediul în care îsi desfasoara activitatea.  

Sponsorizarea unei persoane sau a unui eveniment se realizeaza prin 

contributia financiara a mai multor firme. 

 În functie de motivatia care sta la baza luarii deciziei de sponsorizare, se disting 

doua forme de sponsorizare:  

 

• Sponsorizarea de impulsionare, care urmareste, pe termen scurt, cresterea 

impactului comercial (volumul vânzarilor) si influentarea mediului societal al 

firmei, consolidându-si pozitia pe piata si fidelizând clientela;  

 

• Sponsorizarea de implicare care îsi propune crearea în consens cu organele 

publice, financiare, academice si cu potentialii clienti din mediul firmei care 

împartasesc si agreaza promovarea unor activitati, persoane, hobby – uri etc.. 

implicarea în viata sociala locala va aduce un plus de notorietate pentru firma 

de turism.  
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În tabelul urmator este realizata o comparatie între promovarea prin 

sponsorizare si cea realizata prin mijloacele clasice de promovare: 

Sponsorizare  Metode clasice de promovare  

• Mesajele de mediatizare a 

sponsorizarilor sunt adresate unui 

public impersonal; 

• Comunicarea indirecta cu 

publicul; 

• Eficienta pe termen scurt si 

mediu; 

• Comunicarea se realizeaza formal 

si informal; 

• Vizeaza obtinerea de sprijin 

politic, social si a unor beneficii 

economice; 

• Este puternic mediatizat 

evenimentul sponsorizat si marca 

firmei; 

• Mediatizarea are rol emotional, 

afectiv, urmarind sa creeze 

simpatie pentru firma.   

• Focalizarea spre o populatie tinta 

sau adresarea directa potentialilor 

directi, 

• Comunicarea directa si indirecta; 

• Eficienta pe termen scurt; 

• Comunicarea formala intens 

mediatizata; 

• Are scopuri pur comerciale 

(economice); 

• Sunt prezentate produsele, 

serviciile oferite si imaginea de 

marca; 

• Informatiile vizeaza motivatiile 

turistice, având rol comercial.  

  

 

Sponsorizarea se realizeaza pe baza de contract de sponsorizare, fiind 

reglementata juridic.  

 Persoanele sponsorizate au obligatia participarii la activitatile de mediatizare a 

evenimentelor sponsorizate si de promovare a imaginii sponsorilor, pentru ca acestia 

sa dobândeasca notorietate în comunitatea locala.  
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Cap.VIII. Imaginea turistica  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În activitatea turistica, imaginea pe care si-o formeaza turistii potentiali despre 

locurile ce urmeaza a fi vizitate si despre nivelul si diversitatea serviciilor, 

contribuie la sporirea gradului de activitate turistica a unei zone si influenteaza 

în masura considerabila deciziile turistilor pentru alegerea unei destinatii în 

vederea petrecerii noptilor.   

 În figura urmatoare se prezinta schema de formare a imaginii turistice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea turisitca 

Preceperea 

 

Rationamentul turistului 
Informatiile 

turistice 
Comportamentul 

serviciilor 
turistice 
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 Examinarea schemei permite concluzia ca la formarea unei imagini turistice 

concura o serie de factori: informatii turistice, continutul serviciilor, rationamentul 

turisatului.  

 

 Informatiile turistice provin din mai multe surse posibile:  

• Informatii culese din anturajul turistului; aceste informatii sunt subiective, deci 

pot contribui la decizia turistului; 

• Canalele de comunicatie (afis, anunturi); 

• Publicitatea turistica de specialitate (ex. Informatii culese din pliante); 

• Publicitatea generala (ex. Informatii culese din filme); 

• Informatii indirecte sau informatii asociate.  

 

Continutul serviciilor turistice. Dupa ce un turist potential si-a conturat o 

anumita idee cu privire la anumite destinatii posibile care îi suscita interesul si 

imaginatia, se va stradui sa-si adânceasca cunostintele prin documentarea cu 

privire la caracterul produselor turistice, respectiv la calitatea si diversificarea 

serrviciilor prin care se caracterizeaza o unitate turistica.  

 Rationamentul turistului. Suprapunerea fazelor de documentare permite 

turistului sa traga concluzii care sa-i usureze decizia pentru a alege o anumita unitate 

turistica în baza imaginii pe care si-a format-o despre conditiile pe care le ofera 

aceasta.  

 Aprecierile turistului dupa realizarea calatoriei sunt corective ale imaginii 

turistice, ele fiind filtrate si reconsiderate în urma gradului de satisfactie provocat de 

consumul turistic.  
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Cap.IX. Valorificarea atractiilor culturale prin turism 
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Resursele culturale, cum ar fi arta vizuala, arta de interpretare, mestesugurile, 

porturile traditionale, ceremoniile, stilurile de viata si arhitecturale, trebuie incluse, 

organizate si dezvoltate prin intermediul turismului rural.  

Aceste resurse constituie elemente importante a capitalului cultural al unei regiuni, 

ceea ce merita a fi conservate si promovate atât în beneficiul localnicilor, cât si 

pentru întreaga natiune. Din pacate în multe regiuni datorita  dezvoltarii moderne 

aceste valori cultural - traditionale au disparut.  

Turismul are un rol hotarâtor în reînvierea si conservarea acestora sau cel 

putin a unor parti din ele, deoarece ele constituie atractii pentru turisti.  

Arta vizuala si mestesugurile reprezinta atractii importante pentru turisti, si în 

acelasi timp pot fi o sursa de venit importanta pentru localnici. Trebuie sa se faca 

deosebire între suvenir si arta sau manufactura adevarata, fiecare având rolul ei în 

turism.  

Pare o solutie eficienta pentru prezentarea artei traditionale si a 

mestesugurilor autentice realizarea unor centre, unde pe lânga spatiile de prezentare 

sunt amenajate si spatii de comercializare a acestora. În incinta aceleiasi cladiri pot fi 

amenajate sali de prezentare a unor spectacole de muzica si dansuri populare 

specifice zonei sau a unor spectacole care prezinta obiceiuri ocazionale sau 

neocazionale ale regiunii (obiceiuri de nunta, baluri, obiceiuri de Craciun, etc.). În 

cazul acestor spectacole este foarte importanta pastrarea autenticitatii si calitatii 

prezentarilor. Este posibila reducerea duratei de prezentare a acestor spectacole în 

functie de timpul si interesul turistilor. În unele cazuri se tin cursuri pentru pastrarea 

calitatii acestor spectacole.  

Cererea din partea turistilor fata de aceste spectacole traditionale este mare, ele sunt 

de mare succes daca sunt prezentate în locatii originale.  

Turistii prezinta interes deosebit si pentru obiceiurile locale. Comunitatea 

trebuie sa decida daca face posibila prezentarea acestora sau nu. Daca vor avea 

acces la prezentarea unor obiceiuri, turistii trebuie sa primeasca suficiente informatii 

legate de acestea, pentru a întelege ce se întâmpla si care este istoricul obiceiului.  

Satele atrag turistii datorita structurii lor specifice de amplasare, stilului 

arhitectural al locuintelor si stilului de viata al localnicilor.  

Valoarea turistica a zonelor creste prin existenta unor obiective culturale: 

cetate, castel, conac, muzeu, casa memoriala, casa peisagistica, biserica de valoare 

istorica,  casa traditionala, statuie, monument, etc.  
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Valorificarea acestor obiective culturale prin turism este posibila prin introducerea 

activitatii de vizitare a lor în programe turistice complexe, care, alaturi de serviciile de 

baza (cazare, masa), contribuie la cresterea valorii ofertei turistice a regiunii. Desi 

aceste obiective nu aduc venituri însemnate, care sa faca posibila întretinerea si 

dezvoltarea acestora, dar atrag turisti mai multi, ceea ce înseamna venituri mai mari 

pentru unitatile de cazare, restaurante, unitati de vânzare. Daca în cadrul regiunii 

functioneaza un sistem de colaborare eficienta între diferiti actori implicati în 

activitatea de turism, din veniturile mai mari va putea fi finantata întretinerea, 

coordonarea si dezvoltarea  obiectivelor culturale ale regiunii.  

 

 

 Exemplu de program turistic cu obiective culturale: 

I.1. Cunoasterea  zonei Careului si Tasnadului  

Programul nostru de doua zile ofera: 

- vizitarea obiectivelor turisticeedin Carei (Castelul Careiului, parcul 

dendrologic, Muzeul, prezentare istorica în sincron cu turul orasului); 

- vizita criptei familiei Karolyi în Capleni 

- vizita bisericii si manastirii Sfântul Anton, proiectat de Ybl Nicolae  

- vizita satului natal, respectiv a casei memoriale a lui Ady Endre, la Capleni  

- excursie în zona Tasnadului – Tasnad, Santau, Sauca, Pir 

- prezentarea istorica si turul Tasnadului  

- plimbare în zona Santau 

- vizita în satul natal al lui Kölcsey Ferenc 

- vizita în Pir, regiune viticola renumita 

 

Vineri: 

Ora 18.00 sosire în Petresti 

Ora 18.00-19.00 cazare 

Ora 19.00 cina în Restaurantul Kriszta 

 

 

Sâmbata: 

Plecare din Petresti catre Carei 

Turul orasului, prezentare istorica (1 ora) 

Vizita la Castelul Carei, parcul dendrologic si Muzeul orasului (o ora jumate) 



Centrul de Resurse CREST © - 2008 98 

Ora 11.30 plecare spre Capleni 

Vizita Criptei familiei Károlyi, a manastirii si a bisericii franciscane 

Prezentarea comunei Capleni (1 ora) 

Ora 13.00-14.00 masa la Carei 

Ora 14.00 plecare spre Ghenci, Cauas si Ady Endre 

Prezentare Ghenci (30 min.) 

Prezentare Cauas (30 min.) 

Vizita satului natal al lui Ady Endre si a casei memoriale (2 ore) 

Ora 17.00 plecare înapoi spre Petresti 

Ora 19.00 cina în Restaurantul Kriszta 

 

Duminica 

Plecare la ora 9.00 din Petresti spre Tasnad (30 min.) 

Prezentarea istorica si vizita orasului (1 ora) 

Vizita muzeului istoric al orasului (40 min.) 

Vizita la Sacaseni (1 ora) 

Orele 13.00- 14.00 masa la Tasnad 

Vizita la Santau (30 min.) 

Vizita la Sauca (30 min.) 

Ora 16.00 plecare spre Pir 

Vizita localitatii Pir (1 ora) 

Ora 16.30 plecare spre Petresti 

Ora 18.00 cina la Restaurantul Kriszta, la Petresti 

 

Cazare la case de oaspeti familiare din Petresti. Mic dejun la casele de 

oaspeti. Prânz si cina la restaurantele din Petresti, Carei si Tasnad 

Transport cu mijloace de transport proprii sau microbuz, dupa preferinte 

Sâmbata seara cina festiva cu muzica live la Restaurantul Kriszta din Petresti 

Recomandam pachetul turistic tuturor celor interesati de istoricul si de 

evenimentele istorice din zona Careiului si Tasnadului si sa faca cunostinta cu 

atmosfera vietii rurale autentice. 
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Exercitiu 17 

Cunoscând resursele, obiectivele turistice din regiunea proprie, pe baza exemplului 

prezentat anterior, elaborati un program turistic de 2 zile care sa cuprinda 

valorificarea obiectivelor culturale ale zonei.  
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Cap.X. Comportamentul turistilor 

 

X.1. Dinamica grupului  

 

 De un real interes si o mare importanta pentru ghid sunt psihologia si 

dinamica grupului. Oamenii dintr-un grup, dupa o anumita perioada în care sunt 

împreuna, formeaza caracterul propriu al grupului si un mod propriu de 

comportament. De multe ori, ei actioneaza ca un grup placut (agreabil) sau din 

potriva, iar o parte din munca ghidului consta în a crea acea senzatie de unitate si 

armonie necesare bunei derulari a actiunilor. 

 Este, de asemenea, important sa se observe cum se întelege între ei membrii 

grupului. Aici ghidul trebuie sa acorde o mare atentie deoarece, daca apar 

neîntelegeri în grup, este de datoria lui sa îndrepte lucrurile. 

 Cine este popular în grup, cine nu este? Cine are obiceiuri respingatoare, cine 

este un outsider. Toate acestea trebuie avute în vedere când se împart camerele la 

hotel sau când se distribuie locurile în autocar. Fumatorii si nefumatorii trebuie tinute 

separat, cei care calatoresc singuri trebuie integrati grupului.  

 De multe ori oamenii se înscriu la aceste excursii pentru a gasi companie si a 

scapa de viata singuratica de acasa. Pe de alta parte, sunt oameni care nu vor sa 

stea în preajma altora sau sa împarta camera cu altii. 

 Câteodata unii turisti încearca sa actionezeîn asa fel încât sa dea impresia ca 

sunt mai buni, mai cultivitati si mai experimentati decât ceilalti. Unele grupuri îi voi 

accepta ca îndrumatori, altele însa vor respinge oameni de acest fel. Totodata, exista 

oameni care sunt pernament nemultumiti si care pot provoca aceleasi reactii în cadru 

grupului. În acest caz, un ghid trebuie sa fie chiar dur, dar politocos si atent, atunci 

când nemultumirile sunt nejustificate sau nerezonabile. 
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X.2. Psihologia grupului  

 

Una dintre calitatile ghidului de turism este de a fi un bun psiholog pentru a 

preîntâmpina dificultatile care pot aparea în relatia cu turistii. De aceea, stabilirea 

relatiei cu grupul se va face înca de la bun început. Ghidul de turism va cauta:  

1. sa nu-si aleaga favoriti pentru a nu-i nedreptati pe ceilalti, atitudinea sa sa fie 

egala fata de toata lumea; 

2. sa fie respectuos, dar nu servil, indiferent de situatie; 

3. sa fie sensibil la starile fiecaruia; 

4. sa corecteze dificultatile înainte ca acestea sa scape de sub control (ex.: 

frictiunile dintre turisti); 

5. sa fie atent la neîntelegeri din grup, pentru a nu lasa sa escaladeze conflictele; 

6. sa admita faptul ca nu cunoaste absolut totul; într-o astfel de situatie sa 

promita turistului ca se va informa si îi va da raspunsul cât mai curând; 

7. sa lase turistii sa aiba personalitatea, chiar daca sunt în grup; 

8. sa învete sa foloseasca microfonul si celelalte echipamente; 

9. sa fie atent cu turistii mai în vârsta sau cei bolnavi; 

10. sa stie în permanenta unde sunt turistii; 

11. sa nu discute probleme ale grupului în fata turistilor (ex.: camerele nu sunt 

tocmai la nivelel cerut) 

12. sa nu discute problemele personale cu turistii; 

13. sa-si pastreze calmul, chiar si în situatiile de criza; 

14. totdeauna sa fie pregatit cu câteva surprize; 

15. sa se comporte în fiecare moment ca o gazda, indiferent de locul desfasurarii 

excursiei; chiar daca ghidul national de turism este în excursie cu turistii, de 

fapt el este „în exercitiul functiunii”. 
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X.3. Pshiologia turistului 

Psihologia descrie si analizeaza caracteristicile care sunt speciale pentu 

anumite grupuri de indivizi sau indivizi în parte. Cunoscându-le, ghidul va fi în stare 

sa anticipeze si sa înteleaga modul de comportare si reactiile oamenilor pe care îi 

întâlnesc. 

Comunicarea cu oamenii este pâinea zilnica a ghidului. Oamenii pot veni din 

mai multe zone geografice sau din mai multe tari; pot lucra în diverse posturi în 

industria turismului; pot fi persoane oficiale etc. 

 Succesul muncii ghidului depinde în mare masura de capacitatea de a reusi 

sa-si rezolve sarcinile în mod satisfacator pentru ei si parteneri. În acest scop, el 

trebuie sa cunoasca si putina psihologie. Un ghid trebuie sa aiba întotdeauna mintea 

limpede si cunostintele necesare pentru a întelege tipurile de caracter, atitudinile, 

comportamentul si reactiile de acceptare sau de respingere ale oamenilor din jurul 

sau. 

 

X.3.1. Caracteristici generale  

O buna parte a mentalitatii si comportamentului unei persoane este 

determinata de mediul în care traieste, structura psihica, geografia si climantul tarii 

sale de bastina.   

Locuitorii din regiunile friguroase, de munte, vor avea o preferita pentru 

locuinte confortabile. Ei vor fi, în general, mai introvertiti sau mai putin exuberanti                                         

decât oamenii din sudul însorit a caror viata se petrec în cea mai mare parte în afara 

locuintelor. Totodata au preferinta pentru culorile vii, zile calde si însorite, ca si o 

tendinta de a trai în relatii mai strânse cu vecinii. În schimb, locuitorii Marii Britanii, 

Olandei, Germaniei si Austriei, de exemplu, prefera micile lor gradini împrejmuite cu 

gard care sa-i izoleze într-un fel de restul lumii. 

 

X.3.2. Caracteristici materiale 

 O mare parte a vietii unei persoane si comportamentul acestei este 

determinata de munca sa si de mediul în care traieste. Turistii din tarile industrializate 

îsi petrec aproape 11 luni pe ani într-o lume închisa, câteodata monotona, care este 

dominata de presiunea timpului mereu în miscare. 
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 Orasele aglomerate, traficul intens si statiunile întesate cu lume sunt tipice 

pentru aceasta regiune, de aceea îi vor atrage si interesa locurile larg deschise si 

plajele singuratice. 

 Oamenii din regiuni îndepartate si din tari în curs de dezvoltare vor cauta 

distractii care în tarile lor nu exista, dar de care ei au auzit mereu. Orasele mari si 

aglomerate, cinematografele, teatrele si activitatile tipice ale orasenilor se vor 

numara printre preferintele lor. 

 Totodata gastronomia este un factor ce va avea o influenta puternica 

asupra comportamentului turistilor. Fara îndoiala ca multi straini vor încerca sa se 

adapteze bucatariei locale, de regula vor fi foarte fericiti sa gaseasca meniuri cu care 

s-au obisnuit acasa. Locuri din Teneriffe unde se servesc „Bratwurst” sau berarii 

bavareze în inima Bangkok-ului aduc dovezi asupra acestui fapt. Francezii, ca si 

italienii prefera hrana bine preparata cu mai multe feluri si, daca este posibil, vinul 

trebuie sa fie pe masa. Americanii, în special generatia mai în vârsta, vor sa 

manânce putin si sa vada apa la gheata pregatita pentri ei. Totodata le place sa fie 

servita cafeaua în timp ce iau masa, iar altii o prefera dupa ce manânc. Britanicii nu 

sunt prea pretentiosi, dar le place sa bea un aperitiv înaintea dejunului sau cinei. Ca 

si americanii, ei prefera un mic dejun consistent cu suc, oua si alte gustari, în timp ce 

germanii si elvetienii prefera pâine, unt, gem, cafea si ceai. Francezii, italienii si 

spaniolii beau o cafea neagra si tare si apoi asteapta pâna la masa de prânz. 

 

X.3.3. Caracteristici sociale 

 Suportul social si educational, nivelul cultural si artistic, precum si alte 

înclinatii formeaza într-o alta masura conceptia asupra vietii, mentalitatile si 

interesele oamenilor. În afara de faptul ca scapa de rutina zilnica, ca se relaxeaza si 

îsi fac fortele pentru restul anului, oamenilor le plac sa-si continue intersele lor 

deosebite pâna si în vacante. 

 Un ghid trebuie sa încerce sa evalueze preferintele clientilor si trebuie sa 

adapteze desfasurarea actiunii la cerintele deosebite ale turistilor. El trebuie sa 

evidentieze aspectele localitatilor si atractiile care concorda cu interesele personale 

ale turistilor si trebuie sa gaseasca informatii  suplimentare peste comentariul „tip” 

pentru a le da turistilor cea mai buna posibilitate de evaluare.   
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X.3.4. Caracteristici religioase si morale 

 Multe minusuri si plusuri din turism sunt cauzate de catre conceptiile 

religioase si morale a turistilor. 

 Daca unele tari sunt predominant sub impresia unei religii, turistii din acele 

tari vor fi mai mult sau mai putin influentati de principiile religioase si morale care 

predomina. Aceasta va avea un efect asupra a ceea ce ei vor sa vada si chiar asupra 

a ceea ce vor sa manânce. Unele religii interzic carnea de porc în ziua de vineri, 

altele cer practicantilor lor sa fie vegetarieni. Toate aceste lucruri trebuie sa fie luate 

în considerare catre ghid, care trebuie sa faca toate eforturile pentru ca serviciile 

asigurate sa fie adaptate la aceste preferinte. 

 

X.3.5. Caracteristici politice si istorice  

 Multe natiuni au avut o istorie foarte lunga, unica si particulara; multe tari 

traiesc sub sisteme politice diferite, care au o mare influenta asupra locuitorilor si le 

formeaza mentalitatea, atitudinea si comportamentul. 
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X.4. Psihologia individuala 

 

 

 Urmatoarele rânduri pot sa serveasca ca un îndrumar în întelegerea 

caracterulrui, atitudinilor, reactiilor si comportamentului clientilor. 

 Oamenii cu proportii mai rotunjoare si fata durdulie, care pasesc cu o 

oarece nesiguranta (ramân în urma celorlalti) sunt, în general, iubitori de confort, 

gurmanzi, iubitori de mese bogate, de liniste si în multe cazuri au nevoie de o 

cordialitate care sa se îndrepte în mod special asupra lor. 

 Oamenii cu un corp bine dezvoltat si proportionat, care sunt rapizi si plin 

de energie, le place sa-si asume riscuri, le place sa fie popular, sa iasa în evidenta. 

 Oamenii slabi, cu o expresie serioasa a fetei sunt în general firi retrase, 

mai putin sociabili si le place singuratatea. 

 Trebuie sa se acorde atentie felului în care psihicul are actiune asupra 

corpului. Va fi usor sa stabilesti evntuale reactii ale clientului, observându-i roseata, 

paloarea, tremuratul, miscarea degetelor etc. 

 O alta diferentiere foarte importanta este aceea care priveste aspectul 

psihologic. 

 Tipul introvertit are o energie a spiritului prea apropiata de cea a corpului, 

cea ce-l face ezitant si neîncrezator, în pofida gândiri sale adânci. 

 Tipul extravertit este deschis tuturor stimulilor veniti din afara si de aceea 

este înclinat spre a-si face cu usurinta noi relatii, dar de multe ori îsi asuma si riscuri. 

 Altfel spus, tipului introvertit i se câstiga greu încrederea, el va vorbi numai 

de lucruri care îl intereseaza doar pe el si se va exprima întotdeauna cu dificultate. El 

are hobby-uri precise si nu îi place sa fie contrazis în covingerile sale, iar tipul 

extravertit este în principal influentat de mediul în care traieste si este interesat de 

activitatile oamenilor din jur, nu-i place singuratatea, se ambaleaza repede, dar nu 

persista la acelasi nivel de entuziasm. Orce nou incident îi poate schimba preferitele. 
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X.4.1. Tipuri de turisti 

 

Metodicul- vrea sa patrunda în esenta lucrurilor, clarificându-si fiecare aspect în 

parte. Îi plac explicatiile detaliate si de ordin tehnic. Prefera analiza, mai putin 

sintetizarea lucrurilor. Este un client de încredere al unui hotel, dar daca se decide 

sa-l schimbe nu va mai reveni niciodata. 

 

Tacutul (linistitul)- îi displace vorbaria fara sens, deoarece el însusi nu este prea 

vorbaret. Îsi exprima dorintele în termeni scurti si categorici. Daca parerea sa este 

ceruta, el si-o va exprima, dar nu accepta sa fie contrazis. 

 

Timidul- trebuie tratat cordial si asistat atunci cînd are neplaceri sau da de un 

obstacol. Nu se cearta nici odata, chiar atunci când are îndoieli. Sentimentele sale 

sunt ranite atunci când nu este multunmit sau când lucrurile nu sunt asa cum si le 

doreste. Fiti foarte atent, câteodata îl puteti confunda cu tipul de client ideal.   

 

Neîncrezatorul- traieste totdeauna sub impresia ca cineva vrea sa-l pacaleasca sau 

sa-l dezamageasca. Suspecteaza pe oricine si orice. Daca lucrurile îi sunt prezentate 

cu toata seriozitatea si cineva va reusi sa-l convinga, va avea în el un client excelent, 

deoarece, de fapt, el cauta pe cineva în care sa-si puna toata încrederea. 

 

Pesimistul- vede lucrurile în mod negativ. Îi place sa se plânga chiar si din cauza 

unor probleme ireale, deoarece se teme ca acestea sa nu se adevereasca cândva în 

viitor. Este necesar sa i se insufle mult optimism si sa fie determinat în a-si da seama 

ca pâna si în micile incidente, viata poate capata o turnura placuta.  

 

Prudentul-îi plac faptele. Nu-i place sa fie prea mult sfatuit în luarea unei decizii. 

Actioneaza cu prudenta, în urma cântaririi îndelungi a actiunilor pe care va trebui sa 

le întreprinda.  

 

Nehotarâtul-are ceva în comun cu tipul timid. Sta întotdeauna la îndoiala atunci 

când trebuie sa decida asupra unui lucru, se implica în numeroase dificultati care 

sunt în afara propriei initiative. Puteti sa-l asistati, oferindu-i foarte putine posibilitati 

de ales, altfel va fi foarte zapacit. 
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Lunaticul- îsi schimba atutudinea de la un moment la altul. Câteodata actioneaza 

fara nici o logica si cel mai mic incident din viata sa îi poate schimba sentimentele. El 

considera corecte toate ideile lui ciudate si vrea ca ele sa fie duse la îndeplinire, asa 

cum doreste el. Foarte multa rabdare si adaptabilitate sunt necesare pentru a ne 

putea obisnui cu el. Încercati sa-l satisfaceti în limite rezonabile.  

 

Grabitul- este tot timpul pe fuga. Manânca pe fuga, vorbeste cu nervozitate. 

Câteodata aceasta stare de spirit este cauzata de diversele preocupari pe care le are 

în minte, dar si pentru ca nu stie cum sa-si foloseasca rational timpul. Serviti-l cu 

promptitudine si, daca este necesar, acceptati-i aceasta nestapânire.  

 

Impulsivul- se grabeste în luarea deciziilor, iar atunci când greseste în luarea 

deciziei recunoaste greseala, dar da vina pe altcineva. Impuneti-va sfaturile cu tact si 

discretie.  

 

Agresivul- este mereu pus pe reclamatii, mereu în ofensiva si de multe ori are 

lacune în educatie. Îi place sa se ia la harta cu lumea chiar si pentru lucruri 

neimportante sau mici neîntelegeri. Ascultati-i plângerile cu calm si politete si faceti-l 

sa înteleaga ca proasta sa dispozitie îl poate face nepopulari printre clienti.  

 

Atotstiutorul- nu admite ca ar mai avea de învatat. Crede ca stie totul în privinta 

conducerii unui hotel si este zadarnic sa încerce cineva sa-i schimbe parerea. Este 

foarte încântat daca parerea sa este ceruta si va da explicatii pe larg. A trata cu 

acest tip de client nu este o problema, trebuie doar lasat sa-si exprime parerea si 

determinat sa creada ca nu greseste niciodata.  

 

Competentul- este contrar tipului atotstiutor. În general este un observator si 

câteodata chiar expert în probleme de turism. Daca cere explicatii, dati-le cu cea mai 

mare precizie. Nu-i prea place sa-si exprime opinia, prefera servicii prompte si o 

primire cordiala.  

 

Vorbaretul- vorbeste în continuu. Trece în mod fericit si cu usurinta de la un 

argument la altul, fara nici un fel de coordonare. Îi place sa se asculte pe sine si de 



Centrul de Resurse CREST © - 2008 108 

multe ori se autofelicita pentru ceea ce a spus. Nu este un client dificil. Ascultati-l fara 

sa ridicati prea multe probleme, altfel nu mai scapati de el.  

 

Importantul- se simte foarte important, câteodata peste clasa sociala din care face 

parte. În general, este foarte conservator si asteapta acelasi lucru si de la ceilalti. Îi 

plac bunele maniere, dar complimentele.  

 

Îngâmfatul- se vrea remarcat si vrea sa fie mereu lume în jurul lui. Satisfaceti-i 

vanitatea în limite rezonabile.  

 

Încrezatorul- este clientul ideal. Crede în ceea ce i se spune, deoarece prin natura 

sa încrezatoare asteapta aceeasi încredere. Fiti întotdeauna cinstit si precis cu el, 

deoarece daca afla ca este pacalit nu se mai întoarce.  

 

Comerciantul- din principiu si obisnuinta el doreste mereu sa plateasca mai putin 

decât ar trebui. Îi place sa spuna povesti despre cum a primit aceleasi servicii în alta 

parte la un pret mult mai scazut etc.  

 

Fandositul (afectatul)- este genul caruia îi place sa iasa în evidenta, sa atraga 

atentia. Evitati sa va aratati iritarea.  

 

Impacientatul- mereu nelinistit, nerabdator, dar si pretentios, îi place sa primeasca 

un serviciu eficient si la obiect iar conversatia sa se mentina la un anumit nivel. Nu-i 

aratati ca sunteti intimidat.  

 

Nemultumitul- din obisnuinta se va plânge de orice. Evaluati reclamatia si luati o 

decizie. Daca se va dovedi neîntemeiata, explicati-i acest lucru, sugerându-i totusi sa 

scrie o reclamatie la întoarcere. Fiti fermi în atitudine, dar politicos. Daca insista cu 

reclamatiile, spuneti-i ca n-are nici un rost sa continue deoarece nu aveti nici o 

putere în acest sens, în plus, aveti alti turisti de care trebuie sa va ocupati.  
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X.4.2. Comportamentul fata de turistii dificili 

 

 Este buna regula „trateaza clientii asa cum ei vo r sa fie tratati”, dar nu 

trebuie mers pâna la a spune „turistul are întotdeauna dreptate”, deoarece acceasta 

îi va aduce pe cei care efectueaza servicii la disperare si le va submina moralul. A 

trata pe cineva asa cum vrea sa fie tratat, înseamna mai degraba a-i analiza virtutiile 

si viciile, a-i utiliza cunostintele si a le ghida în directia dorita, dându-i în acelasi timp 

impresia ca totul se desfasoara asa cum el si-a dorit. Aceasta cere multa experienta 

în felul de a trata oamenii, multa politete, si bineînteles farmec si tact.  

 

 

 

   

Exercitiu 18.  

Joc de rol: 

De la fiecare echipa o persoana va fi ghidul turistic, care va prezenta o localitate (pe 

un cartonas va primi informatiile legate de obiectivele turistice din localitate). 

Celelalte persoane din echipe vor forma grupuri de turisti pentru ghidul unei alte 

echipe. Turistii vor interveni în prezentare, alegându-si comportamentul unui tip de 

turist prezentat anterior. Ghidul va avea sarcina sa le trateze în mod corespunzator 

(timp de pregatire pentru participanti 10 minute). Dupa fiecare joc de rol persoanele 

care n-au participat vor evalua si interpreta cele prezentate.   
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Cap.XI. Dezvoltarea turismului 

 

 

XI.1. Argumente si principii 

Turismul, ca activitate economica, trebuie sa se racordeze conceptului de 

dezvoltare durabila, fiind o industrie dependenta de resursele naturii si de mostenirea 

culturala a fiecarei societati, care vinde aceste resurse (prelucrate sau nu) ca parte 

integranta a „produselor” sale si în acelasi timp, împarte anumite resurse cu alti 

utilizatori, inclusiv cu comunitatile locale. 

Industria turistica a adoptat conceptul de dezvoltare durabila, formulându-se 

notiunea de „turism durabil” care, dupa publicatia OMT „turismul în anul 2010” 

(1994), dezvolta ideea „satisfacerii nevoilor turistilor actuali si ai industriei turistice si, 

în acelasi timp, a protejarii mediului si a oportunitatilor pentru viitor. Se are în vedere 

satisfacerea tuturor nevoilor turistilor, economice, sociale, estetice, de loisir etc, 

mentinându-se integritatea ecologica si diversitatea biologica, culturala si toate 

sistemele ce sunt viata”. Cu alte cuvinte, toate activitatile turistice dintr-o tara/regiune 

trebuie sa fie compatibil cu capacitatea de încarcare cu turisti si echipamente 

turistice a mediului natural, asigurându-se, asfel, o functionare ecologica si 

economica durabila la toate nivelurile corespondente nevoilor de utilizare endogene 

si exogene. Organizatia Mondiala a Turismului (WTO), Consiliu Mondial al 

Calatoriilor si Turismului (WTTC) si Consiliu Terrei au pregatit pentru Summit-ul de la 

Rio din 1992 raportul intitulat „Program de actiune 21 pentru sectorul de calatorii si 

turism: spre o dezvoltare durabila”, în care se evidentiaza rolul specific pe care îl pot 

avea turismul si calatoriile în realizarea obiectivelor de dezvoltare a Actiuni XXI si se 

pledeza pentru contributia organismelor publice si a înterprinzatorilor în atingerea 

scopului final: dezvoltarea unui turism durabil. Se arata ca „pentru organismele 

publice, autoritatile nationale ale turismului si organizatorii serviciilor comerciale 

scopul prioritar este sa instaureze sisteme si proceduri care sa vizeze principiile de 

dezvoltare durabila în mecanismele cele mai intime ale procesului decizional si sa 

stabileasca masuri care sa dea consistenta unui turism durabil!” iar întreprinzatorii 

„trebuie sa considere dezvoltarea durabila ca o componenta functionala centrala a 

managmentului si sa ia masurile necesare pentru practicarea unui turism durabil”.    

În conceptia OMT, dezvoltarea unui turism durabil raspunde nevoilor turistilor 

si destinatiilor acestora, mentinând si ameliorând posibilitatile viitoare, deziderate 
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realizabile printr-o gestionar a tuturor resurselor, satisfacerea nevoilor economice, 

estetice si sociale si protejarea integritatii culturale a ecosistemelor, biodiversitatii si a 

sistemelor de sustinere a vietii.  

 

           Dezvoltarea turismului durabil este privita astfel, sub mai multe aspecte, care 

se însumeaza acestui concept (OMT, 1995) si anume: 

• Resursele turistice naturale, cultural-istorice si altele sunt protejate de o 

asa maniera încât sa poata fi folosite si în viitor cu aceeasi profitabilitate 

ca în societatea actuala. O astfel de abordare este benefica pe trei planui si 

anume: pentru turism, ale carui atractii si activitati depind de calitatea 

mediului natural si a patrimoniului cultural – istoric si orice degradare sau 

distrugere a acestora are consecinte în insatisfactia turistilor si deprecierea 

destinatiei turistice (si chiar scoaterea de pe piata a acesteia); valorificarea 

prin turism favorizeaza, adesea, protejarea si conservarea mostenirii 

cultural-istorice si constientizeaza comunitatile locale de valoarea 

patrimoniului lor, incitându-le la conservarea acestuia si a mediului natural.  

• Planificarea si gestionarea dezvoltarii turistice se fac într-o astfel de 

maniera încât sa nu rezulte probleme ecologice sau socioculturale grave 

în regiunea amenajate. Pentru a reduce efectele indesirabile asupra 

mediului, dezvoltarea turismului se realizeaza folosind unele studii de impact, 

utilizându-se analize pe baza unor indicatori de durabilitate economica, 

ecologica si socio-culturala si tehnici adecvate pentru mentinerea echilibrului.  

• Calitatea generala a mediului din regiunea turistica trebuie sa fie aparata 

si, la nevoie, ameliorata. Acest deziderat se realizeaza cu precadere în 

conditiile unui turism bine organizat si nepoluant. De regula, turismul trebuie 

sa apere si sa amelioreze sau sa îmbunatateasca mediul ca suport si „materie 

prima” a sa si sa sprijine locuitorii în actiunea de protejare si sporire a calitatii 

acestuia.  

• Nivelul de satisfactie a turistilor trebuie sa fie mentinut, astfel ca 

destinatiile turistice sa conserve atractia si potentialul lor comercial. 

Daca o regiune turistica nu ofera satisfactie vizitatorilor, aceasta se va 

devaloriza pe piata turistica, devenind nesemnificativa. Asa se întâmpla cu 

statiunile turistice vechi intrate în anonimat, care trebuie revitalizate pentru a 

continua sa existe si sa-si atinga obiectivele de comercializare.  
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• Turismul trebuie sa fie profitabil tuturor membrilor societatii. 

Planificarea si dezvoltarea turismului trebuie sa fie realizate astfel încât 

beneficiile socioeconomice ale turismului sa apartina într-o pondere mai mare 

membrilor societatii. De aceea proiectele turistice realizate la nivelul 

comunitatilor locale sunt cele mai profitabile pentru locuitorii regiunii. Aceste 

obiective se materializeaza prin respectarea principiilor generale pe care le 

mentionam mai jos. 

 

În dezvoltarea durabila a turismului se impune ca necesitate respectarea de 

catre autoritati, comunitati, întreprinzatori si agenti de turism a unor principii 

generale, între care amintim: 

• mediul înconjurator are valoare intrinseca, deosebit de mare pentru turism; 

de el trebuie sa se bucure generatiile viitoare; 

• turismul trebuie vazut ca o activitate pozitiva, complexa, de care sa 

beneficieze mediul ambiant, comunitatile locale, si desigur, turistii; 

• relatia dintre mediul ambiant si turism poate fi dezvoltata astfel încât 

mediul sa sustina activitatea turistica pe termen lung, iar dezvoltarea 

turismului, la rândul sau, nu trebuie sa duca la degradarea mediului ci, 

dimpotriva, la protejarea, conservarea si îmbunatatirea lui; 

• dezvoltarea activitatii de turism trebuie sa respecte caracteristicile locului 

unde se desfasoara: ecologice, sociale, economice, culturale, 

arhitecturale; 

• scopul dezvoltarii turismului trebuie sa fie întotdeauna echilibrarea nevoilor 

turistilor cu cele ale destinatiilor si gazdelor acestora; 

• industria turistica, guvernele, autoritatile responsabile cu protectia mediului 

si organismele internationale trebuie sa respecte aceste principii si sa 

conlucreze pentru a le pune în practica.  

 

 



Centrul de Resurse CREST © - 2008 113 

XI.2. Turism rural si dezvoltare sustinuta 

Asa cum se apreciaza în comunicatele Comisiei Uniunii Europene, COM 88 

(501) „Viitorul lumii rurale” si COM (90) 438 „Masuri comunitare pentru dezvoltarea 

turismului rural”, turismul rural se întelege ca un turism sustinut si integrat cu mediul 

rural, cultural si social bazat pe consideratii asupra spatiului rural, populatiei locale si 

produselor tipice.  

 Conform Secretariatului de Turism (1994), dezvoltarea economica a turismului 

rural trebuie sa valorifice din punct de vedere turistic: 

a) resrsele naturale, culturale si sociale cu scopuri turistice; 

b) produsele si serviciile care sa raspunda necesitatilor de divertisment ale 

turistului. 

Toate acestea marcate în cadrul unei dezvoltari locale sustinute, atente cu mediul 

înconjurator si socialmente solidara cu confruntarea oras/sat, unde turismul se 

profileaza ca principala axa de dezvoltare.  

 Un principiu important este acela ca turismul local trebuie sa armonizeze 

interesele turismului, ale mediului înconjurator si ale comunitatii locale. Turismul 

rural, ca parte integranta a întregului angrenaj al turismului, implica o activitate 

turistica. Mediul înconjurator si comunitatile locale sunt elementele sale de baza 

si, de aceea, sunt direct implicate în receptarea de beneficii si costuri.  

 Turismul rural poate fi considerat un raspuns la necesitatile micii exploatari 

agrare, cu probleme de continuitate, care permite familiilor de agricultori sa 

ajunga la un nivel de viata care compenseaza dificultatile vietii rurale si aduce o 

anumita autonomie fata de sectorul agroindustrial.  

 Dezvoltarea turismului trebuie sa se faca gradat, fara sa provoace un impact. 

Trebuie sa se bazeze pe utilizarea sustinuta a resurselor, pe revitalizarea 

economiilor locale, pe integrarea populatiei locale si pe o dezvoltare planificata si 

controlata care sa nu duca la aparitia unui fenomen de masa, care sa aiba un 

impact scazut si sa fie sustinuta.  

 Pincipala problema care apare atunci când se pune problema turismului rural 

este sustinerea, mai precis capacitatea de a satisface cererea, asigurând o 

mentinere în timp a ofertei.  

 Este vorba, deci, de a integra în timp aspectele tehnice (natura) cu cele 

economice (turismul). 

 În definitiv, este vorba de stabilirea unui circuit închis si bidimensional între 

natura si resursele economice. Natura trebuie sa creeze resurse economice (prin 
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intermediul turismului), în timp ce aceasta activitate trebuie sa fie capabila sa 

contribuie, sa mentina si sa îmbunatateasca cantitatea si calitatea resurselor 

naturale existente.  

 Conform CEFAT, conceptul sustinut implica permanenta. Permanenta aduce 

cu sine o actiune integrata în mediul înconjurator, folosirea optima a resurselor, 

integrarea populatiei locale si pastrarea si îmbunatatirea mediului. Adica toate 

acestea trebuie sa permita un proces de durata, în contrapozitie cu modelul 

rentabilitatii maxime în spatiu si timp, care sa raspunda speculatiilor si, marea 

majoritate a cazurilor, modelului conventional de soare si plaja.   

 Diferite studii afirma ca aceasta sustinere consta în îmbunatatirea 

standardelor de viata ale comunitatii locale, în satisfacerea cererii pentru un 

turism diferit si conservarea mediului unde se realizeaza activitatea.  

 Dezvoltarea sustinuta raspunde nevoilor turistilor actuali si a regiunilor care îi 

primesc, protejând si amplificând oportunitatile de viitor. Se intentioneaza ca 

necesitatile economice, sociale si estetice sa poata fi satisfacute, mentinând atât 

integritatea culturala, procesele ecologice esentiale si diversitatea biologica, cât si 

sistemele de aparare a vietii naturale. Cheia pentru o buna gestiune a 

patrimoniului natural, din perspectiva turismului cu interesele legitime care i se 

asociaza, este cea care se insereaza în principiul sustinerii.  

 Carter (1991) defineste ca imperative primare pentru dezvoltarea sustinuta a 

turismului urmatoarele: 

a) trebuie sa gaseasca necesitatile populatiei care primeste oaspeti în scopul de 

îmbunatatire a standardelor de viata, atât pe termen scurt cât si pe termen 

lung; 

b) trebuie sa satisfaca cererile unui numar crescând de turisti si sa continue sa îi 

atraga pentru a satisface primul obiectiv; 

c) mediul trebuie sa fie protejat pentru a putea duce la bun sfârsit obiectivele 

anterioare. 

 

Astfel, conceptul de sustinere a activitatii turistice rurale se opreste asupra a 

trei piloni fundamentali: natura, comunitatile locale si turistii. Acestia sunt, în realitate, 

principalii protagonisti ai turismului rural. Fara îndoiala exista si alti agenti care 

intervin în mod indirect în proces, ca tur-operatorii, asociatiile ecologiste, diversele 

administratii etc. 
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Deoarece turismul rural implica agenti foarte diversi, este nevoie sa se tina 

seama de perspective în momentul planificarii. Greutatea coordonarii cade, logic, pe 

Administratiile Publice, deoarece acestea sunt unicele care pot controla îndeplinirea 

si adoptarea mijloacelor de corectare a devierilor.  

Necesitatea turismului rural raspunde unei triple perspective: cea a 

operatorilor, în masura în care diversificarea ofertei poate modifica cresterea 

competitivitatii sectorului; cea a turistilor, pentru ca se ofera raspunsuri oportune 

privind satisfacerea noilor necesitati de relaxare si, în sfârsit, cea a autoritatilor 

publice, deoarece aplica strategii de îmbunatatire calitativa a turismului atât în timp 

cât si în spatiu.   

Orice proces de planificare a turismului rural implica doua directii mari de 

actionare. Pe de o parte, crearea infrastructurilor necesare pentru ca impacturile 

fizice negative ale turismului sa fie minime, si, pe de alta parte, educatia agentilor 

implicati în turismul rural, în mod direct sau indirect.  

Infrastructura reprezinta toate elementele care, în cadrul zonei turismului 

alternativ, sunt destinate sa reduca impactul negativ a vizitatorilor în zona (cosuri de 

hârtii, zone de odihna, servicii de curatenie, brosuri, afise care indica modul corect de 

comportare etc.) si sa potenteze oportunitatile (cu o oferta diversificata si încercând 

sa disperseze vizitatorii din punct de vedere spatial si temporal). 

Educatia este al doilea pilon al planificarii turismului rural si consta în crearea 

unei constiinte respectuoase fata de mediul înconjurator, tinând cont de cele doua 

colectivitati receptoare, vizitatorii si comunitatile locale. Functia educativa poate fi 

realizata printr-o comunicare personala (ghizii trebuie sa fie formati sa protejeze 

spatiul natural de care sunt responsabili si, de asemenea, comunitatile locale) si prin 

forme de comunicare nonpersonale, ca: mijloacele de comunicare în masa, 

mijloacele care se adreseaza în mod special vizitatorilor (distribuirea de prospecte, 

emisiuni audio-vizuale, afise etc.). Trebuie sa se tina seama de faptul ca, în 

planificarea acestor activitati, atentia cea mai importanta se acorda mediului 

înconjurator.  

Nu trebuie sa se uite, pe de alta parte, pericolele pe care le poate aduce un 

anumit tip de turism rural rau conceput. Acestea pot fi rezumate în doua aspecte: 

- Turismul si relaxarea în mediul rural impune un mediu si un peisaj 

de calitate. O evolutie destul de rapida sau dezordonata poate 

produce daune importante acestui mediu sau peisaj, cu riscul de a 

distruge propriile baze.  
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- Daca aceasta evolutie se accelereza, toleranta si capacitatea de 

primire se depasesc, iar dezvoltarea nu poate fi controlata sau 

dominata de populatia locala. Este vorba atunci de o forma noua de 

turism, fara legatura cu mediul rural si cu locuitorii sai.    

 

În rezumat, nu este usor sa se caute o definitie a turismului rural. În afara de 

cazare, anumite activitati si servicii complementare, trebuie sa existe o relatie 

sustinuta între natura, comunitatea locala si turisti si, pentru a ajune la ea, 

dezvoltarea turismului rural trebuie sa se realizeze gradat.  
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Cap.XII. Situatia turismului în Regiunea Nord-Vest 

 

XII.1. Evolutia în turismul mondial si în turismul românesc 

 
Tendinte 

Nu putem analiza situatia curenta din Regiunea Nord-Vest si perspectivele viitoare 

de dezvoltare a activitatilor turistice, fara a lua în considerare directiile globale din 

domeniu, care afecteaza situatia curenta si potentialele tendinte pentru Transilvania 

de Nord. 

Turismul este de asteptat sa devina una dintre ramurile economice cele mai 

importante pe plan international, pe fondul globalizarii si al dezvoltarii economice 

generalizate. 

Conform Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT, Strategia dezvoltarii turismului în 

România, august 2006), studii de specialitate din cadrul Organizatiei Mondiale pentru 

Turism (World Tourism Organization) au identificat principalele megatendinte ce se 

înregistreaza în domeniul turismului, pâna în prezent si care se vor amplifica în 

perspectiva anilor 2020, în ceea ce priveste cererea si oferta turistica. Printre cele 

mai semnificative aspecte, pot fi mentionate urmatoarele: 

- cresterea numarului de turisti 

- cresterea cererii pentru destinatii noi 

- cresterea frecventarii statiunilor balneoclimaterice si balneare (datorita preocuparii 

crescânde pentru întrettinere, înfrumusetare, gimnastica, fitness etc.) 

- tendinta de sporire a numarului de vacante de durata mai scurta 

- cresterea numarului persoanelor de varsta a III-a care sunt mai active si dornice de 

calatorii 

- turistii devin mai experimentati si sofisticati si asteapta atractii de buna calitate, 

utilitati si servicii pe masura si tarife / preturi adecvate calitatii în calatoriile lor 

- dezvoltarea ofertei pentru calatorii de afaceri sau pentru congrese, conferinte, 

reuniuni etc. 

- cresterea numarului de persoane interesate de turismul etnic (vizitarea locurilor 

natale), respectiv turismul religios si monahal, de pelerinaj 

- cresterea numarului turistilor preocupati de probleme de mediu natural 

- turismul utilizeaza într-o masura tot mai mare, tehnologia moderna în domenii ca 

servicii de rezervare sau marketing; în ultima perioada Internet-ul a devenit un mijloc 

tot mai important de informare si marketing. 
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În analiza competitivitatii în turism s-au luat ca tari de referinta pentru comparatie 8 

tari din apropierea României, considerate tari concurente în turism: Bulgaria, Croatia, 

Serbia si Muntenegru, Ungaria, Republica Ceha, Slovacia, Polonia si Ucraina. 

Se constata urmatoarele: 

•  În ceea ce priveste indicele mediu de competitivitate în turism, România, cu un 

indice mediu de 58.91, este clar depasita de Ungaria (78,44) si Cehia (74,47) dar si 

de Bulgaria (68,57%), Croatia (68,04), Polonia (66,03) si Slovacia (62,84), ramânând 

în avantaj doar fata de Ucraina si Serbia - Muntenegru. 

 

 

• România este mai competitiva fata de unele din tarile vecine în domeniul preturilor, 

al mediului, al deschiderii fata de comert si turism si domeniul social 

• Indicele de competitivitate este mai scazut în privinta tehnologiei, resurselor umane 

si infrastructurii. 

Motoarele industriei turistice românesti sunt în fapt, câteva segmente care 

functioneza bine: agroturismul, turismul balnear si montan, turismul de circuit si de 

eveniment. 

Conform datelor prezentate de ANT si INS, în prezent (2005) sectorul turistic 

românesc se caracterizeaza, la nivel global, prin urmatorii indicatori: 

• 6,6 mil. vizitatori straini; 

• 6,9 mil.plecari ale turistilor români; 

• 607 mil. USD încasari din turismul international; 

• 2,13% contributie la PIB, dupa metodologia Institutului National de Statistica; 

• 4,7% contributia turismului în P.I.B., conform datelor furnizate de WTTC; 

• 105 mii locuri de munca oferite de sectorul turistic; 

• 1,2% din totalul locurilor de munca; 

• Investitiile din ramura “Hoteluri si restaurante”, în totalul investitiilor din economie au 

crescut de la 0,59% în 1990 la 1,35% în 2003, cu niveluri maximale atinse în anii 

1992 – 1,52%, 1995 – 1,68% si 1999 – 1,41%. 

În raport cu potentialul existent în tara noastra, si comparativ cu celelalte tari central 

si est-europene, România se prezinta totusi modest în privinta performantelor 

economice ale industriei turismului, pe termen mediu acest dezavantaj putându-se 

pastra. 

Concurenta în ultimii ani a devenit acerba, România pierzându-si o parte din turistii 

interni si externi catre alte piete cum sunt Grecia, Turcia sau Bulgaria, pe motiv ca 
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oferta acestora este diversificata, a crescut puterea de cumparare si au dezvoltat 

rapoarte pret-calitate mult mai bune. 

Banca Mondiala aminteste cu toate acestea ca România si-a modificat cadrul 

legislativ, a oferit stimulente firmelor si un cadru stabil, ceea ce va duce la o crestere 

economica pe termen mediu, datorata si serviciilor si turismului. 

 

Concluzii cheie 

privind aspectele economice ale turismului românesc (sursa: ANT) 

 

a. În ceea ce priveste capacitatea de cazare: 

• Cresterea în prezent cu 24,9% a numarului de structuri de primire; 

• Scaderea capacitatii de cazare cu aprox.  2,4% fata de anul 2000; 

b. În ceea ce priveste numarul de vizi tatori si numarul turisti lor înregistrati: 

• În anul 2004 numarul de turisti români înregistrati în structuri le de primire a  atins 

cifra de 4.279.105 turisti, însumând 15.167.545 mii innoptari ; 

• Cresterea cu 13,8% a numarului total de turisti înregistrati în unitatile de cazare 

fata de anul 2000, din care cu 5,3% a turistilor români si cu 46,3% a turistilor  

straini; 

• Cresterea numarului de înnoptari la total turisti cu 11,4% fata de 2000, cu 1,3% 

la turisti români si 52,6 % la turisti straini; 

• Reducerea sejurului mediu de la 3,6 zile în 2000 (3,8 zile la turistii români si 2,5 

zile la  turistii  straini)  la  3,3  zile  în  anul  2004  (3,5  zile  pentru  turistii  români si   

2,5  zile pentru turisti straini); 

•  Cresterea cu 25,4% a numarului de vizitatori straini la frontiera;. 

• Cresterea cu 1,7% a numarului de turisti români care au plecat în strainatate; 

•  Cresterea cu  5,1%  a numarului  de  turisti români sositi  pe litoral s i cu  

aproximativ 260% a numarului de turisti straini; 

•  Scaderea cu 2,2% a numarului de turisti români sositi în statiunile  balneare si 

cresterea cu 76,7% a numarului  de turisti straini; 

• Cresterea cu 7,7%  a numarului  de  turisti  români sositi  în statiunile montane s i  

cu 32,2% a numarului de turisti straini;  

•  Cresterea cu 87,6% a numarului de turisti romani sositi în Delta Dunarii si cu 

360% numarului de turisti straini; 

• Cresterea cu 4,8% a numarului de turisti români sositi în Bucuresti si în orasele 

resedinta de judet si cu 47,2% a numarului de turisti straini.  
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Cifrele confirma  însa  faptul  ca  România  nu  este  o  destinatie cautata de  turistii  

cu venituri mari. Investitii importante în anii urmatori din surse private, interne sau 

externe (ex. Fondurile Structurale) ar putea schimba aceasta stare de fapt. 

 

XII.2. Starea actuala a turismului regional 

 Regiunea 

Regiunea Nord-Vest a fost creata în baza Legii nr. 151/1998 (modificata prin Legea 

nr. 315/2004) prin asocierea voluntara a judetelor Bihor, Bistrita -Nasaud, Cluj, 

Maramures, Satu-Mare si Salaj. Regiunea acopera 14% din teritoriul României si se 

situeaza pe locul patru la nivel national în privinta suprafetei si a populatiei.  

Regiunea Nord-Vest are o pozitie geografica strategica, fiind poarta de intrare în 

România dinspre Uniunea Europeana si Ucraina. Din punct de vedere geografic si 

stiintific ea corespunde zonei cunoscute sub numele de ”Transilvania de Nord”, 

denumire care se doreste a fi promovata ca si brand regional în scop turistic si 

investitional. 

Regiunea Nord-Vest se caracterizeaza prin: 

• existenta unor forme de relief accesibile si variate (lanturi montane, câmpii sau 

depresiuni); 

• o clima favorabila practicarii turismului pe tot parcursul anului; 

• potential faunistic si floristic bogat, cu specii si ecosisteme unice. 

 

 Contributia turismului la economia regionala 

În anul 2003, Produsul Intern Brut Regional din turism a fost de 4342,9 miliarde lei 

preturi curente. Acest volum situeaza regiunea pe locul 4 între regiunile din România. 

Regiunile care au avut o contributie si mai importanta a turismului la PIB au fost 

Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud-Est. 

Ponderea detinuta la nivel national de sectorul „Hoteluri si restaurante” - fara însa a 

neglija efectul de multiplicare a turismului – a fost de 1,89% în anul 2003, aproximativ 

constant fata de anii anteriori. 

Totusi, turismul (sectorul Hoteluri si restaurante) contribuie la formarea PIBR în 

regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) cu 1,8% aproximativ egal sau putin mai 

scazut, fata de media României din ultimii ani si cea a altor regiuni din noile state 

membre din Europa de Est. Câteva dintre cauzele care conduc la aceasta situatie 

sunt:  
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• Nivel scazut al cooperarii între operatorii liniilor aeriene regulate si agentiile de 

turism 

• Absenta unor agentii regionale de promovare a turismului, a operatorilor 

internationali 

• Lipsa marketingului regional de turism si a structurilor regionale de turism  

• Centre de informare putine, atât în rural cât si în urban  

• Marketing incipient pentru zonele turistice (necesitatea panourilor istorice plasate în 

fata monumentelor de exemplu, panourilor informative în parcuri, site-urilor web de 

prezentare a zonelor atractive, brosurilor, pliantelor publicitare etc.) 

• Slaba promovare a turismului de nisa (turism cinegetic pentru vânatoare si pescuit 

sportiv, turism sportiv sau de agrement, turism stiintific etc). 

Analizând structura PIB pe principalele ramuri observam ca serviciile, din care face 

parte si sectorul turistic, contribuie cu ponderea cea mai mare la formarea PIB-ului, 

urmate de industrie si de agricultura. 

În orasele mari, în special, s-au dezvoltat o seama de tour-operatori si agentii de 

turism care ofera produse turistice importante, în general externe, dar si interne. Se 

remarca Cluj-Napoca care în 2006 avea peste 150 de agentii de turism active. În 

orasele mici numarul acestora este mai scazut. 

Trebuie mentionat aici ca exista un singur tour operator specializat în turism balnear, 

S.C. Balneo Turism S.A. La nivel national, capacitatea de cazare turistica în 

functiune în statiunile balneare a evoluat negativ în 2005 fata de anul 2004 

reducându-se cu 5,3%. De asemenea, se remarca un regres al numarului total de 

sosiri, doar 96,6% fata de anul anterior, ceea ce ar putea arata o oarecare orientare 

a clientelei de turism balnear catre celalalte forme de turism, în special catre 

statiunile din zona Delta Dunarii si orasele resedinta de judet. Totusi, indicii de 

utilizare neta a locurilor de cazare 1 arata ca cel putin la nivel national statiunile 

balneare au gradul de utilizare neta cel mai mare (49,5% comparativ cu o medie de 

33,4% total turism), aspect care indica faptul ca acestea îsi mentin avantajul 

competitiv. 

Pachetele turistice oferite de agentiile de turism sunt în special în statiunile balneare, 

în zona montana sau la pensiuni agroturistice. Cele mai cautate din Regiune sunt 

cele de la Baile Felix, Sângeorz-Bai, Baisoara, Baile Sarate, Turda, Borsa, Ocna 

Sugatag, Sapânta, Stâna de Vale, etc. O mare parte din serviciile oferite sunt pentru 

destinatii externe, fiind oferite atât pachete turistice cu transport propriu cât si cu 

avionul. 
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Conform datelor Eurostat, cei mai multi turisti folosesc transportul rutier, urmat la 

mare distanta de cel feroviar sau aerian. 

 

 Evolutia sectorului turistic 

Este de remarcat ca sectorul Hotelurilor si restaurantelor are prognozata o rata 

medie anuala de crestere a PIB-ului de 5,4 % în intervalul analizat; acest lucru va fi 

determinat de investitiile în infrastructura de turism cât si în cea de afaceri având ca 

efect direct un impact pozitiv asupra fortei de munca care va fi angrenata în domeniu. 

Evolutii importante vor avea loc si în sectoarele primar si secundar. Astfel sectorul 

agricol va creste cu 3,0% în perioada analizata pe fondul noilor piete de desfacere si 

al schimbarilor de structura (determinate de o crestere a productivitatii muncii 

importanta); totusi acest sector va înregistra scaderi ale fortei de munca de 

aproximativ -1,5% anual în perioada 2007-2013. Un alt sector care va avea o 

crestere sustinuta va fi cel al industriei prelucratoare; ramuri ca industria alimentara 

sau industria confectiilor îsi continua cresterea, chiar daca mai lenta dacât a 

economiei pe ansamblu; totusi datorita eliminarii barierelor vamale sau a dizlocarii 

industriei lohn ponderea pe care o ocupa acest sector în economie se poate diminua. 

În cadrul procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala a fost facut un 

studiu bazat atât pe date statistice, cât si pe dorinta administratiilor publice locale din 

cele sase judete, studiu prin care au fost alese sectoarele prioritare care sa fie 

dezvoltate în viitor, atât la nivel de judete, cât si la nivel de regiune. Astfel au fost 

alese urmatoarele sectoare prioritare pentru Regiunea Nord-Vest (Transilvania de 

Nord): 

Sectoare de sustinere în dezvoltarea carora sunt interesate mai multe judete ale 

regiunii, existând conditii favorabile pentru a construi competente specifice ale 

Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) si pentru a asigura avantaje competitive în 

competitia pe plan national si global: IT&C, Învatamânt superior si Cercetare, Turism, 

Agricultura, Industria alimentara si a bunurilor de consum (mobila si confectii), 

Industria de masini si echipamente. 

Sectoare de mentinere, care au o pondere ridicata a ocuparii în anumite UTP-uri (ex. 

Zalau, Turda-Câmpia-Turzii), asigurând suportul economic pentru bunastarea 

acestor zone. Cu toate acestea, dezvoltarea lor în afara acestor UTP-uri nu este 

previzibila în lipsa atragerii unor investitori de calibru. În cazul acestora se va opta 

pentru asigurarea conditiilor necesare pentru mentinerea interesului companiilor 

multinationale din domeniile respective pentru a investi în Regiunea Nord-Vest 
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(Transilvania de Nord), evitându-se delocalizarea acestora: Industria metalurgica, 

Industria cauciucului. 

Sectoare “dilema”, a caror evolutie în viitor este mai degraba incerta; regiunea ar 

putea dezvolta anumite avantaje competitive, dar în momentul de fata nu exista o 

certitudine în acest sens: Industria maselor plastice, Transporturi si activitati conexe 

de transport. 

 

 Piata turistica 

Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) reprezinta o destinatie turistica 

importanta, promovând în principal produse turistice de tip statiuni balneare, turism 

montan si turism cultural. 

Pe piata europeana, turismul cunoaste o dezvoltare exploziva , numarul de turisti 

crescând exponential în ultimii 20 de ani. Tintele sunt destinatii clare, în special spre 

Sudul Europei - Franta, Italia, Spania, Grecia. Tipurile de turism oferite sunt în 

special date de turismul cultural, istoric si de relaxare. Turismul aduce o pondere 

importanta în PIB-ul acestor tari. 

Si în România a avut loc o crestere a numarului de turisti straini. Trebuie mentionat 

însa ca numarul de plecari ale vizitatorilor români în strainatate este mai mare decât 

cel al sosirilor vizitatorilor straini în România, ceea ce duce la o balanta turistica 

negativa. 

Pentru România, în 2005, cea mai mare pondere a turistilor straini a fost data de 

turistii din Europa (82%), America (8%) si Asia (8%). Structura turistilor straini cazati, 

pe tari din UE este: Italia (17%), Germania (16%), Franta (10%), Ungaria (8%) si 

Marea Britanie (7%). Important de precizat ca accesul acestora se realizeaza în 

special pe cale rutiera si într-o masura mai mica pe cale aeriana. Potrivit datelor 

furnizate de INS în judetele regiunii au fost înregistrate urmatoarele sosiri pentru 

turistii straini/români: 

 

 

Tabel 1. Sosiri ale turistilor în structurile de primire turistica cu functiuni de cazare 

turistica, în anul 2005 

 
 

Judet 
 

Total 
 

Români 
 

Straini 
 

Regiunea Nord-Vest 

(Transilvania  de Nord) 

 

733384 
 

572098 
 

161286 
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Bihor 
 

216019 
 

180908 
 

35111 
 

Bistrita-Nasaud 
 

65762 
 

53004 
 

12758 
 

Cluj 
 

280919 
 

205654 
 

75265 
 

Maramures 
 

91348 
 

69414 
 

21934 
 

Satu-Mare 
 

64331 
 

50855 
 

13476 
 

Salaj 
 

15005 
 

12263 
 

2742 

 

Sursa: Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare în 

anul 2005, INS 

Raportul  este   de  aproximativ  un  turist  strain  la  trei  turisti  români,  judetele  

Cluj  si Maramures având un raport superior mediei regionale. 

 

Destinatiile de baza ale turistilor straini au fost judetele Cluj, Bihor si Maramures, 

datorita atractivitatii turistice mai ridicate din aceste trei judete. Se remarca 

numarul redus de turisti straini din judetul Salaj, doar 2.742 de turisti având ca 

destinatie acest judet. 

 

Fig.   Sosiri ale turistilor în structuri de primire turistica în anul 2005 
 

 

 

 

Turisti  (total) R egiunea de  N ord-Vest 
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Turismul din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) este marcat de 

sezonalitate. Este  de  accentuat  totusi  faptul  ca  pentru  cresterea  sezonului  

turistic  s-a  dezvoltat  o noua forma de turism – turismul de afaceri – prin dotarea 

hotelurilor cu facilitati pentru organizarea de conferinte, simpozioane si training-

uri  (în zonele montane – Stâna de Vale) sau balneare (Baile Felix, Sângeorz-Bai). 

Numarul de turisti în Regiune a crescut între anii 2000-2005, ajungând la 733.384 

turisti.  Cei  mai  multi  turisti  au  fost  înregistrati  în  judetul  Cluj  280.919  turisti  si  

Bihor 216.019 turisti (împreuna cele 2 judete au peste jumatate (68%) din 

numarul total de turisti din regiune). Judetele Salaj s i Satu Mare au atras un 

numar  redus de  turisti - 15005, respectiv 64.331 la nivelul anului 2005. 

 

 

Un fenomen interesant de analizat îl reprezinta sosiri le rezidentilor în 

structurile de primire turistica pe luni calendaristice în anul 2005. 

 

Tabel 2.  

Sosiri ale rezidentilor în structurile de primire turistica cu functiuni de cazare  

turistica, pe judete in 2005 

  

 

 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 
BH 11694 10816 15758 12600 14944 16309 21553 24724 14220 14124 13198 10968 
BN 2828 3056 4161 4454 4831 4907 5781 5540 4629 4725 4599 3493 
CJ 12193 13511 14970 16064 19175 19627 18612 17478 18966 19493 20634 14931 
MM 3989 3676 5421 4985 7094 6027 6412 7617 6252 6904 6056 4981 
SJ 3087 2672 3130 3647 4210 5151 6829 6237 4780 4001 3458 3653 
SM 915 1034 982 696 1014 1151 1247 1656 1000 906 962 700 
T: 34704 34765 44422 42446 51264 53172 60433 63552 49847 49833 48907 38726 

 

Sursa: Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare în anul 

2005, INS 

 

Cele mai multe sosiri în fiecare luna a anului sunt în judetul Cluj, cu exceptia lunilor 

de vara când pe primul loc se situeaza judetul Bihor, probabil ca urmare a afluxului în 

statiunile balneare si de tranzit. De asemenea, trebuie mentionat ca un numar mai 

mare de turisti se înregistreaza în lunile de vara, punctul maxim atingându-se în iulie 
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si august, dar si în luna octombrie se înregistreaza un numar mai mare de turitti 

decât în celelalte luni ale anului, mai ales în judetele Cluj si Maramures. 

Analiza sosirilor rezidentilor pe parcursul anului 2005 are urmatoarele concluzii: 

-cel mai mare numar de sosiri în regiunea de Nord-Vest sunt în lunile de vara, luna 

august fiind cea mai propice numarului de turisti, cu un total de 63552 turisti. S-ar 

putea considera ca sezonul turistic cel mai important sunt lunile de vara (iunie, iulie, 

august reprezentând primele 3 luni din an ca si numar de sosiri). Comparativ cu 

perioada de iarna, aceasta cifra este mai mare cu aproximativ 50%. 

-frecventa turistilor se reduce foarte mult în sezonul rece; scaderea este constanta, 

pâna în luna ianuarie, când a fost înregistrat un mimim de 34.765 turisti.  

-anotimpurile de primavara si toamna sunt solicitate mediu, în masura în care nu 

exista foarte multe oferte turistice centrate pe acestea si concediile românilor sunt 

traditional în perioada de vara si de sarbatori. 

Cel de-al doilea semestru al anului atrage mai multi turisti în regiune, evident tot 

datorita preferintei pentru concedii a turistilor români si conditiilor meteorologice. 

Exista o clientela sigura pentru statiunile balneare de importanta din Bihor( Baile 

Felix si 1 Mai). Se constata ca judetul Bistrita -Nasaud a început sa atraga un numar 

mai mare de turisti, în special în lunile de vara. 

Analizând indicele de utilizare neta a capacitatilor în functiune se poate observa ca 

între 2000 si 2003 acesta a avut o dinamica ascendenta la nivelul regiunii spre 

deosebire de nivelul national, dar a început sa se reduca din nou în ultimii doi ani. 

Aceeasi evolutie se poate observa si la nivel de judet, exceptie facând judetul Satu 

Mare. 

În ceea ce priveste structurile de primire turistica, se observa ca ponderea cea mai 

mare o au judetele Cluj si Maramures (care împreuna totalizeaza 70% din totalul 

structurilor de cazare din Regiune). La polul opus se regasesc judetele Salaj si 

Bistrita-Nasaud care au doar 7,4% din totalul capacitatilor de cazare regionale. 

Cauzele care determina nivelul redus de fluxuri turistice poate fi explicat din mai 

multe 

motive. Unul dintre ele poate fi necorelarea între localizarea spatiilor de cazare si 

punctele de atractie din judete; o alta problema poate fi data de adaptarea structurilor 

de cazare, unele dintre ele din perioada de dinainte de 1989, de obicei 

supradimensionate si necesitatile actuale ale turistilor, care doresc intimitate si 
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servicii personalizate. O alta cauza este data de lipsa unor servicii complexe de 

agrement pentru turistii care doresc sa petreaca experiente diverse. 

 

Agentii de turism 

În trimestrul IV al anului 2005 cele mai multe agentii de turism au functionat în judetul 

Cluj - 38 de agentii. În celalalte judete au functionat un numar redus de agentii 

turistice – Maramures 20 agentii, urmat de Bihor cu 16 agentii care ofera servicii. 

Este de remarcat si numarul în crestere al personalului ocupat în agentii turistice, din 

nou cel mai mare numar în trimestrul IV al anului 2005 fiind în judetul Cluj - 193 

persoane, din care 21 ghizi autorizati, pe când în Salaj existau doar 11 persoane.  

 

Tabel 3. Numarul de personal ocupat al agentiilor de turism care au functionat în 

rimestrul IV 2005 

 

JUDETUL Numarul de personal ocupat Din care, ghizi autorizati 
 

Bihor 
 

76 
 

8 
 

Bistrita-Nasaud 
 

54 
 

5 
 

Cluj 
 

193 
 

21 
 

Maramures 
 

68 
 

7 
 

Satu Mare 
 

53 
 

5 
 

Salaj 
 

11 
 

1 
 

Sursa: Frecventarea structurilor de primire turistica cu functtiuni de cazare in anul 

2005, INS 

 

Agentiile turistice sunt localizate în orasele mari, având oferte atât pentru piata 

interna cât si pentru pietele externe; destinatiile externe cele mai cautate în 2005 

erau în Europa (Grecia, Spania), Africa (Tunisia, Egipt, Maroc) si SUA. 

 

 Forta de munca 

Analiza populatiei ocupate în „Hoteluri si restaurante” în perioada 1998-2004 

evidentiaza tendinta generala de crestere a numarului de persoane ocupate în 

aceasta ramura. Acest trend este asemanator în Regiune cu cel înregistrat la nivel 

national.  
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Forta de munca ocupata în turism a crescut în ultimii ani în regiune ajungând la 

15.200 persoane în 2004 - doar 1,4% din populatia ocupata, în total fiind ocupati 

1.125.300 de persoane la nivelul Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) la 

sfârsitul anului 2004. Cauza este data si de nivelul redus de salarizare fata de 

celalalte ramuri economice. Totusi, tendinta este una de usoara crestere dupa ce în 

2002 se atinsese cel mai mic nivel din aceasta perioada de numai 10,4 mii persoane 

ocupate. 

 

XII.3. Competitivitatea regionala în turism 

 Structurile de cazare 

La nivel national, la nivelul anului 2005, capacitatea de cazare din statiunile montane 

reprezinta 16,7% din totalul capacitatii de cazare. În cadrul acestora, analizând 

tipurile de structuri, ponderea cea mai mare o au hotelurile, aproximativ 40%, urmate 

de taberele de elavi si scolari si cabanele turistice. Fata de anul 2004, capacitatea de 

cazare turistica în functiune a cunoscut o crestere usoara în statiunile montane în 

2005, numarul locurilor fiind cu 1,2% mai mare, trendul fiind ascendent în ultimii 10 

ani. 

Capacitatea de cazare din statiunile balneare, în România, în anul 2005, reprezinta 

19,5% din totalul capacitatii de cazare existente. În ultimii 10 ani, numarul locurilor de 

cazare în statiunile balneare, a cunoscut o scadere permanenta, în 2005 numarul 

locurilor fiind cu 5,3% mai redus fata de anul 2004. 

Turismul cultural în România este sustinut de o capacitate de cazare care reprezinta 

12,9% din totalul locurilor existente la nivelul întregii tari, în ultimii ani înregistrându-

se o diminuare a acesteia, ca urmare a schimbarii destinatiilor unor unitati de cazare.  

Numarul turistilor straini în turismul cultural religios a crescut cu 28,5%. Aspectele 

problematice cu care se confrunta acest tip de turism sunt legate de infrastructura de 

acces la siturile arheologice, monumentele de arhitectura învechita si insuficienta, 

lipsa spatiilor de parcare dotate cu puncte de informare si promovare a obiectivului 

cultural, lipsa punctelor de belvedere pentru fortificatii, cetati medievale, biserici, 

monumente istorice si manastiri, lipsa spatiilor speciale de campare pentru turismul 

de pelerinaj. 

În Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) existau în luna decembrie a anului 

2005 un numar de 474 structuri de primire turistica cu functiuni de cazare, acest 
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numar situându-o pe locul 2 între cele 8 regiuni de dezvoltare, dupa regiunea Centru 

care are cea mai mare pondere în total (mai ales datorita judetului Brasov, în care 

sunt localizate 438 de astfel de structuri). În cadrul acestor structuri, exista un numar 

de 19.418 locuri de cazare, aproximativ 15,3% din total locuri de cazare în România, 

peste jumatate din acestea fiind concentrate în judetele Bihor (al 5-lea judet din 

România dupa capacitatea de cazare) si Cluj.  

 

Tabel 4. Principalele structuri de primire turistica cu functiuni de cazare, deschise în 

decembrie 2005, în Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) 

  

Total Hoteluri 
 

Moteluri 
Vile 

turistice 
Cabane 

turistice 
Pensiuni 

urbane 
Pensiuni 

rurale 
România 2606 702 132 296 75 534 683 
Regiunea NV 474 110 16 53 10 52 196 
Bihor 5 28 3 17 - 6 2 
Bistrita  Nasaud 1 10 2 1 - 3 2 
Cluj 163 40 4 16 7 20 68 
Maramures  168 20 5 2 2 17 118 
Satu Mare 5 9 1 14 1 3 3 
Salaj 1 3 1 3  3 3 

 

Sursa: Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare în anul 

2005, INS 

 

Judetele cu potential turistic ridicat sunt Cluj, Maramures si Bihor, care concentreaza 

peste 80% din numarul de structuri turistice. Daca pe segmentul de hoteluri (110 

unitati din cele 474 totale) cel mai bine sunt acoperite judetele Cluj si Bihor, se 

remarca totusi lipsa unor structuri de tip „low-cost”. Astfel, la nivelul anului 2005 

existau doar 3 hoteluri pentru tineret si 4 hoteluri situate în patru din cele sase judete 

– dintre care 4 unitatâ în judetul Cluj. 

Pe segmentul de turism rural si agroturism exista 196 de pensiuni rurale si 53 de 

cabane turistice. Dezechilibrul se manifesta aici mai ales între judetele „montane”, 

care concentreaza o mare parte a acestora, si restul judetelor. Astfel, doar 

Maramuresul singur are peste jumatate din numarul total al acestor structuri – 118, 

fiind urmat de Cluj cu 68 de pensiuni rurale. Desi rurale, restul judetelor au doar 2 

sau 3 pensiuni rurale (2005). De aici rezulta lipsa cronica de infrastrucuri turistice în 

mediul rural. Infrastructurile de cazare pe segmentul de cazari de agrement sunt 

subdimensionate. Nu exista nici un sat de vacanta în regiune, un singur camping si 

nici o casuta turistica. 
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Capacitatea de cazare existenta în Regiune a scazut constant între 1990 si 2003, de 

la 29102 locuri la 24320 locuri în 2003. Totusi, în ultimii doi ani capacitatea de cazare 

turistica în functiune a crescut. Cele mai mari cresteri s-au înregistrat în Satu-Mare, 

Cluj, dar si în Bistrita-Nasaud. 

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, durata medie a sederii 

în structurile de primire a fost de 3,3 zile, cetatenii români având, în general, un sejur 

mai lung decât cei straini (3,5 zile). Este de remarcat faptul ca în statiunile balneare 

durata sederii este peste medie, ajungând la 8,1 zile. 

Pentru structurile de primire turistica în functiune, ponderea cea mai mare o au 

hotelurile si motelurile, pensiunile turistice si vilele si bungalourile. Ponderea Regiunii 

Nord-Vest (Transilvania de Nord) în structurile de primire turistica nationale este mai 

ridicata pentru cabane, hanuri turistice si tabere. Daca se analizeaza repartizarea 

structurilor turistice pe judetele componente se observa ca cele mai multe se 

regasesc în judetele Cluj si Maramures, iar cele mai putine în judetul Salaj. 

 

 Infrastructura regionala si transporturile 

Turismul are o strânsa legatura cu infrastructura regionala, în special cea rutiera. 

Transporturile, ca si sistem circulator va trebui sa asigure accesul catre zonele 

turistice. Accesibilitatea se realizeaza în principal pe cale rutiera si feroviara. Una 

dintre problemele regionale cele mai mari este data de infrastructura de acces la 

zonele turistice; ea este înca slab dezvoltata relativ la nevoile regiunii. 

Arealele montane au o capilaritate redusa în ceea ce priveste infrastructura de 

acces. Exista zone turistice cu o structura de acces redusa, cum ar fi in M-tii Apuseni 

(zona Vladeasa, Baisoara, Muntele Mare), M-tii Maramuresului. Oportunitatea este 

data în special de construirea Autostrazii Transilvania, care va asigura capilaritatea 

în interiorul si exteriorul regiunii. 

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport contribuie la cresterea 

competitivitatii economice a Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) si permite 

dezvoltarea de noi activitati pe piata interna. 

 

 Promovarea destinatiilor turistice si pachetele turistice 

Conform studiilor elaborate în cadrul Organizatiei Mondiale a Turismului, 

bazate pe informatiile si analizele de piata realizate în tarile mari 

generatoare de fluxuri turistice din Europa, precum si anchetele întreprinse 
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în rândul turistilor straini care viziteaza România, oferta turistica 

româneasca se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: 

• toate  tipurile  de  programe  oferi te  de  România întâmpina o concurenta  

acerba  pe pietele vest-europene; 

• destinatiile concurente ofera o gama variata de facilitati pentru toate 

categoriile  de turisti; 

• oferta  româneasca  este  relativ  limitata,  restrânsa  la  câteva  statiuni, 

iar  în  cadrul acestora, doar la câteva hoteluri; 

• serviciile sunt inferioare celor de pe destinatii concurente precum 

Bulgaria, Turcia, Grecia sau Cipru; 

•  agrementul nu se ridica la nivelul ofertei din alte destinatii; 

•  infrastructura tehnico-rutiera este necorespunzatoare; 

• lipsa  unor  hoteluri  de  confort  superior  in  mari le  orase  si  în  statiunile  turistice  

  de interes international; 

• din punct de vedere al raportului calitate-pret, România a încetat sa mai 

fie o piata turistica atractiva. 

 

La momentul actual problema de promovarea destinatiilor turistice este data si de 

lipsa unor organizatii de promovare la nivel regional si local; o astfel de problema 

poate fi depasita prin infiintarea Oficiilor de Turism cel putin în marile orase (oficii de 

turism activeaza în Bistrita, unde sediul trebuie schimbat si în Oradea). Un astel de 

Oficiu este în dezvoltare si în Cluj-Napoca. Si principalele zone turistice au novoie de 

structuri de promovare. 

În promovarea destinatiilor turistice din regiune se pot avea în vedere instrumente 

cum ar fi: 

• site-uri ale administratiilor publice 

• participari la expozitii, reuniuni, seminarii de turism 

• ghiduri locale si nationale 

• retele private de reduceri pentru serviciile de cazare 

• puncte de informare în centrul oraselor si principalele porti de intrare (aeroport, 

gara) 

• panouri informative electronice/computerizate în statii de tramvai/autobuz, 

benzinarii, piete etc. 

• publicatii, articole în presa de specialitate 
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• tiparituri ale organizatiilor de turism ce ofera informatii referitoare la muzee, 

obiective turistice, agrement, spectacole 

• pliante, ilustrate si vederi, catoloage, fluturasi. 

• proiecte integrat de branding ( Maramures ,etc.) 

Lipsesc produsele turistice care sa se poata vinde în pachete integrate, atât pentru 

servicii similare oferite de statiuni cât si pentru produse oferite de o aceeasi zona 

turistica. Este necesara si consolidarea marcii de destinatie Transilvania de Nord 

precum si a brandurilor turistice regionale. 

Exista un numar de orase mari si medii din Regiunea de Nord-Vest, cum sunt Cluj-

Napoca, Bistrita,Zalau, zone urbane de traditie care au centre istorice – piete, cladiri 

rezidentiale, biserici ce pot fi reabilitate si incluse în circuite turistice. Un numar 

important de orase mici au de asemenea un patrimoniu istoric si arhitectonic care 

poate fi inclus în circuite turistice. Acest lucru ar atrage un numar important de turisti 

straini. 

Se poate prevedea ca destinatiile deja consacrate vor avea concurenta puternica în 

viitor. Zonele cu potential pentru turismul rural nu sunt înca suficient dezvoltate dar 

vor fi promovate în viitor. Potential turistic important ar avea în acelasi timp 

valorificarea traditiilor mestesugaresti, arta populara, obiceiuri ale comunitatilor 

satesti. 

 

XII.4. Turismul cultural 

În acest domeniu se remarca capacitatea operatorilor culturali datorita carora, 

conform studiului Centrului de studii si cercetari în domeniul culturii din Bucuresti, 

care analizeaza produsele culturale, Regiunea Nord-Vest se claseaza prima între 

regiunile tarii în termeni de obiective de patrimoniu, numar de biblioteci, teatre si 

monumente. 

Este important de mentionat faptul ca Transilvania este o regiune cosmopolita, unde 

traiesc peste jumatate (52,8%) din numarul total al locuitorilor de etnie maghiara din 

Romania. 

 

Cele mai importante atractii culturale sunt : 

• Cetatile medievale: Bistrita – fosta biserica a manastirii franciscane, astazi biserica 

ortodoxa; Cluj – Biserica Sf. Mihail, construita în stil gotic la sfârsitul secolului XV; 
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Casa Matei Corvin, una dintre cele mai vechi case din Cluj; Zalau, Baia Mare –Turnul 

Macelarilor, transformat în timpul lui Iancu de Hunedoara si cel mai reprezentativ 

monument, Turnul Sfântului Stefan; Mediesu Aurit (Satu Mare), Monetaria Imperiului 

(actualmente Muzeul Judetean Maramures) 

• Bisericile fortificate din Transilvania 

• Muzee de istorie si arheologie, muzee de etnografie în aer liber (Sighetu Marmatiei 

si 

Baia Mare), Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul de Farmacie 

• Muzee de istorie si arheologie: Muzeul de Istorie al Transilvaniei si Muzeul de 

arheologie si Istoria Artei (Cluj-Napoca), Muzeul Tarii Crisurilor (Bihor), Muzeul 

Judetean de Istorie si Arta din Zalau (fost Cazino al Asociatiei Mestesugarilor), 

Galeriile de Arta “Ioan Sima” din Municipiul Zalau, Muzeul de istorie Baia Mare, 

Muzeul de istorie Bistrita (sediul în „Casa argintarilor”), Muzeul de istorie si 

arheologie Maramures, Muzeul Rezitentei Anticomuniste Memorialul Sighet 

• Monumente Unesco, biserici de lemn: Bârsana 1720, Budesti-Josani, Desesti, Ieud, 

Biserica din vale, Sisesti, Plopis, Corund, Soconzel, Hurezu Mare, Stâna, Bolda 

(Satu Mare) 

• Monumente de arhitectura: Herina (Bistrita Nasaud), Uileacul Simleului (Salaj), Baia 

Mare (Maramures), Bistrita (Bistrita Nasaud), Ciumesti, Sanislau 

• Castre romane: Castrul Roman de la Porolissum, Comuna Creaca (sec. II-IV epoca 

româna); Castru si Vicus Militar cu sistem de supraveghere si aparare a limesului 

Daciei la Buciumi datând din secolele II-III epoca romana; Castrul Bologa, Castrul 

Romita 

• Cetati si asezari fortificate: Cetatea Dabaca, Cetatea Chioarului –Maramures,  

• Mpnpstiri: Nicula 

• Case memoriale: Conacul O. Goga din Ciucea 

• Orasele- târguri: Baia Mare, Sighetu Marmatiei (Maramures), Comuna Crasna, 

judetul Salaj 

• Atractii urbane: Sinagoga din Simleu Silvaniei, azi Muzeul Holocaustului, Cetatea 

Bathory, Manastirea Bic, Gradina Botanica din Jibou, Centrul istoric Baia Mare, 

cladiri de patrimoniu si Centrul istoric Sighetu Marmatiei 
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Castre, castele, conace, palate, cetati, biserici 

În regiune exista castele, conace, palate, case memoriale, cetati, cele mai importante 

fiind la Ardud, Beclean, Bontida, Carei, Cluj Napoca. În topul primelor 20 de destinatii 

culturale din România se gaseste si Castelul Banffy de la Bontida. 

 

Zone arheologice : Caseiu, Gilau, Moigrad – ruinele castrului roman Porolissum, cel 

mai important centru militar si civil din nord-vestul Daciei Romane, Turda – ruinele 

castrului roman Potaissa. Cetatea Oradiei (secolele XVI-XVII), simbol al renasterii 

transilvane, a ajuns la dezvoltarea de acum datorita principilor reformati ai 

Transilvaniei. Complexul baroc al Oradiei este compus din Palatul Episcopal (Muzeul 

Tarii Crisurilor), Catedrala romano–catolica si Sirul canonicilor (secolul XVIII). 

Moigrad – ruinele castrului roman Porolissum, cel mai important centru militar si civil 

din nord-vestul Daciei Romane, Castrele Buciumi si Romita (judetul Salaj); 

Ansamblul cetatii familiei Báthory (ziduri de incinta, bastioane, poarta) din centrul 

orasului Simleu Silvaniei, cetatea exista în anul 1532, fiind resedinta familiei nobiliare 

a Báthorestilor, care a dat principi ai Transilvaniei, regi ai Ungariei si numerosi 

prelati. 

Pentru perioada interbelica sunt reprezentative cladirile si lacasurile de cult în stilul 

neoromânesc (Institutul Greco-Catolic) sau neobizantin, iar Biserica Albastra 

Ortodoxa, Biserica Ortodoxa din Episcopia Bihor etc. completeaza zestrea 

urbanistica existenta. Printre cele mai importante obiective se numara: 

• Carei – Castelul Karolyi – dateaza din 1482, adaposteste Muzeul Orasenesc Carei 

• Mediesu Aurit – Castelul Lonyay, dateaza din sec. XVIII si este în stil renascentist 

• Casa Memoriala Ady Endre, aflata în Municipiul Zalau, Str. 22 Decembrie 1989, 

nr.45, datând de la sf. Sec.XIX 

• Castelul Csaky si Parcul castelului, situate în comuna Almasu, nr.316, datând din 

anii 1815 – 1819 

• Centrul Cultural “Simion Barnutiu”, situat în Comuna Bocsa nr. 22, datând din anii 

1937 – 1938 

• Conacul Hatfaludy si Parcul conacului , situate în sat Hida, str. Stadion, nr.8 datând 

de la sf. Sec. XIX 

• Ansamblul Castelului Wesselenyi, situat în Orasul Jibou, str. Parcului nr.14, datând 

din anii 1779 – 1810 
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• Casa Memoriala “Iuliu Maniu”, situata în Orasul Simleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 

1918, nr.26, datând de la înc. Sec XX 

• Conacul Zsombory, situat în Comuna Zimbor, nr.34, datând din sec XIX 

• Cetatea Bathory, str. Bathory Stefanus, nr.1, datând din anul 1532, modificata în 

anul 1679. 

• Castelul de la Pribilesti , al contelui Teleki , castel în stil Renaisance si Baroc, castel 

care are un mare potential dar trebuie realizate lucrari de reabilitare, 

• Castelul din Satulung si conacul Teleki de la Coltau care gazduieste Muzeul Petofi 

Sandor 

 

Centre mestesugaresti 

În domeniul olaritului exista Beius-Leheceni, Saliste de Vascau, Cristioru de Jos, 

ceramica rosie; Crisul Repede – Vadu Crisului, ceramica alba, Sacel, Baia Sprie- 

Maramures  

În domeniul textilelor de interior (Chiscau, Pietroasa, Remetea-Beius, Bratca, Borod - 

Crisul Repede), Sapânta, Târgu Lapus - Maramures), lazi de zestre din lemn la 

Budureasa, Centrul de mestesuguri (tesaturi si cusaturi) de la Ciumarna, Centrul de 

mestesuguri Marin, judetul Salaj (podoabe din marjele împletite). 

Pentru prelucrarea papurei exista zonele Bors, Otomani – Crisul Repede si Barcau-

Crasna. 

Împletitul din nuiele era o ocupatie traditionala în Salonta – Crisul Repede, iar ouale 

se încondeiau în Dragoteni, Remetea – Beius,etc. 

 

Bucataria traditionala , deosebit de gustoasa este putin pusa în valoare în 

restaurantele din judet, însa este înca bine pastrata. Printre cele mai apreciate 

produse culinare sînt: vestita palinca de Bihor, Palinca de Zalau, vinurile (podgoriile 

Diosig, Sacuieni, Valea lui Mihai), placintele (varzari) (cu brânza si marar, cu prune, 

cu cartofi), supa de pasare cu taietei de casa, ciorbe ardelenesti, slanina si sunca de 

porc, ceapa de Pericei (Salaj), tocanite, sarmale, cozonaci si multe altele. 

 

Turismul religios si monahal 

Exista în Regiune multe areale încarcate de spritualitate si locuri de pelerinaj:  

• Zona Câmpiei si dealurilor de vest care cuprinde biserici, catedrale si manastiri 

(Beltiug, Apa, Oradea) 
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• Regiunea turistica Oas-Maramures-Obcinele Bucovinei 

• Zona Muntilor Apuseni (mai ales biserici de lemn) 

• Cimitirul vesel de la Sapânta 

• Zona depresiunii Transilvaniei, cu manifestari religioase de traditie 

• Manastiri – zona Lapusului (Rohia, Rohiita, Habra) - zona Maramures (Bârsana, 

Moisei, Peri-Sapânta) 

 

Bisericile de lemn 

Peste 100 de biserici de lemn, adevarate opere de arta, sunt raspândite pe teritoriul 

Marmuresului. 8 dintre acestea fac parte din patrimoniul Cultural UNESCO, marturie 

a valorii lor deosebite. În timp s-a ajuns la o adevarata arta a îmbinarilor în lemn ce 

reprezinta o tehnica specifica de îmbinare a lemnului fara cuie sau cu ajutorul cuielor 

de lemn în anumite situatii impuse de locul si rezistenta îmbinarilor. Prin urmare, 

ansamblul arhitectural bisericesc din Maramures a evoluat în timp în functie de 

priceperea, experienta si fantezia constructorilor locali, ei reusind sa impuna un 

anume stil în redarea plastica a formelor si motivelor ornamentale care s-a extins si 

în zonele limitrofe: Bistrita, Salaj, Satu Mare si Cluj. 

Majoritatea bisericilor de lemn ale Bihorului de astazi au fost ridicate sau refacute de-

a lungul secolelor al XVIII-lea si al XIX-lea. În Bihor se mai pastreaza 61 de biserici 

de lemn, toate declarate monumente de arhitectura si, implicit, protejate de legislatia 

statului român. O parte dintre ele sunt destinate cultului, iar altele sunt conservate în 

situ, pastrându-si astfel calitatea de marturii ale unei vieti spirituale românesti si ale 

unui model cultural specific acesteia. 

În judetul Bihor, pe lânga o multime de biserici de lemn ce apartin ortodoxiei, si care 

se mai pastreaza înca, mai exista Manastirea de la Calugari Izbuc (Carpinet), 

Manastirea de maici-Voivozi, Schitul de maici ”Sfantul Ilie” din Poiana Florilor 

(Padurea Neagra). La aceste locatii turistice si monumente se adauga o dimensiune 

specifica ethosului local si transilvan, în general: multiculturalitatea, care valorificata 

turistic devine un element de potentare si unicitate a atrctivitatii. 

O structura de manastiri si lacasuri de cult ortodoxe care respecta în plan, fatade si 

pictura, sugestiile venite dinspre Bizant: 

• Manastirea de la Voivozi (sec. XI-XII), unde se conserva si planul unei bisericute 

sala cu absida semicirculara, este un exemplu care demonstreaza ca si Bihorul a fost 
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un teritoriu din urma dominanta în Bizant arondat sistemului înca înainte de anul 

1000 chiar. 

• Remetea (sec.XIII), azi biserica reformata, la origine ortodoxa, este o alta pilda 

eclatanta pentru relatia cu lumea bizantina din punctul de vedere al absidei, 

semicirculara în interior si poligonala în exterior, dar si al picturii bizantine din 

România una dintre cele mai vechi), apartinând veacului al XIV –lea, dovedeste 

vechimea manifestarilor specifice cultului rasaritean în Bihor si nu numai. 

Biserica reformata din Acâs, Satu-Mare dateaza din sec. XII. În Carei exista Biserica 

ortodoxa „Sf Arhangheli Mihail si Gavril”, care dateaza din anii 1760-1766. Biserica 

Romano-Catolica este una din cele mai frumoase monumente de arhitectura baroca 

din judet, construita în anii 1769-1778. 

Judetul Salaj este reprezentat prin cele 68 de biserici de lemn si 4 manastiri. 

Centre urbane istorice 

Cele mai semnificative centre istorice sunt Cluj Napoca, Baia Mare, Satu Mare, 

Turda (Oras roman), Dej, Gherla, Zalau – Cladirea "Transilvania" din municipiul 

Zalau este una dintre putinele cladiri din categoria monumentelor istorice ramasa în 

centrul istoric al orasului. 

De remarcat centrul istoric al orasului Baia-Mare cu constructii si monumente istorice 

datând din sec. XV, printre care se evidentiaza: piata libertatii, centrul vechi al 

orasului complex de arhitectura medievala ridicat în secolele XVII-XVIII, ce pastreaza 

înca subsolul si parterul unor constructii mai vechi, conserva o succesiune de stiluri 

arhitecturale (gotic, baroc). Casa Elisabeta, cea mai veche constructie civila, a fost 

ridicata între 1446-1490 de Iancu de Hunedoara si Matei Corvin. Piata Cetatii – 

vechiul Tintirim, este dominat de Turnul Stefan, ridicat din initiativa lui Iancu de 

Hunedoara, între 1446-1468. În apropiere se gaseste si Turnul Macelarilor, 

monument de secol XV foarte bine conservat. 

În Satu Mare merita vizitate Biserica „Sf Arhangheli Mihail si Gavril” construita în 

1932-1937, este asezata pe locul vechii biserici românesti construita în anii 1799-

1803, Catedrala romano-catolica, construita în anii 1786-1798, în stil neoclasic, 

Biserica cu lanturi, monument semnificativ pentru imaginea arhitecturii orasului în 

sec. XVIII, Sinagoga, construita în stil maur la începutul secolului, Hotelul „Dacia”, 

cea mai frumoasa constructie a orasului, în stil seccesion, din anul 1902, Turnul 

pompierilor – construit în anii 1903-1904. 
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Muzee, case memoriale: 

Judetul Maramures se poate „lauda” cu Muzeul de Mineralogie deschis turistilor înca 

din anul 1989 (prin frumusetea lor vestitele si pretioasele flori de mina se înscriu în 

rândul principalelor colectii europene de acest profil), Muzeul Etnografic al 

Maramuresului Sighetu-Marmatiei, Muzeul Judetean, organizat în incinta vechii 

monetarii, care cuprinde colectiile sectiei de istorie, Muzeul de arta – cladire ridicata 

în 1748 cu subsolul si parterul în stil baroc care gazduieste colectii cu lucrari 

reprezentative ale clasicilor picturii românesti si ale renumitei scoli de pictura 

baimareana, Memorialul Victimelor Comunismului si Rezistentei Sighetu-Marmatiei. 

Muzeul de etnografie si arta populara – amplasat în cladirea fostului teatru de vara 

(ridicat în 1953 cu fatada în stil neoclasic), cuprinde o expozitie permanenta de arta 

populara. În imediata apropiere pe Dealul Florilor, se afla o expozitie permanenta de 

arhitectura populara în aer liber "Muzeul Satului" cuprinzând case si gospodarii 

traditionale, specifice diferitelor zone etnografice ale judetului, întinse pe o suprafata 

de 12 ha. Aici se gaseste si o biserica din lemn monument istoric si de arhitectura, 

ridicata în anul 1603 si adusa pe actualul amplasament în anul 1939. 

Alte obiective etnografice importante sunt: Chilia – Gospodaria taraneasca de la 

Chilia, caracteristica arhitecturii populare din zona etnografica Codru, Calinesti Oas – 

Casa Taraneasca din Calinesti Oas, inclusa pe lista nationala de monumente, 

Bogdand – Muzeul Maghiar, Petresti – Muzeul Svab, pastrator al traditiilor etno-

culturale specifice populatiei svabe. 

În Satu Mare, Muzeul Judetean este una din cele mai importante institutii de cultura 

ale judetului, cladirea actuala fiind construita în 1936. Mai sunt de mentionat Muzeul 

de arta (cladirea a fost construita în a doua jumatate a secolului XIX, în stil neogotic), 

Tasnad - Muzeul Orasenesc (cladirea a fost conac nobiliar), Negresti Oas - Muzeul 

în aer liber al Tarii Oasului (detine un patrimoniu bogat si variat), Apa - Casa 

Memoriala Vasile Lucaciu (dateaza din anul 1848) si Casa Memoriala Ady Endre – 

infiintata în 1957, Octavian Goga. 

În Cluj, obiectivele majore sunt Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Banffy, 

Muzeul de arta, Muzeul Etnografic, Muzeul Farmaciei, Muzeul Speologic, Zidul 

Cetatii, Muzeul Satului, Muzeul Zoologic, Vivariu, Terrariu, si un numar important de 

case memoriale (Matei Corvin, Lucian Blaga, Octavian Goga, Emil Racovita, etc). 

În Bistrita exista importante atractii turistice urbane cum ar fi: Casa Ioan Zidarul - 

Municipiul Bistrita, Casa Argintarului - Municipiul Bistrita, Sirul Sugalete – Municipiul 
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Bistrita, Ansamblul urban fortificat - Municipiul Bistrita, Biserica evanghelica – 

Comuna Galatii Bistritei, satul Herina, Satul Gerorge Cosbuc. 

Muzeul Judetean de Istorie si Arta din Zalau este una dintre cele mai importante 

atractii urbane pentru turistii straini si autohtoni ai municipiului. Institutia are 5 sectii, 

functionând în doua cladiri: cladirea principala în care functioneaza 4 sectii- este 

obiectiv de patrimoniu, fiind construita la sfârsitul secolului al XIX-lea stil “Art 

nouveau”. Galeriile de arta “Ioan Sima “, înfiintate în 1981 sunt localizate într-o 

cladire monument istoric, datând din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, 

expunând pentru public colectia pictorului salajean Ioan Sima, precum si o colectie 

impresionanta de lucrari de arta plastica ale artistilor contemporani. 

Complexul arheologic Porolissum- Moigrad (comuna MIrsid, 7 km de Zalau) 

reprezinta o atractie unica la nivel european si mondial, datorita numarului foarte 

mare de vestigii bine conservate din epoca preromana si romans. Se întinde pe o 

suprafata de aproximativ 40 ha, având ca principale repere turistice: orasul roman, 

amfiteatrul vama, terasa sanctuarelor, drumul roman, basilica paleocrestina sapata în 

stânca, vicus-ul military, comandamentul, terme romane. 

Obiectivul Porta Praetoria a fost restaurant si amenajat ca muzeu pentru castrul 

roman. 

Case si muzee memoriale: 

1. Muzeul castrului de la Buciumi, din comuna Buciumi, în sediul Scolii Gimnaziale, 

ce contine si o colectie de importante piese ( etnografice de pe Valea Agrijului) 

2. Muzeul etnografic din Mesesenii de Sus, comuna Mesesenii de Jos, în cladirea 

Scolii Gimnaziale 

3. Muzeul Memorial “Simion Barnutiu” din Bocsa 

4. Casa memoriala “Iuliu Maniu” Badacin, în conacul familiei Maniu 

5. Centru cultural Sincai-Coposu din Bobota 

6. Muzeul etnografic Marca 

7. Casa memoriala Ady Endre, Zalau, Strada Crasnei 

8. Muzeul etnografic al Vaii Somesului din comuna Napradea 

9. Muzeul etnografic din Agrij 

10. Muzeul de Mineralogie Baia Mare– deschis turistilor înca din anul 1989. Prin 

frumusetea lor vestitele si pretioasele flori de mina se înscriu în rândul principalelor 

colectii uropene de acest profil. 
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Case memoriale din judetul Maramures: Vasile Lucaciu, dateazaa din anul 1848, – 

Sisesti, Petofi Sandor –Coltau, Gheorghe Pop de Basesti – Basesti , Ellie Wiesel – 

Sighetu Marmatiei. 

 

Turismul de afaceri si evenimente 

Turismul de afaceri este considerat principala sursa de venituri pentru industria 

hoteliera autohtona. În ultimii ani, o data cu intrarea pe piata româneasca a marilor 

companii straine, numarul celor care vin în România în interes de afaceri a crescut 

considerabil. Efectele pozitive se vad în special în marile orase. Conditiile pentru 

organizarea de congrese, simpozioane, întâlniri sunt asigurate în prezent de 

hotelurile si institutiile din orasele mari: Cluj-Napoca, Oradea si Baile Felix Baia-Mare 

Millennium Business Center, Centrul marketing si expozitii al CCI Maramures, 

Biblioteca Judeteana cu spatii generoase de conferinte, dotate cu aparatura tehnica  

multimedia si cu facilitati de nivel european. Exista câteva evenimente culturale 

deosebite care reunesc o gama larga de activitati muzicale, dansuri, si alte 

manifestari culturale: Zilele Orasului Satu Mare, Zilele Portilor Deschise de la Cluj-

Napoca, Sâmbra Oilor, Festivalul folclorului codrenesc de la Oteloaia, Festivalul 

folcloric al nationalitatilor de la Bogdand, Festivalul Castanelor de la Baia Mare, 

Sarbatoarea capsunilor de la Halmeu, Zilele Bontidei (Cluj), Zilele medievale în 

Zalau, etc. Cu ocazia Zilelor Orasului Satu Mare au loc activitati culturale (muzica, 

dans, teatru), sportive, expozitii, colocvii, lansari de carte, târguri. Sâmbra Oilor este 

cea mai mare sarbatoare câmpeneasca a osenilor, legata de ocupatia traditionala a 

pastoritului, serbare ce se desfasoara anual în luna mai la Huta Certeze si 

simbolizeaza venirea primaverii si iesirea oilor la pascut. Dupa “masuratul laptelui” 

începe ospatul cu bunatati, “boace” si tuica de prune, dupa care se cânta si se 

danseaza. Dansurile osenesti sunt animate de ritmul sacadat al “ceterii”, de 

“tipurituri” si batai de palme. Festivalul folclorului codrenesc face cunoscute 

elementele etnografice si folclorice specifice, dintre care se evidentiaza dansurile 

dificile si spectaculoase, care are loc la sfârsitul lunii august, într-un pitoresc decor 

natural din padurea Oteloaia.  

Festivalul folcloric al nationalitatilor are loc la Bogdand în luna septembrie si se 

bucura de o larga participare în fiecare an. În judetul Maramures, manifestarile 

culturale traditionale, festivaluri folclorice si târgurile se desfasoara pe tot parcursul 

anului dupa un calendar stabilit în fiecare an, si atrag o multitudine de turisti. 
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Amintim dintre cele mai importante: Festivalul Lenkerului Cavnic, Udatorul _ 

Surdesti, Târgul  Cepelelor  –  Asuaju  de  Sus  ,  Masurisul  oilor  –  Târgu  Lapus,  

Tânjeaua  de  pa Mare, Sânziene – Borsa, Festivalul Nuntilor Vadu Izei si Oncesti, 

Festivalul Stupari lor, -  Cernesti,  Roza  Rotalinda  zi lele  culturii  din  Rozavlea,  

Hora  de  la  Prislop  Borsa, Sarbatoarea castanelor Baia Mare, Festival 

International de poezie Sigeht, Festivalul Traditiilor de iarna Sighetu Marmatiei . 

Multe din localitatile judetului au manifestari de tip târguri, zilele localitatii sau altfel 

de evenimente tematice. Exista o tendinta de a dezvolta festivalurile si 

evenimentele prin capacitarea  unor  localitati  înfratite, cautându-se  

internationalizarea  acestora  (Zilele salcâmilor în floare - Valea lui Mihai, Târgul de 

la Vama Sarii (Vadul Crisului), Târgul de la Negreni (Cluj), Târgul Palincarilor 

(Bihor) s.a.m.d. 

 

Festivalul  “Toamna  Oradeana”  organizat  în  preajma  aniversarii  Municipiului   

Oradea, este un polarizator important de evenimente înca insuficient pus în 

valoare în context trasfrontalier s i transnational. Include Festivalul Tineretii, 

Festivalul Vinului, Festivalul Palincii, Zilele orasului si altele. 

Dintre manifestarile cu caracter national sau international, majori tatea sunt cu 

tematica cultural-artistica, fiind organizate în principal în Oradea si Cluj-Napoca: 

Festum Varadinum, Festivalul International de Dans Sportiv, Festivalul International 

al majoretelor, Salonul international de Carte, Festivalul international de folclor Flori 

alese de pe Crisuri, reuniuni ale artistilor fotografi, Saptamâna Teatrului Scurt, 

Festivalul International de Film Transilvania TIFF (care are toate sansele sa devina 

un foarte cunoscut brand regional), Festivalul International de Teatru „Man-in-Fest”, 

Festivalul de Folc lor „Serbarile Transilvane”, Scoala de vara Memorialul Sighetu 

Marmatiei. 

 

În  Oradea  s-au  dezvoltat  un  numar  important  de  expoziti i,  unele  dintre  ele  

având  o tenta nationala cu tendinte de internationalizare: Expo Varadinum, 

Expozitiile de arta Fotografica  de  la  Galeria  Art  Foto,  expozitiile  muzeale  ce  au  

loc  la  Muzeul  Tarii Crisurilor.  Exista  si  alte  expozitii  periodice,  atât  în  Oradea,  

cât  si  în  Cluj-Napoca,  în cadrul Universitati lor, sau la centrul Expo Transi lvania. 
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Printre evenimentele culturale traditionale cu o periodicitate anuala sunt: 

 

• încondeiatul oului de Pasti si ritmuri de toaca Dragoteni – comuna Remetea, 

Rieni, Dobresti, Lunca, Budureasa; 

• aprinderea  focurilor  solare  pentru  vii  si  pentru  morti:  Câmpani,  Susti   

(comuna 

Lunca), Saliste de Vascau (comuna Cristioru de Jos); 

• sarbatoarea  sângiorzului  (Sfântul  Gheorghe)  la  Vascau  si  târgul  de  sângiorz  

la 

Beius, Bradet, Chiscau, Magura. 

De asemenea, au loc anual serbari câmpenesti si festivaluri: Zilele salcâmilor în 

floare (Valea lui Mihai), Târgul de la vama sarii (Vadu Crisului), Târgul de la Beius (în 

fiecare joi, agricultori si mestesugari din întreaga zona a Beiusului si Vascaului vin sa 

–si vânda sau sa -si schimbe produsele la acest târg). La izvorul lui Horea (Cristioru 

de Jos: Poiana si Saliste de Vascau.), Toamna pe Valea Ierului (Sacuieni), Festivalul 

vinului si al palincii (Muzeul Tarii Crisurilor Oradea), Festivalul cântecului, dansului si 

portului popular bihorean (Muzeul Tarii Crisurilor Oradea), Festivalul de muzica sacra 

si al obiceiurilor de Craciun si anul nou (Oradea, Beius, Alesd), Târgul mesterilor 

populari din România (Muzeul Tarii Crisurilor sau Cetatea Oradea), Festivalul 

folcloric al romilor, Sarbatoarea folclorica si religioasa (Kirchweih) a etnicilor germani 

(Palota). 

În Salaj calendarul evenimentelor reprezentative cuprinde: 

• în luna februarie: Expozitie – Lucrari reprezentative din colectia Ioan Sima, Masa 

rotunda cu tema Monumente istorice în zona turistica Valea Agrijului  

• una mai: Serbare pastorala Masurisul de la Pria, Voces Primavera – Festival 

cultural-artistic al elevilor, Festivalul Cântecului si Dansului Codrenesc, Zilele 

Orasului Jibou, Întâlnire cu fiii satului Brebi, Festivalul International de Fotografie: 

ArtSilvania – etnografie&arta, Festivalul Concurs de Folclor pentru tineret Tara 

Silvaniei. 

• luna iunie: Fiii satului Pria Comuna Cizer, Festivalul folcloric De dor si de omenie, 

întâlnire cu fiii satului Dragu (Comuna Dragu), Balul Cireselor Sat Badacin, Zilele 

culturale ale comunei Zimbor – Fiii Satului, Tabara Internationala de Dansuri 

Populare si Mestesuguri, Populare Zsibai – Cehu Silvaniei, La Fântâna Dorului – 
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festival folcloric international al românilor de pretutindeni - Simleu Silvaniei, Zilele 

orasului Jibou  

• luna iulie: Festivalul folcloric “Porolissum” - Moigrad, Castrul roman Porolissum, 

Tabara de dansuri populare maghiare, tabara de mestesuguri populare – Cehu 

Silvaniei, Serbarea omagiala Simion Barnutiu, întâlnire cu fiii satului din localitatea 

Bocsa, Târgul mesterilor populari - Zilele Romane, Municipiul Zalau  

• luna august: Manifestari culturale legate de Zilele Cetatii, Festivalul International al 

dansului femeiesc Ecouri Mesesene - Zalau si Guruslau, Serbare Câmpeneasca – 

Castrul Roman - Buciumi 

• luna septembrie: Zilele Crasnei – Crasna, Zilele Bathory – Simleu Silvaniei 

• luna octombrie: Zilele Bibliotecii Judetene Ionita Scipione Badescu – Rememorari, 

Balul Strugurilor - Crasna, Ziua Armatei Române - Jibou, Fiii Salajului - Zalau, Simleu 

Silvaniei, Jibou 

• luna decembrie: Zilele barbatilor din Crasna (Festivalul vinului) – Crasna, Obiceiuri 

din strabuni, Festivalul Au pornit colindatorii 

 

Turism rural si agroturismul 

Arealele cu turism rural semnificativ sunt: Tara Beiusului, Tara Chioarului, Tara 

lapusului, Tara Maramuresului, Tara Nasaudului, Tara Oasului si Tara Silvaniei  

Cimitirul Vesel de la Sapânta 

Unul dintre cele mai reprezentative areale etnografice ale regiunii, Cimitirul Vesel din 

Sapânta a fost, pentru mai mult de 50 de ani, creatia sculptorului Stan Patras, artist 

de prestigiu în domeniul arhitectural, traditie mostenita în generatia sa din tata în fiu. 

Spiritul creativ al lui Stan Ioan Patras a facut ca acest monument al Sapântei, 

Cimitirul Vesel, sa fie si astazi un vestigiu al culturii si civilizatiei românesti. 

Continuatorul traditiei lui Patras este acum Dumitru Pop. 

În judetul Sala j, turismul rural constituie una dintre resursele foarte putin exploatate 

de catre proprietarii potentialelor pensiuni agroturistice.Desi la nivelul judetului exista 

o filiala a unei asociatii nationale a proprietarilor de pensiuni agroturistice (Asociatia 

Nationala a Turismului Rural, Ecologic si Cultural – Filiala Salaj) totusi proprietarii din 

judet sunt înca reticenti în a deschide noi pensiuni în zonele atractive ale judetului 

unde si fluxul de turisti este mai mare, în judet fiind atestate si functionând un numar 

de doar 3 pensiuni agroturistice conform datelor furnizate de I.N.S. Dezvoltarea 

turismului ecologic este posibila având în vedere numeroasele habitate naturale, a 
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biodiversitatii, a fondului peisagistic precum si a potentialului natural nealterat dar nu 

mai putin important cu gospodarii taranesti solide cu cultura ospitalitatii, bunei primiri, 

si cu un habitat rural bine conservat. Dintre habitatele naturale de o importanta 

deosebita pentru judet care întregesc peisajul, mentionam: Rezervatia Naturala 

“Gradina Zmeilor” din localitatea Galgau Almasului, Comuna Balan, cu o suprafata 

de 3 ha, Poiana Narciselor din Localitatea Chendrea, Comuna Balan, cu o suprafata 

de 1,50 ha, Rezervatia Peisagistica Tusa-Barcau, Comuna Sag, în suprafata de 13 

ha, Padurea Lapis, Comuna Nusfalau cu o suprafata de 430 ha, este o arie de 

protectie speciala avifaunistica. 

Traditia, obiceiul, prietenia, generozitatea si veselia localnicilor te înconjoara la 

fiecare pas, cele peste 260 de pensiuni acreditate din Maramures putând sa 

satisfaca chiar si pe cei mai pretentiosi dintre musafiri. 

 

Zone etnografice 

În judetul Bihor se disting câteva subzone etnofolclorice, delimitate de vaile unor 

cursuri de apa mai importante: Crisul Negru, Crisul Repede, Barcaul si Ierul. Aceste 

zone au ajuns sa se distinga, treptat, prin specific folcloric, prin marturii, traditii, 

mestesuguri. 

Zonele etnografice pe care specialistii în domeniu le-au identificat pe raza judetului 

Bihor sunt: Crisul Alb, Beius, Crisul Repede, Barcau-Crasna. Judetul Maramures 

este împartit în 4 zone etno- folclorice distincte, care datorita mândriei locale se 

numesc Tari: Tara Maramuresului, Tara Chioarului, Tara Lapusului si Tara 

Codrului. Datorita prezentei în judet a unei suprafete mari din Parcul Natural al 

Muntilor Apuseni, a unor zone umede relativ extinse, biodiversitatea este una din 

atractiile majore ale mediului natural din Bihor. Distributia ariilor naturale protejate pe 

întreg teritoriul judetului, în zone uneori locuite de comunitati stravechi care înca si-

au mai pastrat specificul cultural, face posibila dezvoltarea ecoturismului în Bihor.  

Bihorul se caracterizeaza prin asociatii peisagistice atractive. Pe un spatiu relativ 

restrâns se disting trei unitati geografice majore : Câmpia de Vest, Dealurile Vestice 

si Muntii Apuseni, dispuse în amfiteatru, de la altitudinea de ~150m, în vest, pâna la 

1.848m (Vf.Bihorul) în partea de sud-est. 

Alte elemente de atractie pentru ecoturism sunt: 

• retelele hidrografice de suprafata (ape curgatoare). Patru râuri principale si afluentii 

acestora traverseaza judetul Bihor: Crisul Repede (Valea Draganului, Valea Iadului, 
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Petea), Crisul Negru (Crisul Pietros, Crisul Bailtei, Vaile Rosia, Meziad, Sighistel, 

Varatec, Finis), Barcaul, Ierul.  

Turismul de durata scurta (week-end) este orientat frecvent spre malurile apelor 

curgatoare, pentru a exploata “efectul de margine”. 

• Lacuri de acumulare sau iazuri de mici dimensiuni se gasesc în zonele de câmpie: 

Sauaieu, Alceu, Les, Gepiu, Bicaciu, Miersig, în bazinul Crisului Negru. 

• Lacuri naturale de câmpie: Serpilor si Stuf. Lacul serpilor si Lacul cu stuf de lânga 

Salonta sunt câteva din putinele lacuri naturale din Bihor. 

• Lacuri de acumulare atractive pentru pescari sau amatori de sporturi nautice: Lacul 

Dragan, Lacul Lesu, Lacul Munteni, Lacul Bulz, Tautelec, Albis, Lacul Vida si cele de 

pe Crisul Repede (Tileagd, Lugas etc.) 

• Zonele umede (unele arii protejate): ramasita mlastinii Ecedeea, Lacul Cicos din 

Sacuieni, lacurile din bazinul Ier-Barcau (intre dune de nisip) - Simian, Vasad. 

• Zona Cefa este o importanta pescarie dar si un important loc de popas pentru zeci 

de mii de pasari, o portiune a ei fiind declarata rezervatie naturala. 

• Lacurile si zonele umede de altitudine din platoul montan: Lacurile Varasoaia, 

Poiana Ponor (temporar), Molhasurile Izbucelor, Taul Mare. 

In general, pe lacurile de acumulare pot fi utilizate barci de talie medie, barci cu 

motor, barcile actionate de om, putând avea un grad ridicat de utilizare. 

Zonele cu un specific cultural traditional în Bihor : 

• depresiunea Beiusului, unde traiesc oamenii cunoscuti sub numele de „criseni”. 

Crisenii locuiesc la poalele muntilor, fiind legati de pamânturile manoase ale 

depresiunii. De aceea ei nu folosesc partea lor de munte decât pentru pasunat, iar 

zonele mai accesibile, pentru fâneata. În locurile de fâneata ei îsi construiesc mici 

colibe pe care le locuiesc numai vara, în timpul cositului. 

• Valea Crisului Repede, unde în comune ca Tileagd, Vadu Crisului, Suncuius Bratca 

si altele gasim înca un mod de viata traditional, bazat pe o legatura puternica dintre 

om si natura. Câmpia Crisurilor, care cuprinde zonele de pe Ier, Barcau si Crisul 

Negru (în sudul judetului). Gasim aici zone cu puternice valente viticole (Diosig-

Sacuieni-Valea lui Mihai) si zone traditionale de câmpie, cu sate adunate si traditii 

specifice. 

Mestesugurile, în trecut foarte bine reprezentate, se mai pastreaza înca mai ales în 

zona rurala a judetului astfel: încondeiatul oualor de pasti, olarit (ceramica alba si 

rosie), ladarit, mobilier taranesc, tesaturi-cusaturi-broderii populare, pictura de icoane 
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pe sticla si lemn, rotarit, împletituri din papura si nuiele, cioplit în piatra si marmura, 

cojocarit, confectionat de obiecte de podoaba, sculptura în lemn 

În judetul Cluj exista zona etnografica Somesul Mic si alte zone cu specific cultural 

traditional, printre care mai cunoscuta este Zona motilor (Marisel, Maguri, Belis, 

Risca etc). 

Regiunea Nord-Vest prezinta un potential turistic ridicat, având un relief deosebit de 

atractiv, resurse hidrominerale si termale, precum si o varietate larga de vestigii si 

monumente istorice, obiective religioase si culturale, obiective si manifestari 

etnografice. 

Individualitatea regiunii este data în principal de resursele hidrominerale si termale, 

cunoscute si apreciate de mult timp. De asemenea, lantul Muntilor Carpati, Muntii 

Apuseni se distinge printr-un mare numar de pesteri (peste 5000) unele bine 

cunoscute pe plan internattional (Pestera Ursilor, Pestera Vântului), defilee si chei 

spectaculoase. 

Zona de nord a Carpatilor Orientali dispune de formatiuni vulcanice interesante (Oas, 

Gutâi, Tibles). 

Potentialul antropic este la fel de variat: de la vestigii istorice (castre romane), pâna 

la cetati din Evul Mediu, la obiective religioase (Cimitirul vesel din Sapânta). Zone în 

care se pastreaza o civilizatie rurala cu accente arhaice, asa numitele tari sau 

tinuturi, veritabile insule turistice înca neexploatate: Tara Oasului, Maramuresului, 

Motilor sunt areale distincte, individualizate în context european. 

Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) prezinta pentru turismul cultural un 

avantaj competiti v fata de celalalte regiuni. Astfel, valoarea indicelui de turism 

cultural care masoara infrastructura si turismul de turism cultural este de 14.32 

pentru Nord-Vest, ceea ce plaseaza Transilvania de Nord pe locul doi dupa 

Regiunea Bucuresti-Ilfov. 

Folosirea – prin turism – a obiectivelor culturale este de asemenea buna – tot locul 2 

între cele 8 regiuni ale Romaniei, însa de 10 ori mai mica decât în Regiunea 

Bucuresti-Ilfov. 

A fost identificata si necesitatea construirii unor branduri turistice de individualizarea 

a regiunii cât mai ales promovarea brandurilor locale existente la nivel de zona sau 

de atractie turistica. 

Datorita potentialului natural si antropic valoros si bazei materiale existente 

diversificate se pot dezvolta multe tipuri si forme de turism în Regiunea Nord-Vest: 
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turism balneaoclimateric (ape minerale, termale, termo-minerale în Campia si 

Dealurile Vestice, Depresiunea Transilvaniei si Maramuresului), turism montan 

(drumetii, cinegetic, fotosafari), turism cultural si turism rural-etnofolcloric (obiceiuri si 

traditii specifice, de ex. în Tara Oasului, Tara Lapusului, Tara Motilor, Tara 

Nasaudului, Tara Chioarului), turism de evenimente si afaceri, turism stiintific etc. 
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ANALIZA 

SWOT 

TURISM – REGIUNEA DE NORD-VEST 
 

 

 

Puncte tari 

 

Dovezi pentru fundamentare 

 

 

Oferta structurilor de cazare 

Regiunea Nord Vest este pe locul 3 în România ca

numar de locuri în structurile  turistice dupa Reg. Sud-

Est si Centru: are un numar de 20.568 locuri, 

aproximativ 9,92% din total România; peste ½ sunt

concentrate în judetele Bihor  (al 5-lea judet din 

România dupa capacitatea de cazare) si Cluj.  

 

 

Cresterea numarului de turisti 

în Regiune 

În anul 2005 Reg. Nord-Vest a fost una din cele 3 

regiuni cu o crestere pozitiva a sosirilor (108,9%) mai 

ales pentru segmentul de sosiri români (111,3%). 

Numarul sosirilor vizitatorilor straini în România a 

crescut între 1998 si 2003 cu 15,8%. 
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Diversificarea sectoriala a

ofertei turistice 

Atractii turistice numeroase care includ, printre altele: 

-Formatiuni geologice 

-Monumente naturale 

-Ape minerale 

-Izvoare termale si minerale 

-Castre romane, castele, conace 

-Gradini Botanice 

-Biserici de lemn (Maramures, Salaj, Bihor, Satu-Mare 

si Cluj) 

-Muzeul în aer liber al Tarii Oasului 

Statiuni turistice existente sau în dezvoltare: 

-Baile Felix, Sângeorz Bai (balneoclimaterica), Colibita- 

(statiune climaterica), Statiunea Piatra Fânâanelor, 

jud. Bistri ta-Nasaud 

-Bai Sarate Cojocna, Bai Sarate Turda, Zona  turistica 

Muntele Baisorii, Bai Sarate Ocna Dej, jud. Cluj 

-Beius, 1 Mai, Felix, Tasnad, Ocna Sugatag 

-Zona turistica Novat-Valea Vaserului 

-Zona Borsa-jud. Maramures 

-Gradina Zmeilor/Balan, Bizusa Bai, Zalnoc, Boghis-

Bai, Criseni, Mesesenii de Sus, Moigrad-Mirsid, 

Izvoarele Barcaului, Baile Jibou, Baile Simleu Silvaniei 

 

 

 

Indicii de ocupare turistica 

În Regiune indicii de ocupare a locurilor de cazare 

(sem. 1 2005 - 30,8%) sunt mai buni decât la nivel 

national (29,3%); Bihorul are cea mai buna 

ocupare de 40,6 %, Cluj este sub media nationala 

cu aproape 5%, pe ultimul loc fiind surprinzator 

jud. Maramures - 19,6%. Ocupare neta buna în 

structuri pt. tineret si low-cost ceea ce arata 

potentialul acestora de dezvoltare. 

Segmentarea pietei Cea mai mare parte a turisti lor straini din anul 

precedent provin din Ungaria (39,4%), si din tarile  EU. 
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Dezvoltarea turismului balnear

în Regiunea Nord-Vest 

Turismul balnear este vazut ca prioritar în regiune: are 

infrastructura si resurse balneare sustenabila, exista 

statiuni turistice regionale cu traditie: Felix, 1 Mai, 

Sângeorz-Bai si se prevede dezvoltarea integrata a 

altor statiuni de interes local/judetean: Cojocna, 

Marghita, Tasnad. În România hotelurile au înregistrat 

cel mai mare indice de utilizare (50,0%) în statiunile 

balneare. 

 

Potential pentru turismul de

nisa 

 

 

Turism cultural: marile orase, mai ales Cluj-Napoca, 

Baia- Mare, Bistrita, Oradea ofera o gama vasta de 

obiective culturale / de divertisment, reprezentate de  

muzee, teatre(2) , case memoriale, vestigii istorice 

Arii protejate: suprafata totala protejata În regiune 

ajunge la 281.842 ha, exista 2 parcuri nationale si 2 

parcuri naturale. 

Turism de tineret: în regiune exista un numar 

important de echipe sportive la toate nivelurile  

amatori-profesionisti: 

fotbal, basket, handball. Sectii sportive (în anul 2003) -

642, sportivi legitimati 22.133, la care se adauga

taberele scolare. 

Regiunea este poarta de

intrare dinspre 

Uniunea Europeana 

Înregistreaza valori importante ale traficului de pasageri

pe cale rutiera si feroviara, si în crestere pe cale

aeriana; 

puncte vamale cu Uniunea Europeana. 

 

Învatamânt superior în 

Regiune 

Pentru industria ospitalitatii „hoteluri si alimentatie

publica” 

sunt facultati cu profil în regiune, în special în Cluj-

Napoca 

(Universitatea Babes-Bolyai, Management Hotelier – 

Fac. De Business, Fac. De Geografie). 
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Legislatie specifica Legislatia specifica sectorului turistic din România 

este armornizata în proportie de peste 80 % cu 

legislatia comunitara. 

 

Puncte 

slabe 

 

Dovezi pentru fundamentare 

Slaba diversificare a 

infrastructurii de cazare pentru 

turismul rural si de tineret 

(agroturism, “hostels” si alte 

structuri “low- cost”) 

Exista putine pensiuni rurale înregistrate  de statsticile 

INS în judete rurale: Bistrita-Nasaud(1), Salaj(2) sau 

montane: Bihor(2); exista doar 3 popasuri turistice si 

doar 6 hoteluri. 

 

Lipsa de produse 

turistice si lipsa 

sustinerii brandurilor 

Lipsesc produsele turistice care sa se poata vinde în 

pachete integrate, acolo unde se pot dezvolta circuite 

turistice; nu se sustin brandurile relevante din 

patrimoniul cultural; 1 singur tour -operator în turism 

balnear; organizatii inadecvate profesionale la nivel 

regional. 

 

Pondere scazuta a turismului 

la formarea PIB Regional 

Turismul contribuie la formarea PIB în Regiunea Nord-

vest doar cu 1,6% (Hoteluri si restaurante) sub media 

României din ultimii ani – 2,1% în 2002, si sub media 

altor regiuni din Europa de Est. 
 

 

Slaba dezvoltare a turismului 

de nisa 

Slaba promovare a turismului de nisa (ex. 

potentialul cinegetic pentru vânatoare si pescuit 

sportiv, turism de agrement). 

Lipsa unor strategii specifice pentru turismul cultural, 

istoric, turismul rural si lipsa parteneriatelor inter-

institutionale. 

 

Lipsa surselor financiare 

pentru proiecte de investi tii 

si/sau alocarea acestora pe 

prioritati comunitare 

Slaba colectare la bugetele locale; lipsa unei planificari 

multi-anuale a bugetelor de investitii; legislatie 

deficitara în domeniul avizelor/controlului în turism. 

Lipseste o evaluare a ofertei turistice pe baza 

factorilor de atractvitate turistica. 
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Structuri de promovare si 

informare putine sau absente 

Putine infrastructuri si retele de informare si 

promovare a turismului 

Lipsesc agentii regionale de promovare a 

turismului, operatorii internationali. 

Lipsa unor centre de informare, panouri plasate în 

fata monumentelor, panouri de informare etc. 

 

Cererea interna reorientata 

Reorientarea unei parti a cererii turistice interne catre 

destinatii externe, în special pentru zonele învecinate 

care ofera aceleasi tipuri de produse turistice. 

Nivel scazut de specializare a 

fortei de munca în turism 

Putine cursuri turistice, persoanele specializate pleaca

spre alte tari; lipsa cunoasterii limbilor straine, a

instrumentelor de marketing si IT 

Degradarea patrimoniului 

cultural 

O buna parte a obiectivelor culturale nu pot fi 

integrate în circuite turistice, din cauza ca se afla în 

paragina. 
 

 

Scaderea fortei de munca 

ocupate în turism 

Forta de munca ocupata în turism a scazut în ultimii ani 

în regiune ajungând la  10.052 persoane în 2003, doar 

1,7% din populatia ocupata, totalul populatiei ocupate 

fiind de 581.512 angajati la  nivelul anului 2003. Cauza

este data si de nivelul redus de salarizare fata de

celalalte ramuri economice. 
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Slaba calitate a infrastructurii 

de acces 

În special în zonele turistice montane exista o lipsa 

cronica de infrastructuri de acces care limiteaza 

dezvoltarea turismului (desi exista  un aeroport 

international la  Cluj- Napoca) 

Infrastructura de transport din Regiunea Nord-Vest 

(Transilvania   de   Nord) nu este suficient dezvoltat si 

necesita investitii importante  pentru a fi la nivelul 

standardelor  europene.  Investitiile  trebuie  îndreptate 

spre drumuri    judetene,    sosele    de    centura    ale    

oraselor congestionate  de  trafic,  drumuri  din  mediul 

rural  si  cai  de acces  spre  zonele  cu  potential 

turistic,  mai  ales  zonele montane, balneare si de

agro-turism. 

Lipsa de standarde EU în 

clasificarea hoteliera 

 

 

Oportunitati 

 

Amenintari 

Creserea capacitatii de cazare 

turistica în România pe fondul 

definirii  turismului ca domeniu 

economic prioritar 

 

Neglijarea patrimoniului cultural 

Îmbatrânirea populatiei va 

duce la o crestere a 

interesului în turismul 

balnear, prognozându-se o 

crestere a ponderii acestuia 

în turism 

Slaba dezvoltare a infrastructurii rutiere, feroviare 

si aeriene în Regiunea Nord-vest 

Concurenta altor regiuni care si-au conturat deja 

strategii turistice si atrag turisti 

Cresterea puterii de cumparare

în România 

Atractivitatea destinatiilor turistice din afara Regiunii, 

în special înspre turismul montan si litoral 

Interes international spori t în 

turismul din parcuri naturale 

si culturale 

Nivel scazut al cooperarii între operatorii liniilor 

aeriene regulate si agentiile de turism 
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Crearea de noi statiuni  

turistice: Vartop (jud. Bihor), 

Luna Ses, Figa si revitalizarea 

celor vechi 

 

Lipsa marketingului regional de turism 

Accesabilitatea fondurilor din

FEDER pentru dezvoltarea

turismului 

Lipsa unei strategii integrate de dezvoltare a 

turismului la nivel national 

 

Oportunitati pe piata pentru 

dezvoltarea turismul de nisa 

 

Crearea unor imagini negative asupra obiectivelor 

(zonei,regiunii) Co-operarea 

trasfrontaliera cu 

tarile vecine 

Proliferarea concurentei neloiale 
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Legislatie turistica 

GUVERNUL ROMANIEI 

HOTARÂRE   Nr. 800 din 25 iulie 2007 privind aprobarea Programului anual de 

marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a 

produselor turistice 

Hotarare privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica 

si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice  

MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM 

SI PROFESII LIBERALE - CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE  

Hotarare Nr. 761 din 11 iulie 2007 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 

387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici 

si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale  

Hotarâre Nr. 387 din 25 aprilie 2007 privind organizarea si functionarea 

Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale  

CADRUL GENERAL AL DESFASURARII ACTIVITATII DE TURISM  

Ordonanta Guvernului nr. 58/1998  privind organizarea si desfasurarea activitatii 

de turism în România 

Legea nr. 755/ 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind 

organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România 

Ordonanta Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta 

Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în 

România 
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 ACTIVITATEA DE AUTORIZARE 

LICENTE SI BREVETE DE TURISM 

Hotarârea Guvernului nr. 238 / 2001 privind conditiile de acordare a licentei si 

brevetului de turism 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 170 /2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si 

brevetelor de turism 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 910 / 2002 pentru modificarea Normelor 

metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si 

brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 203 / 2002 privind preschimbarea certificatelor de 

clasificare si/sau a licentelor de turism 

CERTIFICATE DE CLASIFICARE 

Hotarârea Guvernului nr. 1328/ 2001 privind clasificarea structurilor de primire 

turistice 

Hotarârea Guvernului nr. 1412 / 2002 pentru modificarea si completarea Hotarârii 

Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/ 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 188 /2003 privind modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, 

aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 

 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 911/ 2002 privind modificarea si completarea 

Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 
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GHIZI DE TURISM 

Hotarârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism 

Hotarârea Guvernului nr. 631/2003pentru modificarea si completarea Hotarârii 

Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism 

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului   nr. 637 din 1 aprilie 

2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru 

selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism 

PÂRTII SI TRASEE DE SCHI 

Hotararea Guvernului Nr. 5 din 8 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea 

Hotarârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea si 

exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agreement 

Hotarârea Guvernului nr. 263/ 2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea 

si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 491/ 2001 pentru aprobarea Normelor privind 

omologarea, amenajarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi 

pentru agrement 

AGREMENT  

Hotarârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii 

de agrement în statiunile turistice nautic 

Hotarârea Guvernului nr. 452/ 2003 privind desfasurarea activitatii de agrement  

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 292 din 12 

septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea 

activitatii de agrement nautic 
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CONSTRUCTII ÎN DOMENIUL TURISMULUI  

Hotarârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a 

documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor 

tehnice privind constructii din domeniul turismului 

 

 PROTECTIA TURISTILOR 

SALVAMONT  

Hotarârea Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor masuri pentru 

prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare în munti 

ALTE REGLEMENTARI PRIVIND PROTECTIA TURISTILOR  

Hotarârea Guvernului nr. 559/ 2001 privind unele masuri de comercializare a 

produselor alimentare si nealimentare în statiunile turistice 

Hotarârea Guvernului nr. 237 /2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la 

accesul, evidenta si protectia turistilor în structuri de primire turistice 

Hotarârea Guvernului nr. 306/ 2001 privind practicarea de catre agentii economici 

din turism si de catre institutiile de cultura de tarife si taxe nediscriminatorii pentru 

turistii si vizitatorii români si straini 

Hotarârea Guvernului nr. 805 / 2001 privind unele masuri de informare asupra 

tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu 

functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat 

Ordinul comun al Ministrului Turismului   nr. 354/2001, 

al  Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 725/2001, 

al  Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 545/2001, 

al  Ministrului Administratiei Publice nr. 500/2001 
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Hotarârea Guvernului nr. 1185 / 2001 privind majorarea limitelor amenzilor 

contraventionale prevazute în unele acte normative din domeniul turismului 

 COMERCIALIZAREA PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE  

Ordonanta Guvernului nr. 107/ 1999 privind activitatea de comercializare a 

pachetelor de servicii turistice 

Legea nr. 631/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999  privind 

activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Nr. 516 din 12 

aprilie 2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor 

de servicii turistice 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul 

insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism 

  

 PROGRAME NATIONALE  

SUPERCHI ÎN CARPATI  

Legea   nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a 

turismului montan "Superschi în Carpati" 

PROGRAMUL BLUE FLAG 

Hotarârea Guvernului nr. 335/2002  privind unele masuri de implementare în 

România a programului "Steagul Albastru - Blue Flag" 

MARCA Q 

Hotarârea Guvernului nr. 668 din 5 iunie 2003 privind aprobarea Programului 

national de crestere a calitatii serviciilor hoteliere si de lansare a marcii "Q" 
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 STATIUNI TURISTICE  

Hotararea Guvernului Nr. 867 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea normelor si 

criteriilor de atestare a statiunilor turistice 

Hotarârea Guvernului nr. 1122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de 

atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localitati ca 

statiuni turistice de interes national, respectiv local 

Hotarârea Guvernului nr. 432/ 2003 privind completarea Hotarârii Guvernului nr. 

1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor 

turistice, precum si pentru declararea unor localitati ca statiuni turistice de interes 

national, respectiv local 

 ALTE ACTE NORMATIVE 

Ordinul Ministrului Turismului   nr. 1/ 2001 privind posibilitatea acordarii unor 

facilitati pentru ziaristi si reporteri de radio si televiziune 

 

Ordinul Ministrului Turismului  nr. 320 / 2001 privind instituirea premiilor de 

excelenta în turism 
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