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Introducere

 Rolul turismului pentru dezvoltarea unei țări și efectele sale sociale, economice 
și regionale conduc la necesitatea de a oferi cunoștințe contemporane în domeniul 
antreprenoriatului, managementului antreprenorial și inovațiilor. Ideea acestei cunoștințe 
este îmbunătățirea proceselelor de management în turism, creșterea productivității muncii, 
calitatea serviciilor, satisfacția de la muncă, formarea și dezvoltarea carierei angajaților în 
industria turismului.
 În acest sens, obiectivul urmărit cu scrierea acestui modul numit „Abilități de bază 
în afaceri de antreprenoriat  în turism“ este de a se clarifica teoriile conceptuale despre 
procesul antreprenorial, mediul antreprenorial, analiza antreprenorială și managementul 
antreprenorial ca fiind unele dintre direcțiile contemporane în domeniul antreprenoriatului. 
O atenție specială este acordată aici funcțiilor de management realizate de către antreprenor 
în sectorul turismului, cu accent pe inovare și pe marketing. Se ating și aspecte legate de 
teorii și practice actuale în domeniul turismului, cum ar fi responsabilitatea socială și cultura 
antreprenorului.
 Modulul este conceput pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile managerilor din 
industria turismului, antreprenorilor - proprietari, precum și tuturor persoanelor angajate sau 
nu economic cu interese în dezvoltarea cu succes și prosperitate în turism.
 Turismul ocupă un loc foarte important în dezvoltarea serviciilor, în programele 
de gestionare a țărilor, în strategiile geopolitice și în prognozele globale pe termen lung. 
Turismul este un sector care cuprinde multe sfere de activitate cu impact economic și social 
asupra societăților, cum ar fi transportul, cultura, mediul natural și dezvoltarea rurală.
 Ecoturismul și turismul rural sunt forme alternative de turism. Se opun așa-numitului 
turism de masă, a cărui baza materială este standartizată și al cărui turist este anonim. 
În acest sens, turismul ecologic și cel rural sunt încercări de a avansa spre o dezvoltare 
mai durabilă a industriei turismului. Ele reprezintă o provocare actuală de reconsiderare a 
valorilor și tradițiilor culturale identice, naturale și naționale, în limitele lumii civilizației 
moderne.
 Direcțiile prioritare în dezvoltarea durabilă a sectorului turistic sunt turismul ecologic 
și rural. Acestea ar trebui să contribuie pe termen lung la protecția naturii și a tradițiilor 
locale și să aibă un impact asupra bunăstării populației locale. Aceste tipuri de turism 
se bazează pe interacțiunea dintre agenții de turism, comunitățile locale, ONG-uri care 
gestionează arii protejate, comunitatea științifică, administrația publică locală și așa mai 
departe. Pentru a realiza această interacțiune este necesară o viziune clară, o misiune și 
obiective pe termen lung pentru dezvoltarea diferitelor regiuni și cooperării transfrontaliere 
în domeniul ecoturismului și al turismului rural în vederea conservării patrimoniului natural 
și tradițional. Dezvoltarea relațiilor transfrontaliere, în special în regiunea transfrontalieră 
Dobrich - Constanța va contribui la extinderea produselor și a destinațiilor, la o mai bună 
legare a produselor cu site-urile locale, la îmbunătățirea beneficiilor turismului pentru 
comunitățile locale.
 Această carte își propune să prezinte într-o formă sintetizată natura și particularitățile 
turismului ecologic și rural. Cartea ilustrează caracteristicile resurselor acestor forme 
alternative, produsele turistice existente, propunerile de noi produse, precum și practicile 
europene de succes pentru turismul ecologic și rural.



Tema 1. 
Esența antreprenoriatului

 Când studiem acest subiect, noi:

 1.1. Dezvoltarea istorică a antreprenoriatului

 Foarte rar în istoria omenirii, o anumită sferă socială a exercitat o influență atât de 
profundă, cum este în cazul antreprenoriatului. Fenomenul a schimbat realitățile sociale și 
economice pentru mai multe secole: a creat o economie globală, o economie a cunoașterii, 
face calea pentru economia intelectului.
 Din punct de vedere istoric, antreprenoriatul provoacă gândirea umană timp de 
secole. Originea termenilor “antreprenoriat” și “antreprenor” este de la cuvântul francez 
“entrepreneur”, ceea ce înseamnă intermediar sau descoperitor de oportunități. În secolul 
al XVIII-lea, termenul “antreprenor” a fost folosit ca o referire la oamenii care au condus 
proiecte mari - castele și catedrale.
 Prima analiză sistematică și științifică a antreprenoriatului au fost făcute 
de economistul francez Richard Cantalion numit nu  prin coincidență și „tată“ a 
antreprenoriatului. El a fost primul care a introdus asumarea de riscuri ca o caracteristică 
esențială a antreprenorilor. În secolul al 19-lea, Jean-Baptiste Say a accentuat pe 
caracteristicile intrinseci ale antreprenorului, altele decât cele ale unui economist obișnuit. 
La începutul Revoluției Industriale, Say a fost primul om de știință care a determinat posesia 
de  abilități de management ca premise cheie pentru succesul antreprenorial. Ca urmare, 
economistul francez este considerat fondatorul așa-numitei direcției de management în teoria 
antreprenorială .
 Fără îndoială, contribuția faimosului savant austriac, economistul Josef Schumpeter, 
în special la înțelegerea contemporană a managementului antreprenorial, este remarcabilă. 
Potrivit lui, antreprenorul este un motor major al dezvoltării economice. Schumpeter observă 
că, la sfârșitul secolului al XIX-lea, antreprenoriatul face parte integrantă din activitățile de 
rutină ale marilor corporații.
 Într-un plan contemporan, omul de știință american Peter Drucker este considerat 
principalul cercetător în domeniul antreprenoriatului. Cartea sa “Inovații și antreprenoriat” 
este definită ca “biblia antreprenorului” (Drucker, 2002). Autorul subliniază o înțelegere largă 
a antreprenoriatului, aplicabilă în sfera civilă și publică. Analizează în detaliu managementul 
antreprenorial, antreprenoriatul intern și antreprenoriatul social ca cele mai moderne 
provocări pentru știință și practică.

• Vom cunoaște evoluția istorică a antreprenoriatului.
• Vom caracteriza diferitele abordări clasice și moderne către 
antreprenoriat.
• Vom evidenția  diferențele dintre antreprenori și manageri.
• Vom cunoaște aspectele esențiale ale antreprenoriatului ca  teorie și 
practică.

 1.2. Abordări către antreprenoriat

 În ultimele decenii, oamenii de știință și cercetătorii s-au străduit să dezvolte 
un sistem complex (teorie) pentru a explica complexitatea antreprenoriatului. Cu toate 
acestea, o astfel de teorie complexă nu este construită și autorii individuali se împrumută 
de la diferite științe, cum ar fi economie, management, sociologie, psihologie și altele. 
Toate acestea sunt sfere sociale și sunt fondatorii abordărilor antreprenoriale clasice și 
contemporane, școli și realizări. Diversitatea lor și, mai ales, opoziția reciprocă dintre ele - 
îngreunează interpretarea și înțelegerea fără echivoc a antreprenoriatului (vezi Figura 1.1.). 

 Abordările antreprenoriale separă în mod tradițional științele sociale, în general 
vorbind, în “două tabere”, fiecare cu subdiviziunile și avangardele sale. Pe de o parte, sune 
economiștii care consideră că antreprenoriatul este o variabilă care depinde în principal de 
factorii economici și în mare măsură independentă de mediul social. A doua “tabără” sunt 
oamenii de știință - reprezentanți ai altor discipline. Ei tind să considere antreprenoriatul 
drept o variabilă, adânc înrădăcinată în mediul social creat de acest mediu și, în același 
timp,  dezvoltând-o.
 În ciuda acestei diviziuni, cercetarea științifică de ultimă generație privind natura 
antreprenoriatului implică aplicarea unei noi abordări integrate a cercetărilor. Această 
abordare recunoaște imensa importanță a factorilor sociali, psihologici și culturali în 
antreprenoriat, dar și impactul antreprenoriatului asupra formării și dezvoltării mediului 
social. Această abordare interdisciplinară în natură ar trebui să contribuie la o interpretare 
corectă și înțelegere a naturii multilaterale a antreprenoriatului (Narleva, 2012).
 În timpurile contemporane, adică de la mijlocul secolului al XX-lea, antreprenoriatul 
se bazează pe diferite școli “moderne” în domeniul cunoașterii sociale, inclusiv în ceea 
ce privește personalitatea și comportamentul. Opoziția lor - fie că antreprenorul sau 
întreprinderea este obiectul principal sau cel mai important al analizei - predetermină o nouă 
linie dichotomică, care împiedică interpretarea fără echivoc a conceptelor noastre de interes. 
O abordare personală a antreprenoriatului explorează antreprenorul - caracteristicile, 
abilitățile, abilitățile și competențele ca obiect principal al analizei (vezi Tabelul 1.1). 
Abordarea comportamentală, pe de altă parte, privește întreprinderea ca cel mai important 
aspect al cunoașterii antreprenoriale. Fără îndoială, antreprenorial ar putea fi înțeles cel mai 
bine prin cunoașterea fiecărei componente sau abordări. Motivul este că nu există o abordare 
“cea mai corectă”. Fiecare are atât puteri cât și limitări (Koev et al., 2014).

Figura 1.1. Abordări către antreprenoriat
Sursă: Narleva. C. Antreprenoriatul social, Matador, Varna, 2011.
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Tabelul 1.1.
Diferențe între „un manager tradițional“  și „antreprenor“

Indicatori Manager tradițional Antreprenor
Motive principale Motivat de putere, vrea premii 

tradiționale, corporative
Dorește libertate; orientat cu scop; se 
bazează pe el însuși; auto-motivat.

Orientare în timp Responsabil de cote și de buget; 
proiectarea orizonturilor planului 
săptămânal, lunar, trimestrial și anual; 
până la următoarea promovare sau 
transfer.

Planifică creșterea afacerilor pe o 
perioadă de 5 până la 10 ani înainte; 
acum merge la pasul următor de-a lungul 
căii.

Predilecție la acțiune Deleagă acțiuni; monitorizarea și 
raportarea absorb cea mai mare parte 
a energiei.

Provoacă angajații executând munca lor.

Abilități Management profesional; adesea 
instruiți într-o școală de afaceri; 
utilizează instrumente de analiză 
abstractă, managementul resurselor 
umane și abilități politice.

Cunoștinte impresionante ale afacerilor; 
adesea tehnic instruit într-o afacere 
tehnică; poate avea o răspundere 
formală pentru profit / pierderi în 
companie.

Privință pentru curaj și 
destin

Consideră că alții sunt responsabili 
pentru soarta sa; poate fi autoritar și 
ambițios.

Are încredere în sine, oprimist, curajos.

Centrul atenției În principal pentru evenimente interne 
pentru corporație.

În principal pentru tehnologii și și piață.

Atitudinea față de risc Atent. Îi place să fie un moderator al riscului; 
investește  mult, dar se așteaptă să 
reușească.

Utilizarea cercetărilor 
pieței

Are cercetări de piață gata pentru 
a identifica nevoilor de conducere a 
conceptualizării produsului.

Creează nevoi; creează produse care nu 
pot fi adeseori testate prin cercetare 
de piață; clienții potențiali încă nu le 
înțeleg; discută cu clienții și formează  
opinii proprii.

Atitudine față de statut Îngrijorați de simbolurile statutului/
oficiu de unghi, etc.

“ El este bucuros să stea pe o cutie de 
mere dacă lucrarea este terminată. "

Atitudine față de eșec 
și greșeli

El face tot posibilul pentru a 
evita greșelile și surprizele; evită 
recunoașterea eșecurilor.

Privește victoriile și eșecurile ca la o 
experiență valoroasă.

Stil de luare a deciziilor Sunt de acord cu cei mai puternici. Își urmează propria viziune; decisiv, 
orientat spre acțiune.

Pentru cine lucrează Pentru ceilalți Pentru sine și pentru clienți
Atitudine față de 
system

Acceptă sistemul ca educativ și 
defensiv, căutând locul său în el

Este capabil să avanseze rapid în sistem; 
atunci cu probleme emergente își poate 
forma propria companie

Stil de soluționare a 
problemelor

Rezolvă probleme în sistem. El evită problemele în structurile mari 
și formale, lăsând organizația și pornind 
singur o companie proprie

Relații cu părinții Independent de mama lui, o relație 
bună cu tatăl, dar o dependență slabă.

 Tată „absent“ sau relație proastă cu 
tatăl

Trecut socio-economic Clasa mijlocie. Nivel scăzut în unele studii timpurii; 
clasa mijlocie în cercetări mai recente.

Nivel de educație Nivel de educație înalt. Mai puțin educat în cercetarea timpurie; 
în cercetări mai noi, accent pe 
specializări.

Relații cu ceilalți El percepe ierarhia ca pe o atitudine 
de bază.

Acceptă activitățile de afaceri ca  relații 
de bază.

Sursă: Kuratko D., R. Hodgetts. (2005). Еntrepreneurship. A Contemporary Approach.  
The Dryden Press, Hacourt Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 76-77.

 În anii 80 ai secolului 20, cercetarile privind antreprenoriatul se concentrează inițial pe 
dezvoltator – scopul său social, misiunea, educația, motivele, caracteristicile, etc. Mai târziu, 
compania și inovațiile sale devin subiect mai important al intereselor științifice și aplicate. 
Acest interes tot mai mare de la începutul secolului 21, pune în centrul atenției nu întrebarea 
„Cine este un antreprenor?“ ci „Care este contribuția antreprenoriatului în societate și 
modul în care acesta ar putea fi realizat?“. Ca urmare, într-o perspectivă istorică mai largă 
se observă mutarea atenției de la o funcție primară a antreprenoriatului la alta. Acest proces 
istoric reflectă schimbările în disciplina „Antreprenoriat“, ca urmare a transformărilor 
dinamice ale economiilor și societăților. Prin urmare, în ciuda multor perspective, este cert 
că evoluția antreprenoriatului ar putea fi înțeleasă în plinătatea ei numai prin cunoașterea 
diferitelor abordări științifice, direcții și școli. Unirea lor într-un singur cadru științific 
ilustrează evoluția istorică a subiectului.

 1.3. Caracteristicile antreprenoriatului

 Factorii care afectează antreprenoriatul includ inovarea, tehnologia, capitalul, 
marketingul, informarea, personalul și dorința oamenilor de a lucra împreună. Dar toți 
acești și mulți alți factori considerați singuri sunt doar fapte, elemente care nu contribuie la 
prosperitatea oamenilor și a organizațiilor. Procesul antreprenorial este această bază care 
leagă factorii într-un întreg indisolubil, numit sistem,  dezvăluie potențialul lor și creează noi.
 Deciziile antreprenorului sunt implementate în practică sub formă de obiective, 
strategii, politici, structuri, instrucțiuni, etc. Acestea reprezintă o expresie a impactului 
managerial. Cu interferențele sale active, antreprenorul creează și schimbă cursul 
evenimentelor și proceselor în funcție de propriile sale înțelegere și criterii în mediul extern 
și intern respectiv.
 Interferența activă a antreprenorului este conștientă și deliberată. Impactul 
antreprenorial în această privință este alegerea uneia dintre multele variante de impact care 
vizează obținerea unui anumit rezultat sau rezultate - eficiență, productivitate, calitate, 
inovație, satisfacție etc. Aceste rezultate duc la o schimbare în organizații, economii și 
societăți. În concluzie, antreprenoriatul este una dintre cele mai complexe, responsabile și 
creative activități ale oamenilor. Antreprenoriatul este un fel de artă.

Tema 2. 
Managementul antreprenorial în turism

 Când studiem acest subiect, noi:

 2.1. Esența managementului antreprenorial

 În evoluția sa, omenirea se străduiește pentru bunăstarea materială și spirituală, 
numită pe scurt progres. El este inseparabil de natura noastră umană și consecință a legii 

• Vom înțelege de ce este important să știm ce este managementul 
antreprenorial în turism.
• Vom primi o idee despre inovare și rolul său în managementul 
antreprenorial.
• Vom lua cunoștință de regulile de bază în implementarea 
managementului antreprenorial în organizația turistică.
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universale de creștere, dezvoltare și transformare a lumii materiale și socium uman. La baza 
progresului uman este inovarea. Aceasta este factorul cheie fără care procesul evolutiv al  
oamenilor, al managementuli organizașiilor și societăților nu poat fi înțeles complet. Datorită 
inovației, ca o invenție umană, „se nasc“ produse, servicii; cele vechi se  transformă, iar în 
locul lor apar noi - adaptate și modificate.
 “Inovare” și “antreprenoriat” devin cuvinte moderne, populare în anii optzeci ai 
secolului trecut. De atunci, următoarea decadă urmărește și va necesita tot mai multe 
inovații. Pentru că este sigur că trăim într-o perioadă de schimbări cuprinzătoare care 
afectează toate sferele vieții economice și în special celei a turismului. În vremuri de 
astfel de transformări supuse concurenței sporite, durata scurtă a bunurilor și serviciilor, 
schimbările globale naturale, schimbările demografice, economice, tehnologice, etc, etc. 
factorii, cel mai bun, nu de puține ori, singura modalitate a organizației  turismului pentru a 
supraviețui și a se dezvolta, este de a se crea inovații (Narlev, 2016).
 Știința care explică cum se creează inovații și cum ele sunt puse în aplicare pe piață 
este antreprenoriatul. Și pentru a nu ne păcălim când credem că inovarea este înțelegerea, 
norocul începătorului sau șansa marelui jucător, este necesară o cunoaștere a modului în care 
aceste inovații trebuie gestionate într-un mod eficient, adică este necesară o cunoaștere 
ulterioară pentru managementul modern. Acesta este exact subiectul acestei teme- 
managementul antreprenorial.
 Managementul antreprenorial ca o teorie și practică de management se bazează pe 
integrarea reciprocă a managementului și antreprenoriatului într-un întreg inseparabil. Și, 
mai precis – pe teoria managementului organizațiilor și profilul lor practic, antreprenorial - 
cel mai important și cel mai neglijat element pentru a explica natura și limitele organizației. 
Ca urmare, managementul transformă antreprenoriatul, antreprenoriatul transformă  
managementul: se creează un domeniu integrat de cunoștințe și practici, care îmbogățește 
cele două teorii fondatoare. (A se vedea Figura 2.1.).

 2.2. Inovațiile - conținutul managementului antreprenorial

 Primul economist, care, privit din punct de vedere istoric, oferă  mai mult sau mai 
puțin un model complet de antreprenoriat, este Joseph Schumpeter. (Narleva, 2011.) La baza 
teoriei sale este folosirea termenului “combinații noi”, și anume:
 • Crearea unui nou bun - bun, care nu este încă cunoscut de consumatori, sau 
exprimerea unei noi calități a unui bun existent.

Figura 2.1. Management antreprenorial în turism

• Un exemplu de utilizare durabilă a resurselor turistice. “Bunul” poate fi atât un produs, 
cât și un serviciu; atât în sfera economică, cât și socială.
• Parcul “Dancing Bears Park”, înființat în Belitsa, Bulgaria, în 2000, este un bun nou pentru 
conservarea resurselor naturale, precum și pentru rezolvarea unei probleme sociale reale.
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 • Utilizarea unei noi surse de materii prime sau semifabricate pentru producția de 
bunuri, indiferent dacă această sursă a existat anterior; dacă a fost considerată inaccesibilă; 
sau a fost în fază de creare.

 • Implementarea unei noi metode necunoscute de a produce un bun, care nu este 
neapărat o nouă descoperire sau tehnologie științifică. Această metodă poate exista și sub 
forma unui nou mod de comercializare a unui bun dat.
 • Introducerea (mastering) a unei noi piețe, indiferent dacă piața a existat sau nu
 • Realizarea unei reorganizări într-o anumită industrie, cum ar fi crearea unei poziții de 
monopol (de exemplu, prin crearea unui sindicat) sau ruperea unei poziții de monopol.
 Nu există nicio îndoială că inovația are multe fețe. In plus, Peter Drucker, numit 
„părintele managementului modern“, dezvăluie alte, fundamentale pentru înțelegerea 
modernă a inovației, aspecte interdependente:
 • Inovația este mai mult un termen social decât unul tehnic. Acest lucru înseamnă că 
inovarea în turism în lumea modernă sunt din ce în ce mai importante, spre deosebire de 
inovările de producție.
 • Managementul în sine ar trebui să se bazeze pe inovare. Managementul turismului ar 
trebui să caute și să exploateze noile oportunități pentru a răspunde noilor dorințe și nevoi 
umane.
 • Managementul antreprenorial inovația de management modernă. Nu se bazează pe 
inovația accidentală ci pe gestionarea inovațiilor planificate, organizate și controlate.
 Pe scurt, putem defini inovarea într-un sens larg, ca crearea de produse, servicii, 
organizații și societăți noi și modificarea celor existente. Inovația se află în centrul filosofiei 
moderne de management - managementul antreprenorial – legătura de conectare și în același 
timp de separare dintre management și antreprenoriat; noua tehnologie de management 
pentru dezvoltarea organizațiilor turistice.

 2.3. Principiile managementului antreprenorial în turism

 Managementul antreprenorial este o tehnologie de management pentru 
creșterea și dezvoltarea organizației moderne în turism. Ea modifică ideile și practicile 
managementului: necesită gestionarea riscurilor, necesită regândirea obiectivelor, conduce 
la schimbarea atitudinii față de personal și cultura organizațională. Principiile principale ale 
managementului antreprenorial sunt:
  • Numirea  de persoane motivate;
  • Ajutor tuturor pentru a avea succes;
  • Transparența în organizație
  • Schimbul de valori și filosofii comune;
  • Sistem de atribuire adecvat;
  • Instruire;
  • Sărbătoarea victoriilor.
 Transformarea inovațiilor într-un proces intenționat, planificat, organizat și controlat 
necesită cunoștințe, timp, eforturi și resurse de management. În acest sens, merită atenție 
următoarele reguli (Narlev,2016):

 Exemplu. Astăzi, preocupările multor oameni sunt legate de epuizarea resurselor 
naturale, în special cele în cantități limitate - petrol, cărbune, gaze naturale. Pe această 
bază, unii experți prevăd doar câteva decenii existența omenirii. Dar exemplele recente 
din istorie care se repetă, precum și practicile moderne de dezvoltare a cunoștințelor, 
permit descoperirea și / sau producerea de combustibili noi și mai eficienți, pentru a 
asigura un impact real asupra mediului și / sau financiar asupra turismului și serviciului 
turistic în viitor.

 • Managementul antreprenorial necesită pregătirea pentru schimbare de către 
managerul din industria turismului. El ar trebui să aibă atitudinea și oportunitatea de a 
schimba ierarhiile stabilite, status quo-ul și unele practici tradiționale de management care 
blochează inovația. Trebuie să fie pregătit să-și asume un risc calculat, trebuie să fie gata și 
să piardă (eșecul este uneori  cealalta parte a succesului în turism).
 • Inovarea merită o atenție deosebită. Antreprenoriatul trebuie planificat, organizat, 
condus și controlat separat de situația existentă din organizația turistică. Această abordare 
este o condiție prealabilă pentru succesul inovativ.
 • Premiile din managementul antreprenorial foarte rar vin imediat, iar succesele nu 
sunt instantanee. Pentru ca inovațiile sistemice să aibă loc, managerul unei organizații din 
domeniul turismului trebuie să construiască, în primul rând, un mediu și o cultură care să 
sprijine antreprenoriatul.

Тema 3. 
Procesul antreprenorial în turism

 Când studiem acest subiect, noi:

 3.1. Esența procesului antreprenorial

 Procesele antreprenoriale ilustrează succesiunea pașilor care, în alte condiții egale  
determină succesul inițiativei antreprenoriale. Acestea evocă factorii de mediu care 
afectează lansarea și dezvoltarea organizațiilor. Apoi, cunoașterea proceselor antreprenoriale 
este utilă, deoarece ilustrează, de asemenea, contribuțiile antreprenorilor și inovațiile lor.
 Nu ar fi corect să pretindem că un proces aplicat teoretic ar putea fi “repetat” 
în realitatea socială. Dimpotrivă. Toate întreprinderile, inclusiv în sfera turismului, sunt 
forme unice de relații și priorități, cu o rețea complexă de obiective, impacturi și rezultate 
organizaționale. Prin urmare, procesele antreprenoriale prezentate în acest subiect ar trebui 
să fie văzute ca o diagramă explicativă a ceea ce se întâmplă în industria turismului , aplicarea 
cărora, în realitate, ar trebui să se conformeze circumstanțelor și oportunităților specifice 
contextuale, cum ar fi specificul organizației de turism, interpretarea turistică a resurselor, 
baza turistică, pachetele turistice din industria hotelieră și restaurantelor și alși factorii de 
impact ai mediului - intern și extern (a se vedea Mihaylov , M., 2013, Stefanov, 2015).

 3.2. Caracteristicile procesului antreprenorial în turism

 În literatura antreprenorială, mulți autori se axează pe atitudinile antreprenoriale 
și rolul lor în procesul antreprenorial. De exemplu, modelul integrat de savantul american 
- economist W. Bigreyf ilustrează o serie de evenimente interdependente, care definesc, 
conduc și  controlează alegerea antreprenorială a antreprenorilor din industria turismului, și 
anume: inovare, un eveniment de declanșare, performanță și creștere. Modelul analizează o 
combinație de factori - istorie, experiență, context social și altele, influențând separat sau în 

• Vom înțelege care este procesul antreprenorial.
• Vom primi o idee despre principalele elemente ale procesului 
antreprenorial în turism.
• Vom cunoaște principalii factori care influențează formarea și 
realizarea analizelor antreprenoriale în turism.
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ansamblu pe fiecare eveniment, și, astfel, la formarea și realizarea intențiilor antreprenorului 
în cadrul procesului antreprenorial (vezi Figura 3.1.).
 Obiectivele antreprenoriale sunt, de asemenea, obiectul unui studiu teoretic al lui 
F. Krueger. În opinia autorului, acțiunile antreprenoriale se formează pe baza potențialului 
care rezultă din intențiile personale ale antreprenorului, precum și din acceptarea publică 
a antreprenoriatului. Aceste două elemente, potrivit lui Krueger, sunt insuficiente pentru a 
decide cu privire la inițiativele antreprenoriale. Din acest motiv, autorul introduce în model 
un eveniment declanșator, catalizator (a se vedea figura 3.2.)

 Intr-un studiu al procesului de formare și dezvoltare a atitudinii față de 
comportamentul antreprenorial, J. Meer, a prezentat modelul de cercetare cu „două fluxuri 
de analiză.“ Cercetătoarea  concentrează studiul ei pe organizarea corporativă ca primul 
nivel de analiză și descoperă impactul contextului organizațional asupra managementului 
antreprenorial. Factorii care determină contextul intern sunt un fel de structuri 
multidimensionale, inclusiv: libertatea de a  acționa a managerului, accesul la informație, 
accesul la resurse și sprijin socio-politic. (A se vedea figura 3.3).

Figura 3.1. Proces de formare a intențiilor antreprenoriale
Sursă:  Bygrave, W.The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical Look at Its Research Mythologies. 

Entrepreneurship: Theory and Practice. The  Dryden Press, 2009.

Figura 3.2. Procesul potențialului antreprenorial
Sursă:  Todorov, C. Management strategic în societățile mici și mijlocii. Siela, Sofia.

 O întrebare discutabilă a cercetării este de ce unii antreprenori sunt mai buni 
decât alții în același context organizațional de sprijin. La răspunsul întrebării se pune un 
al doilea flux numit „focus pe antreprenor“: responsabilitatea sa emoțională, gândirea 
pozitivă, perspectiva  de management strategică, etc. Aceste fluxuri formează nucleul 
modelului conceptual și influențează convingerile antreprenoriale ale managerilor precum 
și  comportamentul antreprenorial a acestora. Conceptele teoretice autorului prezintă o 
multitudine de ipoteze de cercetare, confirmate de rezultatele empirice, în special:

 • Atitudinile antreprenorilor cu privire la contextul de sprijin din cadrul organizației au 
un efect pozitiv asupra comportamentului lor antreprenorial;
 • Atitudinile antreprenorilor de a-și gestiona gândurile și sentimentele au un efect 
pozitiv asupra comportamentului lor antreprenorial;
 • Atitudinile antreprenoriale față de auto-eficacitate au un efect pozitiv direct asupra 
comportamentului antreprenorial;
 • Percepția contextului de susținere are un efect pozitiv asupra atitudinii 
antreprenoriale față de auto-eficacitate și asupra comportamentului antreprenorial.
 O contribuție semnificativă a modelului este, pe de o parte, identificarea factorilor 
de inițiere a activității antreprenoriale și, pe de altă parte, accentul pe lumea cognitivă 
și emoțională a personalității antreprenorului ca o direcție populară și modernă în teoria 
organizațională de management.
 Bazându-se pe cunoștințele de modele teoretice recente, și în special pe modelul 
de-al treilea de autor Meer și Navoya - reprezentanți ai Depatratamentului economic al 
Universității din Navarra, determină crearea unei noi întreprinderi ca un moment culminant în 
procesul antreprenorial. Spre deosebire de studiile anterioare, fără a minimaliza importanța 
contextului social, ei exploră o serie de variabile personale care au influențat dorința de 
exprimare și de pregătire pentru realizarea unui proiect antreprenorial. Acești doi factori 
determinanți de bază, determinate de valorile personale, în funcție de rezultatele studiului 
sunt atitudini definitorii pentru antreprenoriat (A se vedea figura 3.4.).
 Prin efectuarea cercetării s-a demonstrat empiric că, spre deosebire de modelele 
de afaceri prezentate mai devreme, calitățile personale - judecată morală, credința în 
auto-eficacitate și empatia, în funcție de caracteristicile contextului de sprijin, determină 
intențiile antreprenoriatului.

Figura 3.3. Etape antreprenoriale  - factorii mediului
Sursă: Mair, J. Entrepreneurial Behavior in a Large Traditional Firms: Exploring Key Drivers.  

IESE Business School, University of Navarra. Research Paper 466, 2002.
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 Potrivit Koev J. și colab., decizia de a începe propria afacere include luarea în 
considerare și rezolvarea multor probleme complexe și adesea controversate. Atunci când 
sunt privite și rezolvate în timp, ele pot fi unite de noțiunea de antreprenoriat ca un proces. 
Întreprinzătorul în domeniul turismului, nu numai că trebuie să găsească ideea lui, s-o vadă 
ca un anumit element (produs sau serviciu) ,să caute locul lui pe o anumită piață, să asigu 
resursere pentru dezvoltarea și producția sa, să dezvolte un plan de acțiune detaliat să ia 
în considerare forma juridică, care va lua afacerea, să caute cea mai bună locație pentru 
afacerile sale, să angajeze muncitori, să selecteze structura cea mai adecvată structură 
pentru gestionarea sa, etc.
 Diferitele activități și etape care se disting în procesul antreprenorial nu intră 
întotdeauna în ordinea dorită sau descrisă de teorie. În practică, unele dintre activitățile 
fie se desfășoară simultan, fie funcționează simultan, ceea ce împiedică grav activitatea 
antreprenorului, crește volumul de muncă și reduce timpul necesar realizării ideii. Considerat 
ca mijloc de descriere și explicare a eforturilor antreprenorilor, procesul antreprenorial poate 
fi împărțit în 12 pași. Aceștia sunt:
  (1) Alegerea unui obiect de activitate;
  (2) Decizia de a înființa propria afacere;
  (3) Descoperirea noii idei (produsului);
  (4) Evaluarea capacităților și constrângerilor noului produs;
  (5) Crearea noului produs;
  (6) Analiza mediului extern;
  (7) Analiza antreprenorială a resurselor;
  (8) Localizarea activității antreprenoriale;
  (9) Instituționalizarea activității;
  (10) Crearea unui plan antreprenorial;
  (11) Managementul afacerilor;
  (12) Închiderea activității antreprenoriale.

 3.3. Factorii care influențează procesul antreprenorial în turism

 Decizia de a începe procesul antreprenorial, așa cum se arată în studiul de aici, este o 
consecință a mai multor factori care pot fi rezumați în trei grupe principale:
 Primul grup este factorii de declanșare. Aceștia includ factori genetici, mediul familial, 
educația antreprenorului, localizarea sa geografică, exemplele de succes ale mediului social, 
caracteristicile culturale și tradițiile  antreprenorului. Pentru antreprenorul de succes în 
turism acești factori sunt importanți, deoarece tocmai acești factori includ așa-numitele 
resurse turistice - culturale, de mediu, rurale, de aventură, etc. (Parcheva, M. 2014).

Figura 3.4. Proces de formare a atitudinilor pentru antreprenoriat.
Sursă: Mair, J., E. Noboa. Entrepreneurship: How Intentions to Create a Enterprise get Formed. 

Working Paper. IESE Business School, University of Navarra, 2003.
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 Al doilea grup sunt factorii personali. Printre ei  importantă este empatia, adică, 
dintre capacităților antreprenorului în industria turismului  de a recunoaște intelectual și 
de a împărtăși conștient emoțiile și sentimentele altora. Credința în eficiența proprie, pe 
locul următor, este un indicator cognitiv, conectat direct la fenomenul întreprinderii. Această 
categorie reflectă capacitatea antreprenorului de a mobiliza resurse și direcția de acțiune 
necesare pentru a controla evenimentelor antreprenoriale.
 Al treilea grup îl vom numi factori de organizare. Ei fac parte din mijlocul  
antreprenorului și includ situația economică a țării, concurența, furnizorii, legile, gradul 
de activitate de inovare în industria turismului, protecția drepturilor de autor, brevetele, 
dezvoltarea socio-demografică a țării. Alți factori ai acestui grup sunt  condițiile bancare, 
oportunități de includere a organizațiilor de turism în cadrul programelor care sprijină 
consolidarea activității antreprenoriale, activitatea de investișii, etc.
 Ca urmare a rezumatului prezentat pe trei procese antreprenoriale pot fi trase 
concluzii importante pentru antreprenorii din sectorul turismului, și anume:
 • Mediul social cu caracteristicile sale - acces la informație, acces la resurse, atitudini 
față de libertate, normele acceptate în societate, etc., este un factor determinant al 
comportamentului antreprenorial. Mediul social influențează motivația antreprenorială a 
antreprenorului și, prin urmare, comportamentul său în organizația turistică;
 • Pentru un antreprenoriat de succes în turism, în afară de mediul social o importanță 
esențială o au particularitățile individuale ale antreprenorului – judecata sa morală, empatia, 
credința în sine, responsabilitate emoțională, gândire pozitivă, gândire în perspectivă și o 
serie de alte caracteristici ale antreprenorului;
 • Pentru formarea  judecăților morale ale antreprenorilor, normelor, practicilor, 
modelelor de antreprenoriat și altor elemente o importanță mare o au  mecanismele 
instituționale, și anume: politicile guvernamentale pentru a sprijini turismul, politica de 
inovare în acest sector, strategiile de investiții pentru dezvoltarea produsului turistic, 
etc. Prin urmare, tendința spre un comportament antreprenorial în toate domeniile, în 
special în domeniul turismului, se formează cu ajutorul instituțiilor din mediul social iar 
antreprenoriatul ca proces individual este stabilit și dezvoltat prin intermediul acestora.

Tema 4. 
Ideea antreprenorială.  

Managementul activității antreprenoriale în turism
 

 Când studiem acest subiect, noi:

 4.1. Formarea ideii antreprenoriale

 Există multe modalități de planificare și dezvoltare a unei afaceri. Există o varietate de 
opinii în literatura economică cu privire la formarea unei idei antreprenoriale. Rezumatul pe 
această temă se concentrează pe identificarea oportunităților economice care există pe piață.

• Vom înțelege cum se formează ideea antreprenorială.
• Vom determina  factorii de mediu care afectează antreprenoriatul.
• Vom lua cunoștință de principalele funcții de management în turism.
• Vom analiza componentele mixului de marketing  utilizate în  
domeniul turismului.

Factor de afaceri Întrebări de evaluare
Produs și, sau 
serviciu

Care sunt parametrii, obiectivele și nevoile pe care le satisface;
Care este ciclul de viață al produsului sau al serviciului?
Este sezonalitate?
Ce avantaje competitive are produsul/serviciul?
Va putea organizația turistică să furnizeze servicii de garanție pentru produs/
serviciu?

Oportunități de 
piață

Unde este piața produselor / serviciilor?
Care este piața țintă?
Caracteristicile industriei turistice.
Care ar putea fi cota reală de piață pe care produsul / serviciul o va ocupa în 
acest moment? Și după 2, 5 sau 10 ani?
Durata ferestrei de oportunitate?
Ce concurență are  pe piață?
Înlocuitori de produse?
Rezultatele concurentei?
Cât de fiabil este canalul de distribuție?

Finanțare Cât va costa începerea noii producție?
Unde se vor ridica resursele financiare necesare?
Care este prețul și costul, sunt ele competitive cu alți producători?
Cum vor fi asigurate materialele și resursele de muncă necesare?
Cât de mult capital / active, costuri de producție / sunt necesare pentru a  
începe afacerea?
Cât de mult din capitalul necesar are compania și va avea nevoie de capital 
suplimentar?
Ce garanție are compania în caz de nevoie de credit?

Risc 
antreprenorial

Ce risc (real sau potențial) este inerent în produsul / serviciul?
Care este riscul cel mai comun al industriei respective?
Care sunt previziunile realiste, dar și cele nerealiste pentru industria turismului?

Tabelul 4.1.
Componente în analiza de mediu

 Ca surse principale de idei pentru afaceri în sfera turismului,cel mai des servesc 
munca anterioară a antreprenorului; nevoia personală nesatisfăcută; interesele personale sau 
hobby-urile întreprinzătorului; idei sugerate de la alți utilizatori, produsele de succes de pe 
piață sau serviciile oferite de companiile de turism deja existente; oportunitățile de afaceri 
anunțate de inițiative guvernamentale, cum ar fi proiectele finanțate de UE,  cercetări și 
descoperiri științifice. Există și alte surse obiective în practică care ajută antreprenorii 
din industria turismului să-și descopere ideea. Aceste surse includ, de exemplu, produsele 
turistice eșuate și călătoriile în alte țări și regiuni.

 4.2. Mediul antreprenorului

 La începutul activității antreprenoriale, antreprenorul din turism se confruntă cu 
probleme de natură diferită. Aceste probleme se datorează faptului că toate organizațiile 
depind într-o oarecare măsură de mediul înconjurător. Prin el găsesc resurse, contragenți, 
clienți, concurenți, furnizori, etc. Specialiștii definesc mediul ca fiind direct și indirect. 
Motivele pentru aceasta sunt că unii factori lucrează mai mult, iar alții - nu atât de mult. Alți 
autori definesc mediul ca mediu global, național și intern pentru organizație.
 În analiza mediului, trebuie să se demonstreze dacă un produs sau un serviciu are 
rentabilitatea necesară pentru a justifica investiția, timpul și riscul unui antreprenor în 
domeniul turismului. În acest scop, este necesar să se răspundă la o serie de întrebări legate 
de caracteristicile produsului sau serviciului de turism oferit, piețele de realizare, politica de 
prețuri, capitalul, etc. Aceste întrebări sunt prezentate în tabelul anterior.
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 4.3. Gestionarea activității antreprenoriale în domeniul turismului

Managementul în domeniul turismului se efectuează prin implementarea a numeroase 
activități specializate - funcții de management. Realizarea unei revizuiri a surselor literare 
și analizarea a “ceea ce fac antreprenorii de fapt” face posibilă compilarea următoarei liste 
(Davidkov, Narleva, 2013):

 După cum s-a menționat mai sus, înțelegerea a ceea ce fac (și ce trebuie să facă) 
managerii în sectorul turismului diferă de multe ori, deși, în diferite puncte de vedere să 
găsim multe asemănări. Un motiv important al diferențelor este că atunci când răspund la 
întrebarea “Ce fac antreprenorii?”, autorii răspund de fapt la două întrebări diferite. Primii 
înregistrează activitatea factuală, iar ceilalți  indică funcțiile pe care, potrivit lor, trebuie 
să le îndeplinească întreprinzătorii. Există multe activități în organizație. Întrebarea este 
care dintre ele vor fi atribuite antreprenorilor și care nu. De asemenea, este important să 
subliniem faptul că motivația managerilor în turism deseori redistribuie aceste puteri.

 Potrivit locul lor în ierarhia organizației de turism, de obicei managerii sunt 
clasificați ca superiori, de nivel mijlociu și inferiori. Distribuția funcțiilor de management 
de bază între liderii de diferite ranguri nu este uniformă. De exemplu,  managementul 
superior definește subiectul activităților, obiectivele, strategiile, politicile organizației. 
Planificarea este, prin urmare, o funcție prioritară a conducerii superioare. Rolul său scade 
treptat, la  managerii de rang mijlociu și cel mai mult la managerii inferiori în detrimentul 
creșterii rolului de organizare și de control (din cauza naturii operaționale a muncii lor).
 Conținutul funcțiilor de conducere poate fi specificat prin examinarea rolurile 
jucate de manager în turism. Rolurile manageriale în acest sens, se realizează printr-un 
set de comportamente asociate cu poziția specifică de management, cu puterea oficială 
și statutul. Specificitatea fiecărui rol de management „întruchipează“ punerea în aplicare 
managerului de funcții foarte specifice și concrete de management, responsabilități, 

Exemplu. 
Observăm șefii departamentelor de resurse umane în două organizații turistice diferite. 
Primul manager este în fața unei pensii, iar motivația sa pentru o muncă bună este 
epuizată de așteptarea neîntreruptă a vârstei de pensionare. El a transferat toată munca 
deputatului său. Cel de-al doilea este relativ tânăr, relativ ambițios și crede că atunci 
când o persoană vine cu ceva, trebuie să o facă într-un mod inovativ, antreprenorial. 
Formal, cei trei trebuie să îndeplinească aceleași funcții de gestionare. De fapt, ei 
îndeplinesc diferite funcții.

Tabelul 4.2.
Funcțiile de management cheie ale antreprenorului în turism  

Ei formulează obiective și 
atribuie sarcini

Descoperă și exploatează 
noi oportunități - creează și 
realizează inovații

Creează echipe eficiente de lucru

Informează Motivează colaboratorii 
pentru o muncă bună

Разпределят организационните 
роли

Reglează relațiile Reprezintă în fața altora 
departamentul (unitatea)

Iau decizii (organizează procesul 
decizional)

“Desenează viitorul” organizației Aplicați / eliberați persoane Organizează executarea deciziilor
Coordonează activitatea unității 
cu activitatea altor unități

Deleagă puteri manageriale Perfecționează sistemul de 
management

Identifică probleme - rezolvă 
probleme

Construiesc și dezvoltă 
cultura organizației

Structurează activitățile în 
organizație, etc.
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priorități - informare, interpersonale și roluri în procesul de luare a deciziilor.
 Performanța funcțiilor de conducere depinde în mare măsură de calitățile 
managerului, de abilitățile și capacitățile pe care le posedă pentru a îndeplini cerințele 
postului. Managerul din turism ar trebui să învețe și să dezvolte trei seturi de competențe: 
conceptuale, umanitare și tehnice:
 • Abilitățile manageriale profesionale sunt cele legate de capacitatea de a lucra 
cu procesele fizice și obiectele din domeniul turismului. De la manager se asteaptă 
să utilizeze și să dezvolte cunoștințe în profesia sa, precum și să cunoască metodele, 
procesele, echipamentele și tehnologiile specifice fiecărei profesii.
 • Competențele umanitare sunt, mai presus de toate, abilitățile de a lucra cu 
oamenii. Managerul trebuie să cunoască nevoile, interesele, motivele, obiectivele 
oamenilor cu care lucrează pentru a evalua reacșiile lor posibile, rezultatele așteptate 
și să încurajeze persoanele care contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor 
organizaționale.
 • Abilitățile conceptuale sunt exprimate în capacitatea managerului de a face sens 
de modul în care diferite funcții ale organizației depind unele de altele, cum schimbările 
într-un departament (unitate) vor afecta sistemul în ansamblul său; acoperă de asemenea 
capacitatea managerului de a proiecta locația organizației în industrie, în mediul 
public,etc.
 Într-o formă sintezată, caracteristicile esențiale ale principalelor funcții 
de management, aplicate de un manager în punerea în aplicare a activităților de 
antreprenoriat sunt:
 Planificarea este o activitate orientată spre viitor. Este un mijloc de a face față 
incertitudinii și dinamicii mediului. Planificarea este o activitate specializată care are ca 
scop determinarea a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge obiectivele organizației.
 Organizarea este o combinație de două grupe de activități: activități legate de 
separarea și repartizarea muncii între diferiții participanți din organizația socială, precum 
și activitățile care vizează integrarea eforturilor individuale: formarea unui sistem de 
obiective comune, strategii și politici; coordonarea eforturilor individuale și de grup bazate 
pe cerințele, principiile și regulile comune ale tehnologiei; stabilind canale de comunicare 
și reguli de interacțiune.
 Controlul este o activitate care monitorizează dacă activitatea și comportamentul 
subsistemului gestionat sunt în concordanță cu obiectivele subsistemului de control. 
Funcția de control include toate acțiunile prin care conducerea încearcă să asigure 
potrivirea dintre rezultatele planificate și cele reale. Funcționarea fiecărei organizații se 
bazează pe un sistem de reguli care sunt obligatorii pentru toți membrii săi.
 Leadershipul este o categorie majoră în psihologia socială, care se ocupă de 
relațiile interpersonale de leadership dintre oameni. Leadershipul este, de asemenea, 
o relație prin care o persoană influențează comportamentul altora. Datorită faptului că 
leadership-ul este un fenomen complex, abordări diferite și rețele conceptuale pot fi 
folosite atunci când se identifică, descrie și explică. Nu există o opinie unanimă în rândul 
autorilor cu privire la modul în care ar trebui organizate diferitele teorii ale leadershipului.
 Motivația poate fi definită ca direcția și durata acțiunii. Această definiție se referă 
la întrebarea de ce oamenii aleg un anumit curs de acțiune și îl preferă față de altul și de 
ce ei continuă cu acțiunea selectată, de multe ori pentru destul de mult timp, chiar și în 
vremuri de dificultăți și probleme.
 Cultura antreprenorială privința de valori a colaboratorilor față de realitate. Este 
rezultatul eforturilor depuse de toți angajații companiei (astăzi) și de toate generațiile de 
angajați ai companiei (ieri). Cultura influențează funcționarea și dezvoltarea organizației 
în primul rând pe termen lung, deoarece determină orientările de muncă durabile ale 
colaboratorilor; reglementează relațiile printr-un sistem de legi, norme și reguli scrise și 
nescrise.

 Responsabilitatea socială a antreprenorului ca o funcție de management constă 
în,  a asista publicul în atingerea obiectivelor, cum ar fi dezvoltarea durabilă, reducerea 
sărăciei, rezolvarea problemelor de mediu, dezvoltarea așa-numitului al treilea sector , 
sponsorizarea,  controlul calității, sănătatea oamenilor, siguranța la locul de muncă, etc.
 Managementul resurselor umane este o funcție majoră a organizației turistice. 
Este vorba despre gestionarea oamenilor în procesul de muncă pentru a atinge obiectivele 
stabilite pentru organizație. Sistemul de conducere a Resurselor umane include un set de 
activități care managerul în sectorul turismului trebuie să pună în aplicare - planificarea, 
recrutarea, selecția și motivarea, etc.
 Marketingul este o funcție cheie de management  în domeniul turismului. Prin 
“marketing” se înțelege un sistem de patru elemente principale - produs, prețuri, plasări 
și comunicări de marketing - elemente dezvoltate nu separate unele de altele, ci într-un 
complex. 
 Comunicările de marketing reprezintă o formă de comunicare cu piața țintă și cu 
publicul, care se supune regulilor generale ale fiecărui proces de comunicare. Sistemul 
complex de comunicații de marketing este construit și gestionat folosind instrumente 
interconectate, denumite în mod colectiv -mixul de comunicare (vezi Figura 4.1.).

 • Publicitate: orice formă plătită de prezentare nonpersonală a unei promoții și idei, 
bunuri sau servicii de către un sponsor.
 • Marketing direct: utilizarea de poștă, telefon sau alte mijloace pentru contact 
nonpersonal cu scopul de a comunica sau solicita un răspuns de la clienți specifici actuali sau 
potențiali.
 • Stimularea vânzărilor: Acțiuni pe termen scurt pentru a stimula achizițiile sau 
vânzările unui produs sau serviciu.

Publicitate Stimularea 
vâvzărilor

Relații 
publice

Vânzări 
personale

Marketing direct

Publicitate tipărită 
și difuzată

Competiții, 
jocuri, premii

Conferințe de 
presă

Prezentări de 
vânzări

Cataloage

Ambalaje de 
publicitate

Premii și 
cadouri

Discursuri Întâlniri de 
vânzări

Materiale poștale

Filme de 
publicitate

Mostre Seminarii Programe de 
încurajare

Marketing prin telefon

Broșuri și pliante Târguri 
comerciale

Rapoarte 
anuale

Mostre Cumpărături 
electronice

Postere și afișe Expoziții Caritate Târguri 
comerciale

Cumpărături prin TV

Tabelul 4.3. Instrumente generale de comunicare și promovare
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Fig. 4.2. Analiza SWOT –vizualizare

 • Relații publice și publicitate: o varietate de programe destinate să reprezinte și / sau 
să protejeze imaginea companiei sau a produselor sale individuale.
 • Vânzări personale: Prezentare orală în conversație cu cel puțin unul sau mai mulți 
potențiali cumpărători cu scopul de a afectua o vânzare.
 Fiecare dintre aceste instrumente include un sistem de instrumente specifice, detaliate 
în tabelul anterior.
 Pentru a asigura implementarea eficientă a funcțiilor de management cheie, 
antreprenorul din domeniul turismului ar putea avea încredere în intuiția sa. Această soluție 
nu este întotdeauna cea mai bună, deci ar putea folosi și o varietate de metode de analiză 
antreprenorială, cum ar fi:
 • Brainstormingul este o metodă care se bazează pe principiul că oamenii pot fi stimulați 
pentru o mai mare creativitate prin reunirea acestora într-un grup și prin crearea de condiții 
pentru schimbul liber de opinii. Scopul este de a formula mai multe soluții la o problemă. 
Metoda nu permite critica altor puncte de vedere, deoarece sugerează că și cea mai mare idee 
non-traditională poate duce la rezolvarea problemei antreprenoriatului în turism.
 • Metoda “Delphi” a fost dezvoltată în scopul planificării pe termen lung. Acesta 
permite unui grup de experți să-și specifice punctele de vedere pe baza interacțiunii cu alți 
experți. Fiecare dintre participanți trimite avizul prin poștă pentru a evalua subiectul, avizele 
sunt anonime și evaluările personale ale fiecărui expert nu sunt dezvăluite.
 • Analiza SWOT este o metodă, nu în ultimul rând, prin care sunt luate în considerare 
diferitele strategii de gestionare a combinațiilor de factori interni și externi ai organizației 
turistice. Analiza SWOT este un instrument extrem de util pentru înțelegerea diferitelor 

situații de afaceri și luarea 
deciziilor. Acesta oferă cadrul 
necesar pentru revizuirea 
strategiei organizaționale și 
direcției de dezvoltare a unei 
organizații turistice (a se vedea 
Figura 4.2.).
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PARTEA A II A 

ANTREPRENORIAT INOVATIV PENTRU  
ECOTURISM ȘI TURISM RURAL

ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ
„DOBRICH-CONSTANȚA“



Теma 5. 
Caracteristicile, particularitățile și tipurile  

de ecoturism și de turism rural  

 În această temă:

 5.1 Natura, caracteristicile și tipurile de ecoturism

 Ecoturismul a apărut în America de Nord la mijlocul anilor  ‚80 ai secolului trecut, 
ca urmare a dezvoltării călătoriilor în locuri îndepărtate, cu natură conservată. Inițial, prin 
ecoturism se înțelegea fiecare excursie turistică organizată, care includea repere naturale și 
zone protejate în structura produsului (Mihaylov, 2013). În lumea mai modernă, ecoturismul 
este o formă de turism durabil, axată pe vizite în zone naturale relativ neatinse de influența 
antropică.
 Prima definiție a ecoturismului a fost dată în 1991 de către Organizația Internațională 
pentru Ecoturism (TIES), care identifică ecoturismul ca “… o călătorie responsabilă în zonele 
naturale, care contribuie la conservarea mediului natural şi la bunăstarea populaţiei locale. 
“. În cercurile profesionale, precum și în cercurile academice, există și alte definiții ale 
ecoturismului, similare, cum ar fi:
 • „Turism cu responsabilitate față de mediul înconjurător în ceea ce privește zonele 
naturale neatinse cu scopul de a studia și de a recrea în natură și  atracțiile culturale care 
ajută la conservarea naturii, are un“ impact moale“asupra mediului, asigură implicarea socio-
economică activă a rezidenților locali și obținându-le avantajele de a face acest lucru  
“(www.world-tourism.org);
 • „Turism responsabil în zone naturale, care ajută la conservarea naturii și 
îmbunătățește bunăstarea populației locale.“ (www.unesco.org/programm);
 • „Turism care include călătorii în locuri cu natură relativ neafectată de om pentru a 
obține o idee a caracteristicilor naturale, culturale și etnografice ale regiunii respective, care 
nu încalcă integritatea ecosistemului și creează condiții economice de protecție a mediului și 
a resurselor naturale de către  populația  locală”. (Ribov, 2003);
 • „Ecoturismul trebuie să aibă ca scop crearea unei industrii turistice mai verzi și 
sporirea gradului de conștientizare și comportamentului turiștilor de mediu și cele socio-
culturale.„ (Marinov, 2008).
 Există mai multe caracteristici asociate cu ideea de ecoturism, printre care: 
durabilitate, responsabilitate, protecție, conservare sau respectarea mediului. Este dificil de 
a se propune o definiție concretă de ecoturism. Dificultatea provine din faptul ca ecoturismul 
nu poate fi descris numai cu activitatea  desfășurată, așa cum se întâmplă cu alte forme 
de turism (turism de aventură, turism balnear, turism de afaceri, etc.) Ecoturismul are o 
definiție împătrită, așa cum se arată în Fig. 1, include întotdeauna diverse activități în natură 
(turism, alpinism montan, observarea ființelor în habitatul lor natural etc.), dar pot include 
și activități culturale. Ecoturismul are, de asemenea, o componentă educațională importantă 
- o oportunitate pentru educație în ceea ce privește natura și cultura locală, dar și o șansă 

• Vom face cunoștință cu natura și caracteristicile ecoturismului;
• Vom sublinia diversitatea tipurilor de ecoturism;
• Vom analiza particularitățile și formele turismului rural; 
• Vom lua cunoștință de  caracteristnoțtiicile turiștilor, iubitori de  
ecoturism și de turism rural.
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de auto-reflecție inspirată de frumusețea împrejurimilor. Un alt aspect al ecoturismului sunt 
beneficiile pentru comunitatea locală, incluzând:
 • angajarea personalului 
local;
 • livrarea de produse 
locale;
 • implicarea populației 
locale în procesul de luare 
a deciziilor și organizarea 
activităților turistice.
 Mai multe organizații din 
industrie oferă diferite definiții 
ale ecoturismului. De exemplu, 
definiția dată de Rio Bravo 
Conservation &Management 
Area în programul „Beliz” 
afirmă că “ecoturismul este o 
formă de turism cu un impact redus asupra naturii pe baza evaluării sale și în care se face un 
efort conștient de reinvestire  a unei părți corespunzătoare a veniturilor pentru a se păstra 
resursele pe care se bazează. Este o formă de turism durabil care oferă beneficii populației 
locale “.
 Definiția în conformitate cu Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii este 
urmatoarea: „Ecoturismul este călătoriea responsabilă la mediul înconjurător în zonele 
naturale relativ neatinse, în scopul de a se aprecia natura (și toate atracțiile culturale 
trecute și prezente ), care încurajează conservarea, implicarea socio-economică activă și 
aduce beneficii populației locale “.
 Deoarece ecoturismul este inițial doar o idee, și nu o disciplină, multe organizații o 
încurajează fără să știe principiile sale de bază. Eforturile de a stabili principii și criterii de 
acreditare recunoscute la nivel internațional a început în 1990, dar procesul a evoluat foarte 
lent, având în vedere diversitatea sferelor, regiunilor participante, experiența. Se recomandă 
ca fiecare regiune în care se practică ecoturismul să dezvolte propriul sistem de principii, 
orientări și criterii de certificare bazate pe materiale disponibile la nivel internațional.
 Participanții la Summit-ul Mondial privind Ecoturismul, care a avut loc la Quebec în mai 
2002, au recunoscut că ecoturismul respectă principiile turismului durabil, în ceea ce privește 
impactul economic, social și de mediu și formulează unele principii specifice (Epler, Wood, 
Megan, 2002 ):
 • Ecoturismul contribuie în mod activ la conservarea patrimoniului natural și cultural;
 • Ecoturismul implică comunitățile locale în activitățile de planificare, dezvoltare și 
exploatare și contribuie la bunăstarea lor;
 • Ecoturismul include explicații complete și interesante pentru vizitatori în ceea ce 
privește resursele naturale și culturale;
 • Ecoturismul este destinat special pentru vizitatori individuali, precum și pentru 
grupuri mici organizate.
 Organizația Mondială a Turismului consideră că ecoturismul, împreună cu turismul 
cultural și turismul de aventură vor avea cea mai notabilă dezvoltare în secolul 21. Una dintre 
cele mai importante tendințe care afectează cererea pentru ecoturism este îmbătrânirea 
populației în țările dezvoltate, în special în aceste țări unde cererea este concentrată pe 
piața internațională a ecoturismului: America de Nord, Europa și Japonia. O altă tendință 
care stimulează dezvoltarea ecoturismului este preferința turiștilor pentru a alege vacante 
cu caracter educativ care îmbogățesc viața lor. Dorința de a învăța și de a retrăi momentele 
în natură este influențată de cel puțin trei factori: schimbarea atitudinii față de mediu, care 
se bazează pe recunoașterea interdependenței între speciile și  ecosistemele; dezvoltarea 
educației ecologice în școlile primare și secundare; dezvoltarea mediilor pe chestiunile legate 

Fig. 1. Modelul concepției de ecoturism
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de mediul înconjurător (Higgins & Eagles, 1998).
 Tendința spre depersonalizare la locul de muncă și mediul supra-tehnologic contribuie, 
de asemenea, la creșterea cererii de ecoturism. Tendința tot mai mare a ecoturismului este 
influențată și de nevoia crescândă a societății urbane de a fi mai activă. Această tendință 
este determinată de dorința oamenilor de a-și depăși granițele, de a-și menține starea fizică 
și nevoia petrecere de calitate a timpului cu prietenii sau familia lor. Aceste tendințe arată 
nu numai o creștere a cererii de ecoturism, ci și transformarea acestuia dintr-o nișă de piață 
într-un segment major. Dacă ecoturismul a fost inițial orientat către turiștii experimentați 
cu niveluri ridicate de venit și educație, clientela se extinde deja și include o gamă largă de 
venituri din turism, cercetare și expertiză.
 Prin sinteză, principalii factori care influențează cererea de ecoturism (care implicit 
reprezintă baza activităților antreprenoriale în acest domeniu) sunt prezentate în Figura 2.
 

Segmentul de piață  
a ecoturismului

 
 Ecoturismul este o industrie 
mică, dar cu creștere rapidă în 
cadrul piețelor de nișă și a legilor 
pieței. Inițial, acesta a fost 
declarat echivalent turismului 
din zonele naturale, iar lipsa de 
politici sociale și de mediu în 
unele țări, companii și destinații 
a dus la o confuzie generală cu 
privire la importanța ecoturismului ca segment de piață. Acest lucru a condus la necesitatea 
unor orientări specifice și a unor sisteme de acreditare bazate pe criterii de durabilitate, iar 
discuțiile privind aceste chestiuni sunt în plină desfășurare.
 Pe măsură ce tot mai mulți turiști își exprimă dorința de a-și petrece timpul liber 
în natură, segmentul de piață a devenit suficient de larg pentru a permite fragmentarea 
acestuia în patru nișe separate (Eagles, 1997):
 • ecoturism;
 • turism de aventură;
 • turismul în sălbăticie;
 • turismul de camping
 Aceste nișe sunt diferențiate în funcție de motivația de bază a călătoriei. Fiecare 
dintre aceste segmente are echipamente specializate, nevoi separate de informații, efecte 
diferite asupra mediului.
 Turismul de aventură (cel puțin orientat spre principiile ecologice) este o călătorie spre 
locuri noi și interesante, cu intenția de a căuta aventură. Turiștii care practică această formă 
de turism nu urmează un program fix, preferând spontaneitatea și incertitudinea. Turismul de 
aventură include adesea activități, cum ar fi alpinism, scufundări, ciclism extrem, canotaj și 
altele care cer putere fizică și abilități fizice. Deși acest tip de turism este de obicei practicat 
în natură, acesta include protecție slabă a mediului înconjurător sau nulă.
 Turismul în sălbăticie înseamnă călătorie în locuri neatinse de om, nepoluate, 
explorând și bucurându-se de natură, urmărind animale, păsări și pești în mediul lor natural. 
Aceste călătorii includ utilizarea de vehicule nepoluante, cum ar fi ciclismul, canotajul, 
mersul cu animale și mersul pe jos. Acest tip de excursie trezește interesul pentru frumusețea 
naturii, dar contribuie puțin la menținerea echilibrului natural fragil.
 Campingul include o excursie într-un loc undeva între civilizație și fauna sălbatică, de 
cele mai multe ori cu familia sau prietenii și, uneori, cu mașina (car-camping) ca mijloc de 

Fig. 2. Factorii care determină cererea pentru ecoturism

transport. Principala motivație este relaxarea în natură, dar utilizarea unei mașini arată o 
lipsă de îngrijire a mediului.
 Ecoturismul se deosebește de turismul în natură prin concentrarea asupra conservării, 
educației, responsabilității și participării active a comunității locale. Un turist din zonele 
naturale poate merge pentru a observa comportamentul păsărilor, dar un ecoturist va 
merge pentru a vedea păsări, însoțit de un ghid local și o să rămână în casa unui localnic, 
contribuind astfel la prosperitatea economiei locale.
 Orice discuție a pieței presupune existența unui produs antreprenorial. Astfel definim 
produsul turistic ca un set de active corporale și necorporale (servicii) care au capacitatea de 
a satisface nevoia consumatorilor în turism.
 Orice abordare întreprinzătoare către ecoturism trebuie să ia în considerare modul 
în care se va realiza cele două componente inseparabile ale produsului turistic. În cazul 
produsului ecoturistic, aceste două componente (active corporale, respectiv servicii) sunt 
reprezentate de:
 a) active corporale, care constituie baza fizică care joacă un rol important în atragerea 
turiștilor; activele corporale sunt concretizate în:
 • patrimoniul natural al regiunii, care reprezintă mediul  înconjurător natural ca 
urmare a acțiunii non-distructive antopice care atrage prin frumusețe, liniște, lipsa de 
poluare;
 • infrastructura necesară pentru satisfacerea cererii de ecoturism (restaurante, cazare, 
acces la servicii comunale și medicale etc.);
 • ușurința accesului, sau cu alte cuvinte mijloacele de transport cu care turiștii au ales 
să atingă obiectivele urmărite.
 b) serviciile care sunt chintesența produsului turistic, deoarece bunul necorporal  
definește produsul iar serviciile pe care le furnizează (de exemplu, hotelul nu determină 
produsul turistic, ci serviciul de cazare). Astfel, serviciile care fac parte din produsul 
ecoturistic sunt reprezentate de:
 • servicii de bază, și anume: servicii de transport, servicii de cazare, servicii de 
catering și servicii de divertisment (divertismentul este considerat cel mai important dintre 
cele patru categorii);
 • Servicii suplimentare, și anume: servicii de informare (pliante, broșuri, ghiduri, chat 
live etc.), servicii de intermediere (cum ar fi rezervările la fața locului), alte servicii speciale 
(babysitting pe perioada șederii,telecomunicații și altele).
 Spre deosebire de produse, produsul turistic este, de obicei, intangibil, influența 
relației dintre producător / furnizor / utilizator este puternică, nivelul de personalizare este 
ridicat, iar participarea cumpărătorului la produs este de asemenea ridicată.

Competențe necesare pentru dezvoltarea ecoturismului

 Industria turismului se bazează în principal pe oameni și, pe lângă abilitățile tehnice 
și o serie de aptitudini interpersonale, necesită o experiență plăcută a clienților. Succesul 
oricărei abordări antreprenoriale în acest domeniu este o combinație a abilitățilorlor și 
competențelor întreprinzătorului (a se vedea Tabelul 1).
 Pe lângă abilitățile menționate mai sus, antreprenorul în domeniul turismului ecologic 
trebuie să dețină următoarele competențe aplicabile antreprenorilor în fiecare domeniu 
de activitate: control intern, capacitatea de planificare, asumarea de riscuri, inovația, 
feedbackul, luarea deciziilor, independența .
 La fel de important pentru definirea profilului unui antreprenor de succes în ecoturism 
sunt competențele pe care trebuie să le dezvolte, grupate în 4 categorii după cum urmează:
 • de management, și anume: prognoză, organizare, coordonare, instruire, control și 
evaluare:
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Abilitate Descrierea abilității / modului de manifestare
Capacitatea de a 
satisface nevoile 
clienților

Cel mai important aspect în turism este furnizarea de servicii de calitate 
clienților. Calitatea serviciului pentru clienți este aspectul principal 
al turismului, deoarece turiștii se așteaptă la cel mai bun serviciu, 
iar dezamăgirea lor poate duce la exprimarea publică a nemulțumirii. 
Abilitatea de a servi clienții este strâns legată de înțelegerea nevoilor 
lor, iar acest lucru se poate face investind în înțelegerea tipologiei 
turiștilor atrași și a așteptărilor acestora.

Conștientizarea 
culturală

Antreprenorii în domeniul ecoturismului se pot conecta adesea cu turiștii 
din diferite culturi. Conștientizarea culturală contribuie la înțelegerea 
clienților, precum și a nevoilor acestora. Acest lucru va ajuta clienții să 
se simtă confortabil și să se bucure de experiența de vacanță care îi va 
încuraja să se întoarcă sau să facă recomandări bune.

Flexibilitate În industria turismului în ansamblu, flexibilitatea este o calitate foarte 
importantă. Un antreprenor trebuie să poată rezista la presiune, să se 
adapteze, să gândească rapid și să rezolve în timp problemele care apar.

Empatia și 
inteligența 
emoțională

Aceste calități sunt importante pentru activitățile bazate pe servicii, 
care sunt utile în relațiile cu clienții.

Spiritul de echipă În general, antreprenorul în domeniul turismului ecologic nu poate lucra 
singur și trebuie să coopereze cu mai mulți oameni. De capacitatea sa de 
a lucra într-o echipă depinde într-o anumită măsură și succesul afacerii.

Managementul  
timpului și 
stresului

În turism, apar întotdeauna situații neașteptate, pe care antreprenorul 
trebuie să le rezolve în cel mai scurt timp posibil

Capacitate 
inovativă

Pentru a se diferenția de concurență și pentru a oferi clienților săi 
servicii de calitate, antreprenorul în domeniul turismului ecologic ar 
trebui să fie conștient de cele mai recente realizări în acest domeniu și 
să-și poată îmbunătăți afacerea.

 Abilitate pentru 
a dezvolta 
produse orientate 
spre cerere

Pentru succesul afacerilor cu turism ecologic, este necesar să se 
dezvolte produse orientate spre cerere. Prin urmare, este de dorit ca un 
antreprenor în domeniul turismului ecologic să aibă abilitățile necesare 
pentru a crea și a oferi experiențe turistice care depășesc așteptările 
clienților.

Abilitate  pentru 
a promova 
produsele 
turistice

Abilitățile implicate vizează creșterea eficienței activităților de 
marketing și facilitarea găsirii și achiziționării produselor oferite de 
clienți. Având în vedere importanța crescândă a mediului online de luare 
a deciziilor de patrecere a vacanțelor, întreprinzătorul trebuie să aibă 
capacitatea de a utiliza canale digitale pentru a promova produsele și 
serviciile oferite.

Tabelul  1. Competențele necesare antreprenorilor pentru dezvoltarea afacerilor ecoturistice
 • la planificarea și organizarea activității: stabilește obiectivele și alocă resursele și 
limitele de timp pentru atingerea acestora, determină ratele de cazare și prețurile pentru 
serviciile suplimentare oferite, calculează costurile, încheie contracte cu operatorii, 
elaborează materiale de informare și promovare, determină politica rezervării;
 • În activitatea de coordonare: monitorizează gradul de atingere a obiectivelor de 
către personalul echipei, alocă sarcini etc.
 • în formare: motivează personalul să participe la implementarea obiectivelor 
individuale;
 • în activitatea de control al calității: verifică îndeplinirea parametrilor de calitate ai 

serviciilor oferite;
 • Rol reprezentativ în relația cu părțile interesate implicate în activitățile turistice;
 • fundamentale, respectiv:
 • comunicare eficientă, inclusiv cunoașterea limbii internaționale;
 • spiritul de echipă și capacitatea de a lucra într-o echipă;
 • prelucrarea informațiilor pe calculator, tehnici de calcul, suita de birouri.
 • de intersecție, respectiv:
 • Popularizarea imaginii mediului natural pentru atragerea turiștilor (prin dezvoltarea 
site-urilor web, a materialelor informative și a materialelor promoționale, dezvoltarea 
legăturilor cu organizațiile relevante, agențiile de turism etc.);
 • organizarea activităților de ecoturism;
 • monitorizarea punerii în aplicare a normelor privind sănătatea și siguranța la locul de 
muncă și reacția la urgențe;
 • capacitatea de a dezvolta programe opționale de turism;
 • gestiune financiară.
 • specifice, respectiv:
 • competențe specifice promovării directe a produselor ecoturistice;
 • abilități de negociere la încheierea contractelor;
 • capacitatea de a asigura cazare, mese și alte activități specifice activităților 
ecoturistice;
 • capacitatea de a crea și de a asigura un climat favorabil și relaxat pentru turiști;
 • Capacitatea de a dezvolta noi produse turistice;
 • Capacitatea de a furniza informații de interes turistic;
 • Capacitatea de a gestiona reclamațiile clientului, dacă este cazul.
 Cel mai important efort pentru a asigura un consens global asupra conceptului de 
ecoturism a fost făcut la Conferința Mondială din Quebec în 2002, sub egida Națiunilor 
Unite. Conferința recunoaște că ecoturismul acoperă principiile turismului durabil în ceea ce 
privește impactul economic, social și de mediu (adică, ecologic) al turismului. Următoarele 
principii specifice, care disting ecoturismul de conceptul mai larg al turismului durabil, sunt 
de asemenea adoptate:
 • Contribuie în mod activ la conservarea patrimoniului natural și cultural;
 • Implică comunitățile locale în planificarea, dezvoltarea și creșterea lui;
 • Explică vizitatorilor patrimoniul natural și cultural al destinației date;
 • Reprezintă mai bine pe el însuși prin vizarea turiștilor autonomi, independenți și care 
călătoresc liber, precum și a călătoriilor și tururilor organizate pentru grupuri mici  
(Stamatov, 2009).
 Definițiile de mai sus permit sintetizarea elementelor de bază și a caracteristicilor 
ecoturismului, și anume:
 • Ecoturismul este un tip de turism durabil bazat pe natura și, de obicei, respectând 
anumite principii de dezvoltare și de bune practici;
 • Ecoturismul reduce impactul negativ asupra naturii și a mediului socio-cultural;
 • Ajută la conservarea și protejarea naturii și biodiversității, prin crearea de beneficii 
economice și sociale pentru comunitățile, organizațiile și autoritățile locale care sunt 
responsabile pentru conservarea naturii; 
 • Ecoturismul ar trebui să creeze locuri de muncă și mai multe venituri pentru 
comunitățile locale, menținând astfel bunăstarea localnicilor și punând accentul pe 
participarea și inițiativele locale;
 • Ecoturismul ar trebui să conducă la conștientizarea locuitorilor locali și a turiștilor  cu 
privire la necesitatea de a păstra valorile naturale și culturale. Acest tip de turism ar trebui să 
ofere informații privind mediul, educația ecologică, activitățile de conservare a naturii;
 • Ecoturismul necesită utilizarea cât mai redusă a resurselor neregenerabile și evitarea 
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supraconsumării resurselor;
 • Se integrează cu turismul cultural și rural, contribuind astfel la păstrarea culturii și a 
tradițiilor din regiune și din stat.
 Ecoturismul este o nișă pe piața turistică, care este considerată a fi unul dintre 
segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria turismului. Exemplele arată că interesul 
pentru acesta crește cu 25% până la 30% pe an în mai multe țări, cum ar fi Australia, 
Brazilia și Tanzania. Există, de asemenea, un interes crescut în țările cu situri UNESCO și 
în programul „Omul și biosfera”. La nivel global, există un proces de  consolidare a acestei 
piețe specializate, împreună cu o nouă generație de produse ecologice și turoperatori (www.
unesco.org/programm).
 După cum s-a menționat mai sus, nu există nici o distincție clară între ecoturism și 
celelalte forme de turism, ci mai degrabă diferitele forme de turism completează sistemul 
turistic al unei destinații. De fapt, mulți turiști combină ecoturismul cu turismul de masă. 
La rândul său, crearea de legături între diferite tipuri de turism poate atrage turiști mai 
conservatori la practicile de ecoturism.   Prima sarcină a persoanelor responsabile pentru 
planificarea conservării biodiversității și a managerilor ariilor protejate ar trebui să fie 
crearea unei baze de date pentru atracțiile ecoturismului în zonă. În acest sens, atractiile 
ecoturistice pot fi împărțite în trei categorii (Campbell, M. 2009):
 • Atracții principale (care sunt principalul motiv pentru a vizita o destinație)
 • Atracții suplimentare (care adaugă valoare la destinație și încurajează turiștii să 
rămână mai mult timp);
 • Atracții de susținere (instalațiile fizice și serviciile turistice care sunt oferite).
 Primele două categorii se referă la patrimoniul natural și cultural al destinației. 
Ultima categorie facilitează vizitarea turiștilor. Baza de date de ecoturism nu este un 
inventar științific lung al întregii biodiversități disponibile într-o anumită regiune. Aceasta 
este mai degrabă alegerea celor mai atractive sau celor mai ușor promovate elemente ale 
biodiversității și ale altor componente naturale și culturale din această regiune. Baza de 
date ar trebui să fie baza activităților promoționale, deoarece ecoturismul va contribui la 
conservarea întregului mediu.
 Dezvoltarea turismului ecologic pune accentul pe necesitatea protecției mediului. Prin 
urmare, acest tip de turism necesită cunoașterea cadrului de protecție naturii sau așa-numita 
bază normativă pentru utilizarea adecvată a resurselor naturale, și anume:

Cadru normativ al ecoturismului

 • Convenția privind diversitatea biologică;
 • Convenția pentru conservarea florei și faunei sălbatice din Europa și a habitatelor 
naturale ale acestora;
 • Convenția privind conservarea speciilor migratoare ale animalelor sălbatice;
 • Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale 
de dispariție;
 • Legea privind protecția mediului natural;
 • Legea privind diversitatea biologică;
 • Legea cu privire la zonele protejate;
 • Legea privind vânătoarea și protecția animalelor vânate;
 • Legea privind plantele medicinale;
 • Ordonanța privind evaluarea impactului asupra mediului;
 • Ordonanța pentru elaborarea planurilor de management a zonelor protejate.

 În ciuda caracteristicilor comune, ecoturismul diferă de alte forme de turism datorită 
dependenței sale de protecția ecosistemelor naturale, astfel încât acestea și valorile lor 
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culturale asociate să poată fi vizitate și interpretate (explicate). Prin urmare, provocarea 
pentru turism este dezvoltarea și maximizarea capacității ecoturistice și a calității produsului 
ecologic fără impactul nociv asupra mediului, de care depinde ecoturismul însuși.
 Încasările primite de la ecoturism, trebuie să fie utilizate pentru a menține rezistența 
mediului prin furnizarea unor infrastructuri de sprijin pentru a evita deteriorarea asupra 
mediului, cum ar fi: trecerile de pietoni (de sol, de lemn, eco) și adăposturilor (camping 
, corturi , bivuac, etc.). Infrastructura poate, de asemenea, educa și forma vizitatorii cu 
privire la minimizarea influenței asupra mediului (impactul) , de exemplu prin intermediul 
plimbărilor interpretative și al centrelor de interpretare.
 Managerii ( administratorii, directorii etc.) ale zonelor naturale trebuie să țină 
cont și să respecte cerințele ecosistemelor, precum și activitățile eligibile în desemnarea 
proprietății, în conformitate cu regimul de gestionare teritorială, cu locurile potrivite 
pentru diferitele tipuri și forme de ecoturism, precum și nevoile sociale ale vizitatorilor 
(de ex. aglomerarea și supraîncărcarea, prezentări pe teritoriu etc.).În menținerea sau 
creșterea consumului vizitatorilor pe teritoriul pot fi luate în considerare diferite tehnici 
de management, cum ar fi diferite condiții de acces ( permise, autorizații), securitatea 
infrastructurii și modalitățile și tipurile de prezentare a zonei. Uneori, cu toate acestea, 
trebuie să fie cerută limitarea accesului la și utilizarea zonelor naturale sensibile pentru fapte 
și aventuri riscante de ecoturism, pentru a se evita suprasolicitarea, protecția biosistemelor și 
oferirea de oportunități pentru existența tuturor tipurilor și formelor de ecoturism.
 Natura de instruire și  cea educațională în ecoturism este un element-cheie care îl 
deosebește de alte părți ale turismului orientat spre natură, făcându-l recunoscut. Educația și 
interpretarea mediului natural (inclusiv educația ecologică) sunt instrumente importante pentru 
crearea unei experiențe ecoturistice plăcute, semnificative și pline. Ca o continuare, ecoturismul 
ar trebui să conducă în mod natural la acțiuni pozitive pentru mediul natural prin promovarea 
unei conștientizări conservatoare sporite, ecologice și culturale. Educația și instruirea ecologică 
pot afecta comportamentul vizitatorilor, comunitatea locală și  industria turismului și să participe 
la viabilitatea pe termen lung a turismului în zonele naturale (Belnap, 2015).
 Una dintre sarcinile turoperatorilor eco este acela de a asigura un nivel adecvat 
de interpretare a patrimoniului natural și cultural (așa-numita interpretare naturală și 
culturală), de obicei, prin angajarea de personal calificat corespunzător - ghiduri calificați, 
ghizi turistici, animatori  și prin furnizarea de informații înainte și în timpul călătoriei (fie în 
timpul unei tranziții, tur, călătorii, excursii, etc). Nivelul de educație (inclusiv  instruire și 
educație) în ecoturism depinde de interesele și așteptările turiștilor și include o gamă largă 
de oportunități educaționale prin interpretare, abordare și acces interactive și utilizarea 
diferitelor mijloace de informare.
 Beneficiile ecoturismului ar trebui să fie distribuite în mod echitabil, cu beneficii 
semnificative pentru comunitățile locale. Beneficiile locale pot veni din utilizarea operatorilor 
de turism ecologic locali, închirierea de ghizi locali și posibilitatea de a utiliza cunoștințe 
locale specializate, de asemenea,  achiziționarea de provizii și anumite servicii, precum 
și utilizarea optimă a condițiilor și oportunităților locale favorabile. (ivcl. instalații, 
echipamente, ajutoare, dispozitive, etc.).
 Ecoturismul se răsplătește de obicei, adică aduce venituri și / sau alte beneficii pentru 
conservarea și gestionarea resurselor, așa cum aduce beneficii sociale și culturale între timp. 
Prin urmare, se poate susține că ecoturismul oferă un stimulent pozitiv pentru dezvoltarea 
turismului în regiuni și teritorii. Implicarea comunităților locale în ecoturism poate aduce 
beneficii comunităților și mediului înconjurător dacă îmbunătățesc în mod constant (prin 
extinderea și îmbogățirea) calitatea experienței vizitatorilor.
 Comunitățile locale pot fi implicate să participe activ în managementul ecoturismului 
și să ajute la furnizarea de cunoștințe și competențe, servicii, facilități, infrastructură 
(instalații, echipamente, aparate, etc.) și produse (alimentare și o gamă largă de artizanat, 
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opere de artă, etc.) astfel încât ele să poată oferi locuri de muncă. Ecoturismul ar trebui să 
genereze venituri pentru gestionarea și conservarea resurselor pentru a ajuta la menținerea 
valorilor și meritelor mediului - natural și cultural.
 
 Tipuri de ecoturism

 Sunt diferite criteriile care separă tipurile de turism. Potrivit unuia dintre celebrii 
cercetători bulgari – M. Mihaylov, turismul ecologic este diferențiat de multe forme de 
bază, în funcție de natura atracției turistice principale. Printre cele mai populare forme de 
ecoturism se află (Mihaylov, M. 2013):
 • Turismul montan: este o recreare activă în natură, caracterizată prin depășirea 
diferitelor forme de munte și vizitarea reperelor montane;
 • Turismul în peșteri: un tip de turism ecologic legat de știința peșterilor - speleologie. 
Acest tip de turism alternativ se realizează prin vizitarea peșterilor și studierea bogăției lor 
naturale;
 • Turismul ornitologic: una dintre cele mai populare forme de ecoturism legate de 
observarea florei și faunei sălbatice în mediul natural. O variantă a acestui tip de turism este 
observarea păsărilor în habitatele lor naturale.

 5.2. Tendințe și particularități ale turismului rural
 
 Turismul rural este un tip de turism alternativ sau specializat, cu un motiv principal 
- șederea într-un mediu rural pentru odihnă. Acest tip de turism este asociat cu liniște, 
relaxare - fizică și mentală. Turismul rural se caracterizează printr-o ședere în mediul rural, 
prin contactul cu gazdele, prin accesul la fermă. Turiștii se așteaptă să fie incluși în viața 
de zi cu zi a gospodăriei: recolta de fructe și legume, gătitul de mâncăruri tradiționale, 
includerea în obiceiuri și festivaluri din regiune, observarea sau ănstruirea în meșteșugurile 
locale, în tradițiile folclore și agricole. Aceste activități sunt, de obicei completate cu diferite 
tipuri de turism activ sau cultural (pedestru, ciclism montan, călărie, vizitarea mănăstirilor, 
muzeelor, siturilor arheologice, etc.).
 Turismul rural este o formă de turism durabil. Originile sale sunt legate de 
reconstrucția postbelică a Europei de Vest și mai precis a Franței (Mihaylov, 2013). Inițial, 
acest tip de turism a fost o renaștere a tradiției de a petrece vacanțe în vile, ferme și case 
antice.
 În timpurile moderne, turismul rural este actual, având în vedere poluarea mediului, 
ritmul dinamic și obositor al vieții în orașe, ceea ce a condus în mod natural oamenii la 
căutarea de  liniște și relaxare într-un mediu curat și locuri izolate. Acest turism este 
caracteristic țărilor extrem de urbanizate și evoluează din dorința de a reveni la natură. În 
multe țări, este stimulat la nivel național și local și prin el se caută o ieșire din  practica tot 
mai amenințătoare a turismului de masă, care ignoră în mare măsură valorile de mediu și cele 
sociale (Belnap, 2015).
 Aproape toate vizitele în sate în scop turistic au loc în țară. În mod tipic, turiștii 
călătoresc familial sau în companii prietenoase mici. Ei pot alege să fie cazați în case mici sau 
în ferme; hanuri rurale, hanuri, hoteluri de familie, castele restaurate; lagărele de fermă; 
caravane  în zona rurală și multe altele. Este esențial ca situl să fie situat într-o zonă cu un 
mediu conservat, aproape de zonele de apă, pe banda maritimă, de fenomene naturale și de 
ecocărări, puncte de pornire pentru trasee montane și culturale.
 Sunt necesare diverse resurse turistice pentru nevoile turismului rural: active naturale 
(caracteristici geografice, climă, plante și animale, repere naturale etc.); patrimoniul istoric 
(monumente arhitecturale și arheologice, biserici și mănăstiri); patrimoniul cultural (bogăția 
folclorică și etnografică, meșteșugurile tradiționale și artistice, sărbătorile și obiceiurile 
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tradiționale, bucătăria tradițională etc.); stilul de viață local (practicile agricole și de crescut 
animale, producția de alimente și băuturi etc.).
 În general, turismul rural include o mare varietate de locuri de cazare, evenimente, 
sărbători, sport, alte activități de divertisment și de agrement, toate având loc într-un cadru 
rural tipic. Definirea mai precisă a termenului de “turism rural”, adoptat în unanimitate și 
utilizat în mod uniform, se confruntă cu diverse probleme specifice uneia sau mai multor 
regiuni care primesc turiști, respectiv, furnizând servicii turistice.
 Potrivit Organizației Mondiale a Turismului și a numeroaselor organizații europene de 
turism rural, turismul rural este  „o formă de turism care include toate activitățile turistice 
organizate și desfășurate în mediul rural de către populația locală, folosind resurse turistice 
locale (naturale, culturale și umane) , precum și facilități, structuri turistice, inclusiv 
pensiuni și ferme agroturistice. “
 Această definiție, deși nu este explicită, se bazează pe o serie de caracteristici 
specifice care caracterizează activitățile turismului rural, după cum se arată în Fig.3.

 În acest fel turismul rural se suprapune și în unele cazuri diferă de ecoturism pe 
următoarele caracteristici:
 • se află în zonele rurale (există în zonele rurale);
 • produsul turistic este construit funcțional pe caracteristicile lumii rurale (spațiul 
deschis, contactul cu natura, tradiția, organizarea și practicile tradiționale);
 • turismul rural se bazează pe zonele rurale ca o scară (din punct de vedere al 
clădirilor și facilităților - de obicei, la scară mică - conservarea infrastructurii rurale); 
 • sunt de natură tradițională și nu neapărat ecologice (creștere lentă și organică față 
de familiile locale, ținând cont de funcționalitatea zonelor rurale și de menținerea vieții 
rurale);
 • varietatea formelor de prezentare în funcție de:
 • cercurile rurale și economice; istoria și așezarea (conservarea identității culturale 
specifice).
 Una dintre cerințele practicii durabile a turismului rural este păstrarea principalelor 
elemente ale zonelor rurale. În aceste condiții, definiția turismului rural ia în considerare 
numărul de elemente ca următoarele dimensiuni (Maksimović M., Urošević S., Damnjanovic Z. 
2015):
 • Psihologice (bazate pe nevoia umană de plăcere din odihnă și recreere);
 • Sociale (generate din contactele cu lumea rurală);
 • Geografice (legate de configurația reliefului care favorizează sau restricționează 
dezvoltarea activităților turistice);
 • Urbane (modalitatea de organizare spațială, dimensiunea așezărilor, echipamente și 
infrastructură).

 Principii ale turismului rural

 Turismul rural se bazează pe principiul sustenabilității și include o serie de activități și 

Fig. 3. Elemente caracteristice ale concepției de turism rural
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servicii specifice elementelor care caracterizează zonele rurale. În acest fel, vizitatorul poate 
să se bucure de experiențe autentice și originale și să se întoarcă la rădăcinile și esența vieții 
rurale. Turismul rural nu oferă doar forme vizibile de natură, arhitectură, gastronomie, ci 
oferă și o experiență multidimensională prin contact direct cu populația locală.
 Principiile de bază ale turismului local, pot fi împărțite în principii ecologice ale 
protejării mediului înconjurător, principii sociale, principiile culturale și principii economice 
(https://www.oecd.org/cfe/tourism/2755218):
 Principiile ecologice ale turismului rural sunt:
 • conservarea naturii și biodiversității pentru sustenabilitatea turismului;
 • Activitățile de turism care ar putea avea un impact semnificativ asupra naturii și 
biodiversității ar trebui să facă obiectul unei evaluări prealabile a impactului asupra mediului;
 • În zonele sensibile care necesită o protecție sporită, activitățile turistice locale ar 
trebui să fie limitate la un minim acceptabil;
 • Ar trebui acordată o atenție deosebită zonelor de coastă pentru protejarea zonelor 
de risc, cum ar fi insulele mici sau plajele;
 • Turismul montan trebuie organizat într-un mod care să protejeze biodiversitatea;
 • Turismul durabil se bazează pe mijloace de transport ecologice;
 • Activitățile sportive precum vânătoarea sau pescuitul trebuie organizate în 
conformitate cu regulile de conservare a speciilor.
 Principiile sociale ale turismului rural sunt:
 • asigurarea faptului că dezvoltarea turismului nu duce la distrugerea diversității 
culturale în cadrul comunităților locale;
 • escurajarea activă a formelor de turism care cauzează sau contribuie la intensificarea 
problemelor sociale;
 Principiile culturale ale turismului rural sunt:
 • Promovarea caracteristicilor unice ale patrimoniului cultural din regiune;
 • Dezvoltarea patrimoniului cultural.
 Principiile economice ale turismului rural sunt:
 • Crearea de noi locuri de muncă și reducerea deplasării populației rurale;
 • Conversia activităților productive în strategii ecologice și dezvoltarea producției 
tipice locale;
 • Exploatarea resurselor de mediu prin sinergie și încurajarea unor relații mai puțin 
contradictorii între agricultură și mediu;
 • Dezvoltarea economiei locale și îmbunătățirea calității vieții în ansamblu.

 Tendințe în dezvoltarea turismului rural

 Turismul rural nu este un fenomen cu creștere temporară sau ocazională. Deși turismul 
în ansamblul său este o activitate puternic afectată de tendințele pe termen scurt, factorii 
din spatele dezvoltării turismului rural au un caracter îndelungat. Acești factori sunt parțial 
legați de schimbările pe termen lung ale pieței serviciilor turistice, de îmbunătățirea 
transportului și comunicațiilor și de eforturile agențiilor publice însărcinate cu schimbarea și 
îmbunătățirea mediului rural. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a 
identificat un total de 14 factori responsabili pentru dezvoltarea ascendentă a turismului rural 
atât în trecut, cât și în viitor (a se vedea Tabelul 2).

 Competențe necesare pentru dezvoltarea turismului rural

 Industria turistică se bazează în primul rând pe oameni, iar pe lângă competențele 
tehnice, aceasta necesită, de asemenea, o serie de aptitudini interpersonale pentru o 
experiență plăcută a clienților. Abilitățile antreprenorilor în domeniul turismului rural 
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Factor Mod de influențare / apariție
Creșterea nivelului de 
educație

În perioada după cel de al doilea război mondial, a existat o creștere a 
accesului la educația gratuită pentru populația țărilor dezvoltate. Aceasta 
include atât perioade mai lungi de învățământ școlar, cât și dezvoltarea 
învățării pe tot parcursul vieții și a educației non-formale (TV, Internet, 
etc.). Cercetările arată că nivelul crescut al educației este în mod pozitiv 
legat de interesul pentru activități în aer liber, ecoturism sau turism rural.

Creșterea interesului 
pentru patrimoniu

În ultimele decenii, interesul pentru patrimoniul cultural și natural a 
crescut. Aceasta reflectă mai mulți factori: teama de viitor, frica de 
trădare, creșterea nivelului de educație, mai mult timp liber pentru a 
studia și o mai bună reprezentare a patrimoniului. Zonele rurale sunt 
potrivite pentru studierea patrimoniului datorită legăturilor sale cu istoria, 
siturile arheologice și multe altele. De asemenea, cu excepția grădinilor 
zoologice urbane care se prăbușesc în ultima perioadă, zonele rurale au un 
monopol asupra patrimoniului natural.

Creșterea timpului liber 
asociat cu niveluri mai 
ridicate ale venitului 
disponibil

Un aspect deosebit al acestei situații este important pentru turismul 
rural. Aceasta este creșterea pieței vacanțelor scurte, precum și creșterea 
pieței de vacanță a doua sau a treia pe parcursul anului. Acest aspect este 
important deoarece în timp ce pentru principalele vacanțe turistice turistii 
pot recurge la soluția clasică a unui hotel, vacanțele rurale pot fi realizate 
fără risc în timpul celei de-a doua vacanțe, adesea mai scurte.

Dezvoltarea 
transportului și 
comunicațiilor

Transportul și comunicațiile s-au îmbunătățit într-o asemenea măsură 
încât izolarea nu mai reprezintă o problemă pentru zonele rurale. Ușurința 
de mișcare se datorează în principal progreselor tehnologice: avioanele, 
trenurile de mare viteză, autostrăzile, feriboturile, telefoanele mobile, 
internetul. Un alt factor care contribuie la această dezvoltare este 
utilizarea pe scară largă a instrumentelor de plată acceptate pe plan 
internațional (carduri de credit). Astfel, distanța și locația izolată a unei 
destinații turistice au devenit argumente pentru vânzarea unui pachet de 
turism, nu pentru bariere.

Conștiința sănătoasă Conștientizarea în domeniul sănătății este în continuă creștere, iar odihna 
activă joacă un rol important în noțiunea de stil de viață sănătos. Sportul 
și exercițiile joacă un rol important în strategiile de viață sănătoasă. 
Zonele rurale sunt bine amplasate pentru a oferi diferite tipuri de recreere 
în aer liber: mersul pe jos, ciclism, turism și altele. Zonele rurale sunt 
considerate a fi un mediu sănătos, cu aer curat. În schimb, s-a constatat 
că vacanțele bazate pe mare, soare și nisip implică, de asemenea, unele 
riscuri pentru sănătate, cum ar fi diferite boli ale pielii sau chiar cancer.

 Îmbunătățirea 
echipamentului  și a 
îmbrăcamintei pentru 
activități în aer liber

Materialele îmbogățite permit acum turiștilor să se bucure de pauze în 
afara sezonului. De asemenea, echipamentul în aer liber a fost mult 
îmbunătățit și a devenit un element modern

Creșterea interesului 
față de specialitățile 
culinare

Mass-media acordă o importanță deosebită specialităților gastronomice, 
precum și pregătirii lor. Turismul rural beneficiază de această tendință, 
deoarece zonele rurale sunt considerate a fi o sursă de mâncare de calitate 
neprocesată.

Creșterea importanței 
ecologiei

Ecologia a devenit o chestiune din ce în ce mai importantă pe agenda 
politică din ultimele decenii. Acest interes a fost preluat de cei care 
promovează diferite produse și servicii pentru consumatori, inclusiv  
operatorii de turism. Vacanțele în natură profită de această tendință.

Necesitatea de 
autenticitate

Autenticitatea este o calitate care este din ce în ce mai apreciată. Având 
în vedere că lumea este dominată de divertismentul TV, Internetul, 
produsele industriale sau anonimatul urban, autenticitatea în zonele rurale 
și sentimentul că rămân din ele sunt tot mai valoroase.
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coincid în mare măsură cu aptitudinile antreprenorilor în ecoturism. Iată o scurtă recenzie a 
competențelor necesare în turismul rural.

 Capacitatea de a satisface nevoile clienților. 
 
 Ca și în cazul ecoturismului, oferirea unui serviciu de calitate pentru clienți este cel 
mai important aspect al turismului rural. Calitatea serviciului pentru clienți este aspectul 
principal al turismului, deoarece turiștii așteaptă cele mai bune servicii, iar dezamăgirea lor 
poate duce la exprimarea publică a nemulțumirii.

 Conștiința culturală. 

 Conștiința culturală. Antreprenorii în turismul rural se pot conecta adesea cu 
turiștii din diferite culturi, și este necesară o conștientizare culturală pentru a înțelege 
clienții și nevoile acestora. Realizarea acestui obiectiv va crește satisfacția turiștilor.
 
 Flexibilitate. 

 Antreprenorul trebuie să poată rezista la presiune, să se adapteze, să gândească 
rapid și în timp util pentru a rezolva problemele care apar.
 Printre celelalte competențe necesare antreprenorului în turismul rural se pot 
menționa: empatia, inteligența emoțională, spiritul de echipă, capacitatea de a gestiona 
timpul și stresul și capacitatea de inovare.
 Există, de asemenea, o serie de competențe care provin din nevoile specifice ale 
sectorului turismului rural:
 • Abilitatea de a crea și oferi experiențe turistice care depășesc așteptările 
clienților.
 • Abilități în utilizarea canalelor digitale pentru a promova produsele și serviciile 
oferite.
 În plus față de abilitățile de mai sus, antreprenorul în turismul rural ar trebui 
să aibă următoarele competențe care se aplică antreprenorilor în fiecare domeniu de 

Necesitatea de liniște Atmosfera liniștită este una dintre cele mai importante cerințe ale 
turiștilor. Acest lucru poate fi așteptat având în vedere stresul ridicat din 
viața de zi cu zi. Zonele rurale reprezintă mediul ideal pentru detașare și 
relaxare.

Îmbătrânirea Populației În țările dezvoltate, o mare parte a populației active este relativ bătrână. 
Pensionarea anticipată a devenit, de asemenea, o practică obișnuită. 
Astfel, persoanele în vârstă pot călători în zonele rurale din motive de 
sănătate și pot descoperi noi experiențe.

Necesitatea de a învăța 
pe tot parcursul vieții

Turismul, care include formarea și aventura, a devenit un segment în 
creștere. Turismul rural, cu multe aspecte, este bine poziționat pentru a 
răspunde nevoilor acestei piețe în evoluție.

Individualism Individualismul are o tendință de creștere. Această tendință se observă și 
pe piața de mașini sau îmbrăcăminte. Turismul rural, datorită fragmentării 
și a afacerilor scazute, se află într-o poziție bună de a folosi această 
tendință.

Dezvoltarea cadrului 
instituțional

Agențiile de dezvoltare rurală din multe țări sunt interesate și sprijină 
antreprenorii în turismul rural. Deși acțiunile acestor agenții nu sunt 
întotdeauna corelate și nu au o experiență turistică semnificativă, unele 
proiecte primesc asistență din partea acestora.

Tabelul 2. Factorii responsabili pentru dezvoltarea turismului rural
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activitate: control intern, capacitatea de planificare, asumarea de riscuri, implementarea 
inovației, feedback, luarea de decizii, independență.

 Caracteristicile turismului rural

  Dezvoltarea durabilă - dezvoltarea socială și economică a satelor, dezvoltarea 
rurală durabilă și un nou impuls în funcționarea lor;
   Dezvoltarea turismului rural să se planifice în funcție de resursele locale, evitarea 
degradării naturii și a mediului antropic;
   Realizarea unui echilibru în dezvoltarea agriculturii și impactul turismului asupra 
economiei și mediului local;
   Furnizarea de venituri suplimentare și de ocupare a forței de muncă - dezvoltarea 
meșteșugurilor, vinificației, construcțiilor etc., în special în zonele care nu au alte forme 
alternative de angajare și dezvoltare;
   Sentimentul psihologic  al uriștilor că au fost serviți personal ;
 Pentru a îndeplini criteriile menționate anterior, fermierul în turismul rural este 
prezentat ca o figură importantă. Motivul este că prin acesta se efectuează o parte 
predominantă a serviciilor - gătit la domiciliu, pregătirea de specialități la domiciliu, 
îngrijirea casei; familiarizarea turiștilor cu meșteșugurile folclorice, folclorul, stilul 
de viață. Prin urmare, gradul de satisfacție al turiștilor depinde de cunoștințele, 
aptitudinile, abilitățile, cultura și sufletul proprietarului.
 În turismul rural odihna activă este de preferat, combinată cu relaxare și 
recuperare climatică și de vindecare. Mult tipic turismului rural este participarea la 
lucrările de câmp - horticultură, apicultură, culegerea strugurilor, culegerea de fructe, 
floricultura, culegerea de ciuperci , de ierburi. Foarte caracterisctic este și consumul la 
fața locului de produse locale, cunoașterea bucătăriei locale . În acest sens, posibilitățile 
sunt extrem de variate. Cu o mai bună organizare și control medical pot fi făcute 
tratamente cu fructe, săptămâni vegetariene, degustări de produse specifice, mese 
culinare, picnicuri.
 Sunt populare inițiativele de descoperire a patrimoniului istoric, etnografic, 
cultural, arhitectural, folclorului, obiceiurilor specifice fiecărei regiuni, organizarea și 
demonstrarea meșteșugurilor. În ținuturile satelor, în apropierea masivelor forestiere și 
a fermelor de vânătoare, baraje și râuri, există posibilitatea de a organiza excursii de 
vânătoare și de pescuit. De asemenea, este posibil să se ofere vacanțe mai specifice - 
stagii de practică pentru studiul florei, faunei, geologiei, monitorizării migrației păsărilor, 
fenomenelor vulcanice, practicarea limbii țării gazdă.
 Turismul rural poate fi integrat în tururi combinate, făcându-se un efect 
multiplicator asupra rutelor turistice tradiționale. De exemplu, turismul de agrement 
de pe litoral poate fi combinat cu o vacanță într-un sat. Acest lucru este util în special 
pentru stațiunile de pe litoral care își pot diversifica produsul vizitând un sat. Este posibil 
să se formeze excursii specializate, care includ diferite obiecte ale turismului rural: 
vizitarea unui grup de mănăstiri, fenomene naturale, excursii cu barca, combinate cu un 
sejur de peste noapte în cort, etc.

 Tipuri de turism rural

 Formele  turismului rural sunt determinate în funcție de locația sau de locația 
geografică a localităților în care se realizează. Potrivit acestui criteriu, turismul rural nu 
poate fi doar o formă de bază, ci complementară a turismului:
 • lângă zonele de mare și zonele de apă;
 • lângă ariile protejate - fenomene naturale, rute cu eco-poteci, parcuri naționale 
și naturale, rezervații;
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 • În apropierea stațiunilor montane, marine și balneare de importanță națională 
sau locală;
 • în localitățile care sunt rezervații cultural-istorice, etnologice sau culturale;
 • În apropierea obiectelor de turism religios - monumente de cult și locuri sacre;
 • În apropierea locurilor de turism sportiv - tracking și de peșteri, sport ecvestru, 
excursii și altele.
 Turismul agrar este un tip de turism rural care este definit în primul rând în ceea 
ce privește activitățile care sunt oferite ca un serviciu pentru vizitatori. Agricultura, în 
acest caz, este un motiv principal și obiect al activităților turiștilor și include hrănirea 
animalelor, cosit, recoltarea culturilor de fân, legume,  participarea la gătit și alte 
activități.
 Turismul fermier, ca o varietate de turism rural include forme de turism, care sunt 
direct legate de o fermă, indiferent dacă este vorba de o ședere, tip de divertisment sau 
de o singură călătorie.

 5.3. Caracteristicile  turiștilor, iubitori de ecoturism și turismul rural

 În zilele noastre, iubitorii de eco-turism și de turism rural sunt oameni care pun un 
accent puternic pe dezvoltarea educațională și spirituală. Prin natura lor, aceste persoane 
se opun turismului de masă, așa-numitelor produse turistice standardizate. Ei caută o 
legătură cu natura și sunt suporteri ai unui mediu mai durabil și mai armonios. În multe 
cazuri, motivația principală a turiștilor este observarea și evaluarea naturii și a mediului 
rural autentic, precum și a culturilor tradiționale. Din aceste motive, turiștii-iubitori ai 
ecoturismului  și turismului rural au o serie de trăsături specifice, cum ar fi:
 • Ecoturismul și turismul rural sunt în general organizate în grupuri mici;
 • Participanții  au un nivel cultural relativ ridicat;
 • Iubitorii - turiștii, nu rar, au cerințe mai mari pentru calitatea produsului turistic, în 
special în ceea ce privește aspectele sale informaționale și educaționale.
 • Au cunoștințe actuale despre produsele turistice, care necesită actualizarea și 
rafinarea constantă a informațiilor existente.
 • Acordă mai mult timp și resurse pentru a-și satisface interesele intelectuale și hobby-
urile, în special în ceea ce privește turismul ornitologic și de peșteră.
 • Turistul, practicând ecoturismul și turismul rural, caută un contact neperturbat cu 
natura și mediul.
 • Ecoturismul atrage oameni care doresc să interacționeze cu mediul natural în diferite 
grade (grade diferite de fuziune, sentimentul de a fi parte din natură).
 O perspectivă mai profundă asupra profilului ecoturismului și a iubitorilor de turism 
rural este prezentată mai jos.

 Profilul ecoturistului
 Cunoașterea profilului ecoturistului este extrem de utilă pentru organizarea 
programelor turistice în acest segment de piață. Până în prezent, un studiu major al pieței 
turistice nord-americane a sugerat o caracteristică turistică a zonelor naturale prezentate 
mai jos (HLA și ARA Consulting, 1994):

 Caracteristici social-demografice:
 • Vârsta - 35-54 ani, variind în funcție de activitățile desfășurate și alți factori, cum ar 
fi costurile de călătorie.
 • Sex - 50% femei și 50% bărbați, dar există diferențe clare în funcție de activitățile 
desfășurate.
 • Ecoturiștii au venituri mai mari decat cele ale turistilor in general.
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 • Educație - un nivel înalt de educație, 82% având studii superioare
 • Afiliere - mulți ecoturiști sunt membri ai organizațiilor de conservare a naturii.
 • Publicații - Ecoturistii sunt interesați de publicații orientate spre natură și activități 
în aer liber.

 Caracteristicile călătoriei:
 • Durata călătoriei -variază în funcție de destinație, activitățile desfășurate, dar 
timpul preferat de 50% dintre turiștii experimentați (care au avut cel puțin o călătorie 
„ecoturistică“) este de 8-14 zile
 • Costuri - Ecoturistii tind sa cheltuiasca mai mult decat media turiștilor și plătesc 
sume importante pentru echipament, taxe, reviste, donații.
 • Componența grupului - majoritatea - 60% dintre turiștii experimentați spun că 
preferă să călătorească în cupluri, 15% în familie, iar 13% preferă să călătorească singuri.
 • Surse de informare - Ecoturiștii se bazează foarte mult pe recomandările altora 
(prieteni, familie), dar și diferitele forme de materiale scrise sunt surse importante de 
informare. De asemenea, experiența proprie din călătoriile anterioare joacă un rol crucial 
în alegerea unei destinații. Internetul este folosit din ce în ce mai mult pentru a planifica 
excursiile de ecoturism.

 Motivație și preferințe:
 • Motivarea călătoriei - Natura (flora, fauna, relieful) este principala motivație a 
ecoturiștilor. Ei nu vor numai să o vadă, ci și să o experimenteze și să învețe despre ea. Ei 
sunt interesați și de istorie, de alte culturi, le place să participe la diverse activități în aer 
liber și apreciază oportunitatea de a întâlni oameni noi. 
 • Activități preferate - Ecoturiștii participă la o gamă foarte largă de activități, de la 
observarea și înțelegerea naturii (vizitarea parcurilor naționale, observarea faunei sălbatice), 
la activități orientate mai mult sau mai puțin spre aventură și activități cu specific cultural - 
istoric. Ei sunt în căutarea noului, a unor experiențe care să le îmbogățească viața. 
 • Cazare - Ecoturiștii preferă facilități de cazare cu confort mediu sau chiar de bază, 
cum sunt cortul, cabana, motelul, pensiunea sau hanul. 

 Profilul turistului rural
 În general, profilul turistului rural este foarte asemănător cu cel al ecoturistului. Un 
studiu al pieței spaniole evidențiază unele dintre caracteristicile turistului rural (Martinez, 
Jesus, 2011). Astfel, sondajul arată că un turist rural:
 • are vârsta între 25 și 44 de ani;
 • locuiește într-un mediu urban, căutând pacea și contactul cu natura oferită de zonele rurale;
 • 53% este acceptat și practicat de bărbați;
 Spaniolii merg de obicei la vacanțe rurale, în medie, de trei ori pe an, datele preferate 
fiind sfârșitul săptămânii, sărbătorile și lunile de vară. Durata medie a acestei vacanțe este 
de 3 nopți, iar costul mediu zilnic este de 68,81 euro pe persoană, dintre care 41,99 euro 
reprezintă costul de cazare. Jumătate din turiștii din mediul rural călătoresc cu partenerul 
/ partenera și prietenii lor. Tipul de cazare cu cea mai mare cerere este întreaga casă (50%), 
urmată de împărțirea casei cu proprietarul (32%) și  hotel rural (18%).
 Cele mai importante aspecte care trebuie luate în considerare atunci când alegeți o 
destinație sunt: curățenia, prețul, liniștea, confortul, locația și atracțiile din jur. Cele mai 
puțin importante sunt facilitățile de wellness. Majoritatea turiștilor (82%) găsesc informațiile 
necesare pe Internet, apoi de la prieteni și rude și manageri din zonele rurale. Cei mai 
importanți factori în alegerea locurilor de cazare sunt: facilități și servicii, fotografii, prieteni 
și rude, opinii postate pe internet și site-uri web.
 În concluzie, aceste caracteristici sunt esențiale pentru dezvoltarea ecoturismului și 
a turismului rural, în special pentru poziționarea de noi produse și servicii turistice. Aceste 
subiecte sunt explorate în următoarele secțiuni ale lucrării.
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Tema 6. 
Resurse pentru ecoturism și turism rural

 În această temă:

 6.1. Resursele din regiunile Dobrich, Silistra și Ruse pentru ecoturism și turism rural
 
 Resursele  regiunii Dobrich pentru ecoturism și turism rural
 Districtul Dobrich cuprinde opt municipii: Balchik, General Toshevo, Dobrich, Dobrich - 
rural, Kavarna, Krushari, Tervel și Shabla. Zona are un potențial strategic semnificativ pentru 
dezvoltarea ecoturismului și a turismului rural.
 De exemplu, pe teritoriul municipiului Balchik sunt formate  situri naturale protejate 
și teritorii în sensul Legii privind ariile protejate: Rezervația “Baltata”, o parte a Parcului 
Natural „Nisipurile de Aur“,  zona protejată “Valea Dropiilor” și localitatea protejată “ Câmp 
cu  bujor simplu “.
 • Rezervația menținută de o importanță internațională „Baltata“ are o suprafață de 
204,7 ha, iar zona tampon este de 163,4 ha. A fost declarat un sit protejat în 1961 pentru a 
proteja o pădure densă naturală cu flora și fauna ei. Se află în câmpul satului Obrochishte. 
Rezervația este unică în lume - 16 specii de plante din ea și zona sa tampon sunt de valoare 
de conservare a naturii. Cartea Roșie cuprinde 7 specii din ele, dintre care trei sunt 
protejate, iar restul sunt specii rare. În rezervația, 116 plante medicinale cresc, 140 de specii 
de păsări trăiesc, dintre care 44 sunt incluse în Cartea Roșie.
 • O mică parte din Parcul natural „Nisipurile de Aur“ (26,2 ha) se află în interiorul 
municipiului, în satul Kranevo. Suprafața sa totală este de 1320,7 ha. Parcul a fost declarat 
zonă protejată în 1943 pentru a conserva comunitățile de plante și animale și formațiuni 
tipice din pământ și peisaje, care au o valoare științifică și culturală ridicată.
 • Aria protejată „Valea Dropiilor“ are o suprafață de 3 620,0 ha și cuprinde părți din 
câmpurile satelor Dropla, Zmeevo și Kremena.
 • Zona protejată “ Câmp cu  bujor simplu “ este situată în câmpul satului Biserica și 
ocupă o suprafață de 46,3 hectare.
 O parte semnificativă din teritoriul municipiului, în principal în zona de coastă, este 
acoperită de arii protejate din rețeaua ecologică europeană Natura 2000. Acestea sunt:
 • zona protejată “Balcic”;
 • o parte din zona protejată „Nisipurile de Aur“;
 • о parte a zonei protejate “Belite skali“;
 • о parte a zonei protejate a „Valea Râului Batova“;
 • о parte a zonei protejate „Complex Kaliakra“;
 • о parte a zonei protejate „Kraimorska Dobrudzha“;
 • о parte a zonei protejate „Batova“;
 • о parte a zonei protejate „Complex Kaliakra“;
 • о parte a zonei protejate „Kraimorska Dobrudzha“

• Vom lua cunoștință de cea mai generală caracterizare și varietate de 
tipuri a resurselor pentru ecoturism și turism rural;
• Vom caracteriza resursele din regiunile Dobrich, Silistra și Ruse pentru 
ecoturism și turism rural;
• Vom examina pe scurt resursele regiunii Constanța pentru ecoturism și 
turism rural.
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 Unele dintre cele mai renumite repere naturale din municipiul Dobrich sunt:
 • Zona protejată „Chairya“. Zona este renumită pentru diversitatea de păsări și atrage 
turiștii care au un interes deosebit în ornitologie. Se concentrează în zona din jurul satelor 
Metodievo și General Kolevo, continuând pe teritoriul municipiului General Toshevo. Zona este 
una dintre puținele pășuni cu vegetație de stepă semi-naturală conservată în Dobrogea. În 
iarna și primăvara există zone inundate temporar, care, în anii ploioși, rămân până la sfârșitul 
lunii iunie. Păsările de apă utilizează aceste zone pentru cuiburi și hrănire în perioada de 
iarnă. Printre acestea se numără gârlița mare, nagâțul și vâturelul de seară care este pe 
cale de dispariție. Zona a fost desemnată de BirdLife International drept un sit ornitologic 
important.
 • Localitatea protejată „Orlova Mogila“ – сатул Orlova Mogila. Orlova mogila este o 
zonă protejată în municipiul Dobrich. Acest loc unic vă recomandăm să vizitați în căutare de 
depozite de bujor frumos și aromat. Reziduurile vegetației de stepă de pădure, asemănătoare 
celei care a fost caracteristică Dobrogei în trecut, sunt păstrate în zonă. Multe dintre speciile 
din acest ecosistem sunt rare sau pe cale de dispariție. Lângă satul Orlova Mogila se poate 
ajunge cu mașina. Distanța de la Dobrich este de 22 km. Zona protejată se află chiar în fața 
satului.
 • Valea Batovska. Valea râului Batovska este singurul munte aflat sub câmpia din 
Bulgaria.  Dacă călătoriți pentru prima oară cu mașina pe drumul de la Dobrich la Albena, 
natura locală vă va surprinde - sub câmpie aproape brusc ies pante montane acoperite cu 
păduri. Fără îndoială, acesta este unul dintre cele mai frumoase locuri din Dobrogea. Până 
litoral, turiștii se pot bucura de o combinație unică de climat marin și forestier. Turiștii care 
ar dori să stea în singurătate în acest loc natural unic sau pentru a experimenta fiorul din  
căutarea de bujori  se pot îndrepta către  satul  Batovo, sau sî continue de la satul Batovo 
către satul Prilep, care este cunoscut printre locuitorii Dobrogei cu frumoasa sa localitate 
Chashkata.
 • Zona „Buzluka“ lângă satul Odurtsi. Zona este ideală pentru plimbări și picnicuri în 
pădure. Există așa-numita „Batovska Pateka“, de-a lungul căreia există locuri de aprindere 
de foc. Pe traseul “Batovska Pateka” se ajunge în zona numită Gubkite, aflată în imediata 
vecinătate a satului Batovo.
 • Pestera carstică din localitatea Krali Markova stapka lângă satul Karapelit. Peștera 
este situată în apropierea satului Karapelit (la nord-est de sat, în direcția satului Jitnitsa) 
și este situată pe coroana stâncoasă a canionului. Este legată de multe legende interesante 
din rândul populației locale. Un fapt curios este că un artefact datând din perioada culturii 
preistorice a fost descoperit în zonă.
 Gurile pitorești ale râului Suha reka. Suha reka (Râul uscat-n.t.) izvorăște din Platoul 
Frangen și se varsă în Lacul Oltina (în Dobrogea de Nord, România). Lungimea sa totală 
pe teritoriul Bulgariei este de 120 km. Acum mai bine de un secol, datorită despăduririi 
sistemice, râul se usucă în părțile inferioare și mijlocii. Există apă doar la topirea zăpezii 
și în timpul precipitațiilor torențiale. În timpul lunilor de vară, patul râului este aproape 
complet descoperit. Pe alocuri  se pierde în terenul carstic, în altă parte  reprezintă canion 
cu o înălțime de 40-50 m și o lățime între 100 și 200 de metri. Aproape pe tot largul lui 
valea uscată este un fenomen natural deosebit. Aceste gâturi pitorești sunt locuri atractive 
pentru turiștii ce caută apropierea de natură și care apreciază atât liniștea și frumusețea 
peisajului și cât și aventurile și oportunitățile de a oferi libertatea spiritului lor descoperitor 
(În antichitate Râul uscat  a fost cea mai mare sursă de apă proaspătă în interiorul Dobrogei. 
Chiar și astăzi valea sa concentrează în sine o mare varietate de specii vegetale și animale, 
dintre care multe sunt rare sau periclitate. Valea uscată este casa a mai mult de 460 de specii 
de plante, dintre care 16 sunt incluse în Cartea Roșie a Bulgariei, precum și a unui număr 
mare de specii de animale pe cale de dispariție. Există populații semnificative de specii pe 
cale de dispariție, cum ar fi lupul european, popândăul european,  dihorul pătat, dihorul 
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de stepă, broasca țestoasă greacă și broasca țestoasă(estudo hermanni),  șarpele cu patru 
dungi. Există o mare diversitate de păsări - 118 specii. Dintre speciile pe cale de dispariție 
pot fi observate șorecarul mare, căifarul roșu, acvila țipătoare mică, bufnița, hoitarul, barza 
albă, vânturelul de seară, ciocârlia de pădure, ciocârlia de bărăgan, uliul cu picioare scurte, 
lipitoarea, stârcul pitic, șerparul și altele).
 • Canionul lui Suha Reka și împrejurimile sale reprezintă un punct de reper natural și 
arheologic, atât pentru regiunea Dobrich, cât și pentru toată Dobrogea de Sud. Acolo unde 
apele intră adânc în câmpie  se formează canioane, peșteri și sculpturi în roci. De exemplu, 
31 de peșteri au fost înregistrate pe teritoriul municipiului Krushari și toate sunt situate în 
ținuturile satelor de-a lungul râului Suha reka.
 • Canionul lui Suha River se află pe drumul spre unul dintre cele mai importante 
coridoare de pasari migratoare - Via Pontica, motiv pentru care este inclus în lista de 
importantele situri ornitologice din lume.
 • Suhodolieto (valea uscată) ocupă o mare parte din municipiul Dobrich. De frumoasa 
priveliște din această parte turițtii se pot bucura, călătorind pe trasee în următoarele 
sectoare:
 • satul Hitovo - s. Vodnyantsi - satul Karapelit - s. Malka Smolnitsa;
 • satul Dolina - s. Odrintsi - s. Novo Botevo;
 • satul Kragulevo - satul Jitnitsa - satul Lyaskovo - satul Kamen.
 La cheile pitorești ale văilor uscate, turiștii se pot bucura de următoarele locuri:
  • Plimbare în natură în jurul satului Kamen;
  • O plimbare în natură de al lungul văilor uscate în zona satelor Odrintsi - Novo 
Batovo.
  • Tranziția în regiunea văilor uscate din apropierea satului Kragulevo (parțial 
coincide cu vizitarea mănăstirilor din stâncă pe rutele de turism istoric)
  • Un traseu de o zi de la satul Karapelit, de-a lungul Canionului lui Suha reka 
spre satul Jitnitsa, cu posibilitate de a vizita o peșteră carstică în zoma Krali Markova Stapka.
 • Câmpia Dobrogei este un loc ideal pentru mers cu cai. Pentru iubitorii de călărie, 
Dobrogea poate oferi câmpii și spații extinse. O plimbare cu cai în câmpiile din jurul lui 
Dobrich rupe pe fiecare turist din monotonia vieții de zi cu zi și îi recapătă sentimentul de 
libertate. Călăria în câmp este organizată pe rute, de exemplu:
  • din orașul Dobrich până la satul Pobeda (cu o opțiune de a extinde ruta spre 
Karalezkata cheshma din satul Stefan Karadzha pentru mai avansați).;
  • de la Dobrich până la satul Plachi Dol și barajul.
  • de la Dobrich până la satul Odrinci (pentru  avansați, pe o rută de 30 km).
 Municipalitatea Shabla este bogată în arii protejate, situri naturale și biodiversitate 
de importanță mondială. Există 274 de specii de păsări pe teritoriul municipiului Shabla, 
care reprezintă aproximativ 68% din toate speciile înregistrate până în prezent în Bulgaria. În 
municipiul Shabla există patru arii protejate, care aparțin rețelei ecologice europene NATURA 
2000. Acestea sunt: Lacul Durankulak, Lacul Shabla,  Tuzla Shabla și Kaliakra.
 • Lacul Durankulak  este printre cele mai importante și mai bine conservate zone 
umede de coastă din Bulgaria, cu importanță internațională pentru conservarea a mai mult de 
260 de specii de plante și animale endemice, rare și pe cale de dispariție. În zona protejată 
s-au stabilit 244 de specii de păsări, dintre care 67 sunt listate în Cartea Roșie a Bulgariei. 
Dintre păsările prezente sunt 123 specii de importanță  europeană de protejare a naturii. 
Deoarece lacul se află pe ruta Via Pontica și aproape de Delta Dunării, este una dintre cele 
mai importante stații în migrația păsărilor pe coasta bulgară a Mării Negre.
 • Zona protejată “Lacul Shabla” este situată în nord-estul Bulgariei, la aproximativ 
18 km de granița dintre Bulgaria și România și la 3-5 km nord-est de orașul Shabla. Zona 
protejată “Lacul Shabla”  este o zonă umedă, care include două lacuri de coastă - Lacul 
Shabla și Lacul Ezerets, conectate printr-un canal adiacent, cu dune de nisip, pășuni, plantații 
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de pădure și arbuști și terenuri arabile.
 • Tuzla Shabla este o lagună naturală, cu o zonă de apă deschisă de 24.4 hectare. 
Bazinul de apă este separat de mare cu o lățime de aproximativ 80 de metri  nisip, iar aici 
sunt cele mai înalte dune de pe coasta nordică a Bulgariei de a lungul Mării Negre. Este un 
lac sărat, format în principal de exfiltrațiile de apă sărată sub dune de nisip. Bilanțul apei 
din Lacul sărat Shabla include atât ape marine cât și ape subterane proaspete din calcarele 
sarmațiane, ale căror nivel aici se ridică la suprafață. Rezervele de nămol se ridică la 
aproximativ 230 000 de tone.
 • Țărmurile stâncoase la nord și la sud de satul Tyulenovo, împreună cu stepa adiacentă 
și acvatoriul marin, fac parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000 sub numele de 
“Kaliakra“ pentru conservarea păsărilor sălbatice și a habitatelor naturale și a faunei și florei 
sălbatice.
 • Țârmul lângă satul Tyulenovo este un complex de recife, stânci abrupte, pesteri 
nealterate și pesteri sub apă sau parțial subacvatice. Cele mai mari peșteri din Colonia 
Calachkioyan sunt “Peștera oilor” și “Peștera găurită”. În “Peștera cu scară” se intră pe 11 
scări în perete. Peștera „Mechata Maara“ este situată chiar pe mare. Are înălțimea de 4 metri 
și lungimea de 126 metri. Marea intră în partea de jos și formează o plajă de nisip. Cubul ei 
este dreptunghiular. Este accesibil numai de la mare.
 • Stepele ponto-sarmatiane reprezintă habitatul cu cea mai mare valoare de mediu 
de lângă Tyulenovo.  Domină cerealele, printre care sunt locuri cu vegetație mai mică, în 
principal, licheniile și mușchii. O specie protejată este  bujorul cu foaie îngustă. 237 sunt 
speciile de păsări stabilite și 96 necesită măsuri speciale de conservare a habitatelor lor în 
conformitate cu Legea privind biodiversitatea. Locul este locuit de specii tipice de stepă - 
Oedimenius crepitans, ciocârlia de stol, ciocârlia de bărăgan, 4 specii de canarii, lăcustarul. 
Țârmurile  stâncoase ale mării servesc drept habitat pentru singura colonie de cormorani 
medii din Bulgaria.
 Pe teritoriul municipalității Tervel se află arii protejate pentru conservarea păsărilor 
sălbatice, care se încadrează în rețeaua ecologică europeană Natura 2000. În plus, există 
două situri istorice și cinci copaci seculari declarați a fi protejați. Resursele cunoscute pentru 
dezvoltarea ecoturismului și a turismului rural sunt:
 „Râul Harsovska“ din regiunea Tervel este o zonă protejată în temeiul Directivei privind 
habitatele Natura 2000. Obiectivul sitului este de a proteja habitatele barzăi negre, șoimului 
roșu, vulturului mic, ciocârliei de stol, albinărelului, mai multor specii de ciocănitoare etc. În 
1997, situl a fost declarat de BirdLife International drept un sit ornitologic important. În 1998, 
80% din sit a fost desemnată drept sit CORINE din cauza importanței sale europene pentru 
conservarea habitatelor, plantelor și animalelor rare, pe cale de dispariție, inclusiv a păsărilor 
(Aproape 109 specii de păsări au fost identificate în regiunea râului Harsovska, dintre care 
23 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei (1985). Din speciile întâlnite , 47 sunt de 
o importanță europeană de protejare a naturii (SPEC) (BirdLife International, 2004). Ca 
amenințate cu dispariția la nivel global  în categoria SPEC 1, este inclusă o specie, dar ca fiind 
pe cale de dispariție în Europa, respectiv SPEC 2 - 15 specii, în SPEC 3 - 45 specii. Situl oferă 
habitate adecvate pentru 31 de specii incluse într-o anexă a Legii privind biodiversitatea, 
pentru care sunt necesare măsuri speciale de protecție).
 • Pe teritoriul municipiului Tervel a fost dezvoltat turismul ecologic de vânătoare. Baza 
materială este reprezentată de o cabană din satul Kableshkovo, o pensiune în satul Bezmer și 
o cabană de vânătoare în zona “Kyostata” din apropierea satului Voynikovo, cu un total de 10 
camere destinate turismului de vânătoare. Ca produs turistic însoțitor, în satul Voynikovo se 
dezvoltă un program de călărie.
 • Pe teritoriul municipiului Tervel, în apropierea satului Bezmer a fost descoperită apă 
minerală cu proprietăți vindecătoare ca o condiție prealabilă pentru dezvoltarea turismului 
ecologic și medical.
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 • În municipiul Tervel se dețin meserii cum ar fi dogăria, tâmplaria, sculptura în lemn, 
șelăria, fierăria - ornamente, vagoane, potcoave animale, fier forjat. Locurile din care pot 
fi achiziționate produse / lucrări se află în satul Bezmer - în atelierele maestrilor și în casa 
satului “Maria-Nevena”. Atelierele oferă oportunități pentru dezvoltarea viitoare a cursurilor 
de hobby și a demonstrațiilor în favoarea dezvoltării rurale și a ecoturismului.
 • Un rol important în dezvoltarea rurală și ecoturismul au casele de oaspeți. Pensiunea 
„Sasha“, în satul Krapets este o casa semi-detașată, cu două intrări separate, situată pe 
o stradă liniștită, aproape 120 de metri de țărmul cu bărci în Krapets. Grădina mare cu 
șezlonguri și un hamac este un loc minunat pentru conversații prietenoase, să citiți o carte 
sau să vă jucați cu copii . Casa este potrivită pentru odihne și vacanțe de familie pentru a 
sărbători sărbători personale sau corporative, instruiri de formare și team building. Gratuite: 
utilizarea bucătării, internet, fier și masă de călcat, pătuțuri, frigidere.
 • Casa „Orbita“este situată în apropiere de coasta pitorească stâncoasă a satului 
Tyulenovo. Satul este situat în apropierea orașului Shabla, la 30 km de granița cu România. 
Tyulenovo și împrejurimile sale sunt renumite pentru peșterile sale stâncoase, frumoasa 
coastă abruptă, aer curat și apă curată și natura sa unică. Casa „Orbita“oferă cazare în 
camere duble (pat mare sau două paturi de o persoană), camere triple (trei paturi de o 
persoană) și camere cvadruple (dormitor și paturi twin). Fiecare cameră este decorată cu bun 
gust în stilul său unic. Fiecare cameră din hotel are o terasă proprie, cu o priveliște minunată 
spre țârmul de mare față lui Tyulenovo. O barcă pentru plimbare, pescuit sau scufundări este 
disponibilă pentru odihnă activă.
 • Casa „Kibela“este situată în centrul pitorescului oraș maritim Balchik. Se află la 700 
de metri de plajă, într-un loc liniștit, fără viața de noapte zgomotoasă. În curte există un puț 
minunat cu apă potabilă rece. Se oferă o cameră separată (bucătărie de vară) cu grătar și 
toate facilitățile pentru prepararea meselor. Casa este în imediata apropiere de restaurante, 
cafenele, baruri, schimb valutar, bancă și oficiu poștal. În același timp, este un loc ideal 
pentru relaxare și meditație. În afară de mare, turiștii au ocazia să meargă la Tuzla Balchik 
pentru a fi tratați cu nămol și pentru a înota în lacul de sare.
 • Casa de vânătoare “Hunters House” este situată în satul Ezerets, la 6 km la nord 
de Shabla și la 16 km de granița cu România. La 2 km de sat se află coasta mării, cu o plajă 
de nisip, aproape pustie, de peste 3 km. La o distanță de aproximativ 1 km veți găsi  lacul 
Ezerchansko-un izvor carstic, cunoscut pentru flora și fauna unică.

 Resursele din Districtul Silistra pentru ecoturism și turism rural
 Regiunea Silistra este bogată în diverse resurse pentru dezvoltarea ecoturismului și 
a turismului rural, determinate de interacțiunea directă dintre tradițiile naturale, istorice, 
arheologice și culturale.
 • Rezervația „Srebarna“ este una dintre cele trei zone umede bulgare cu importanță  
la nivel mondial și este inclusă în Planul Național de Acțiune pentru conservarea celor mai 
importante zone umede din țară. Rezervația menținută „Srebarna“ este, probabil, cel mai 
bun loc pentru turismul educațional din Silistra. Oferă oportunități pentru turismul obișnuit, 
hobby-orientat și rural. Lacul Srebarna este situat pe malul Dunării. Acesta a fost declarat o 
rezervație în 1948, care include o centură de plantații forestiere de-a lungul râului, insula 
Komluka și mediul acvatic, închis între insulă și Dunăre. Acesta este principala „stație“ a așa-
numitei Via Pontica, cea mai importantă rută de migrație pentru păsările migratoare între 
Europa de Nord și Africa Centrală. Aici se află 50 de specii de păsări incluse în Cartea Roșie și 
este singurul loc  din țară unde trăiește o colonie de pelicani creți. Pe lângă ei fac cuiburi și 
încă două specii pe cale de dispariție pe plan mondial- cormoranul mic și rața roșie. În 1977 
Srebarna intră în rețeaua globală a rezervațiilor biosferei în programul „Omul și biosfera“ 
al UNESCO și în 1984 ca un reper natural se numără printre cele nouă obiecte naturale și 
culturale ale Bulgariei, incluse de UNESCO în lista patrimoniului mondial.
 • Râul Dunăre. Bazinul Dunării este o zonă bogată în resurse naturale și patrimoniu 

54



cultural și istoric. Ca un fluviu internațional major, Dunărea are anumite caracteristici 
specifice în comparație cu alte râuri internaționale. Este una dintre cele mai mari rute de 
transport pentru toate țările dunărene, cu 85% din râu este navigabil. Pentru toate țările de-a 
lungul Dunării, râul are o importanță economică imensă și este folosit pentru dezvoltarea 
unor forme specializate de turism – de croazieră, de aventură, cognitiv, ornitologic și rural.
 • Pe teritoriul municipiului Silistra și al municipiului Tutrakan se află una dintre cele 
mai mari arii protejate din Bulgaria – „Kalimok-Brushlen“. A fost declarată în anul 2001 cu o 
suprafață de 59 750 de decare. Se află în două regiuni: Ruse și Silistra și acoperă  părți din 
8 terenuri: Ryahovo, Babovo, Golyamo Vranovo, Brushlen în mun. Slivo Pole și Țar Samuil, 
Nova Cherna, Staro Selo și Tutrakan, Municipiul Tutrakan. A fost creată pentru a restaura și a 
conserva una dintre puținele zone umede rămase ale Dunării și biodiversitatea ei unică. Cu 
mlaștinile sale, masive de trestie, pajiști, lunci, pajiști umede, fire de nisip, este habitatul a 
peste 400 de specii de plante, 60 specii de pești, 20 de specii de reptile și amfibieni, 40 de 
specii de mamifere, 242 de specii de păsări și mii de animale nevertebrate. În iunie 2002, 
Fondul Global Ecologic (GEF) a acordat finanțare guvernului bulgar pentru implementarea 
activităților din cadrul proiectului „Restabilire a zonelor umede și reducerea poluării“, 
care a fost implementat în situl protejat (Cea mai mare bogăție a sitului protejat Kalimok-
Brashlen sunt păsările. Din cauza a  mai mult de 242 de specii de păsări, dintre care 134 care 
fac cuiburi, mlaștina lângă orașul Tutrakan este anunțat de Bird Life International un loc 
ornitologic important. Cu cea mai mare prioritate  apăr observațiile ornitologice, deoarece 
păsările sunt cele mai numeroase, atractive și ușor de monitorizat. Alte specii, cum ar fi 
pelicanul creț și lopătarul cresc aici puii lor. Pentru un al treilea grup, precum cocorul mare, 
zona este doar un decalaj în migrația lor. Există, de asemenea, păsări care iernează aici ca 
gâsca cu gât roșu, codalbul, porumbelul de scorbură, ferestrașul mic și un număr mare de 
rașe mari. Prezența acestor păsări în timpul iernii permite dezvoltarea ecoturismului și în 
timpul lunilor reci ale anului. Aici este una dintre cele mai mari colonii de bâtlan din Bulgaria, 
dar, de asemenea, unii dintre ultimii ulmi vechi rămași , plopi negri și  stejarul de Vardim din 
Bulgaria.).
 • În zonа satului Nova Cherna, districtul Silistra,  operează Baza Biologică 
Experimentală  „Kalimok“ la Institutul de Zoologie. A fost înființată în 1992 în zona fostului 
sat Kalimok. Activitatea principală a bazei este legată de cunoașterea și conservarea 
ornitofaunei bulgare. Aceasta include cercetarea și monitorizarea păsărilor și a migrațiilor 
lor și conservarea speciilor pe cale de dispariție. Se lucrează la refacerea populațiilor de 
păsări rare în Bulgaria, cum ar fi călifarul roșu, dropia și altele. În bază  se desfățoară punere 
de inele păsărilor ca parte a activităților Centralei ornitologice bulgare. În ultimii șase ani, 
în natură sunt eliberate  un total de 80 de exemplare din specia protejată călifarul roșu 
(Tadorna ferruginea).
 Pe teritoriul municipiului Tervel se concentrează diferite forme de turism alternativ 
dintre care ar avea importanță următoarele obiecte:
  • Ferma de vânătoare “Karakuz” - turism de vânătoare (elitist), în condiții 
convenite - fotosafari;
  • Râul Dunăre - turism cu iahturi, pescuit sportiv, croaziere, infrastructura 
turistică de-a lungul coastei (porturile necesare);
  • Vale uscată “MALAK KANAGYOL” - școli de mediu “pe teren”;
  • În municipiul Tutrakan există 7 specii de orhidee sălbatice și ciclama sălbatică, 
care se găsește numai în Strandja;
  • În municipiul Tutrakan există peșteri unice în jurul satului Belitsa și Varnentsi;
  • Se pot dezvolta mai multe idei asociate cu alte meserii tradiționale și 
întreprinderi, cum ar fi țesutul, vin, pictogramă, pescuit, reconstituiri și festivaluri, 
agricultură, alimentele organice.
 • Un loc important pentru dezvoltarea turismului rural îl au casele de oaspeți. 
Complexul hotelier Kalimaritsa este situat în satul Vetren, regiunea Silistra, în satul este 
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renumita fântână “Kalimaritsa” datând din epoca romană. Satul este situat pe malul fluviului 
Dunăre, în apropierea Rezervației Biosferică „Srebarna“. Rezervația - casă de specii de 
animale rare și protejate - este la numai 3 km distanță de hotel. Oaspeții complexului se pot 
bucura de un apus frumos sau de o navigație cu barca pe râu.
 • Casa de oaspeți “Dobrudzhanska kashta” este situată în satul Kalipetrovo, regiunea 
Silistra. Trecând pragul tavernei, oaspeții intră în atmosfera Dobrogei. E răcoros în timpul 
serilor de vară calde în grădină, confortabil la șemineu în timpul iernii. Casa oferă pregătirea 
de mâncăruri dobrogene  cu produse ecologice locale.

 Resursele regiunii Ruse pentru ecoturism și turism rural
 Regiunea Ruse are potențial de a dezvolta ecoturismul și turismul rural. Regiunea are 
caracteristici naturale unice, cum ar fi coasta Dunării, Parcul Natural Rusenski Lom, etc.
 • Cea mai mare arie protejată, care provoacă cel mai serios interes din partea 
vizitatorilor, este Parcul Natural „Rusenski Lom“, care este menit să păstreze diversitatea 
biologică și peisagistică, precum și patrimoniul cultural și istoric. Este situat la aproximativ 
20 km sud-vest de orașul Ruse și acoperă 3408 de hectare din valea râului Rusenski Lom și 
al afluenților săi Cherni Lom, Beli Lom si Mali Lom (Stâncile din canion sunt acoperite de 
comunități  carpen, dracă, sumac, liliac (aproximativ 60 de specii de arbori și arbuști). În 
râuri există 22 de specii de pești, 10 amfibieni și 19 de reptile . Cea mai mare este varietatea 
de păsări - 193 specii cuibăritoare, dintre care 127 sunt incluse în Cartea Roșie a Bulgariei 
sau sunt amenințate la scară europeană. Din cele 68 de specii de mamifere înregistrate în 
Bulgaria, în parc se află 62 de specii. Peșterile, găurile de rocă și ariile cu păduri sunt locuite 
de 26 de specii de lilieci. Au fost descoperite specii rare și endemice de plante: lumănărică 
(Verbascum dieckianum), Polygala sibirica, anemonă și multe altele. Parcul este singura 
localitate a noii specii pentru flora noastră -Polygala sibirica). Pe teritoriu parcului este creată 
o infrastructură informațională și de vizitatori - informațională (granițe, panouri sculptate, 
tabele și semne care oferă informații despre zona protejată), de vizitatori (marcaj, zone 
de agrement). Cinci rute (inclusiv una cu kayak), legate de biodiversitate și de patrimoniul 
istoric sunt promovate.
 • În regiunea Ruse se află o stațiune bine-stabilită de reproducere а vânatului – 
„Dunav“, situată în municipiile Ruse și Ivanovo. Rezervele de vânat includ sitari, porumbei, 
prepelițe, păsări de apă, fazani, cerbi, căprioare roșii, mistreți, șacal, lup și vulpe.
 • Rezervația naturală Beli Lom este situată de-a lungul râului Beli Lom, la sud-est 
de orașul Vetovo, în localitatea Goliamata Koria, cu funcția principală de conservare a 
ecosistemelor forestiere caracteristice Ludogorii cu resursele genetice vegetale și animale și 
speciile rare. Pe teritoriul parcului există un eco-traseu cu o lungime de 14 km, cu locuri de 
agrement și adăposturi care leagă satul Pisanets și orașul Vetovo.
 • Școala veche de piatră din secolul al XIX-lea a fost reparată în satul Pisanets și a fost 
de asemenea dotată ca un centru de informare pentru vizitatorii parcului natural Rusenski 
Lom și a zonei protejate Lomovete din rețeaua Natura 2000.
 • Bazinele de pește din orașul Vetovo sunt un punct de reper natural. Acestea sunt 
situate de-a lungul râului Beli Lom, în ținuturile orașului Vetovo și orașului Tsar Kaloyan. 
Acestea sunt concepute pentru a conserva habitatele Călifarului roșu.
 • Peștera „Orlova Chuka“ este un reper natural. Este situată la 35 km sud de orașul 
Ruse și 3 km nord-est de satul Pepelina, în valea râului Cherni Lom. Peștera se întinde pe 
o suprafață de 800 de decari și este a doua cea mai lungă din Bulgaria - peste 12 km cu 
galeriile. Lungimea permisivă a peșterii este de aproximativ 1300 de metri. Acolo locuiesc 
15 specii de animale de peșteră, dintre care 8 specii de lilieci. În partea înnobilată a peșterii  
vizitatorii  pot vedea urme de gheare de urs pe tavan, fauna din peștera este interesantă 
și variată. Deși a fost descoperită abia în ultimul secol, peștera este, de fapt cunoscută 
de om din timpuri preistorice: în timpul numeroaselor expediții au fost descoperite multe 
instrumente, dovedind că oamenii au trăit aici din paleolitic și eneolitic.
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 • În mun. Byala se încadrează două zone protejate în temeiul Directivei habitatelor 
în cadrul rețelei ecologice naționale Natura 2000: Zona protejată „Pădurea Belene“ și zona 
protejată „RâulYantra “. În municipalitatea Byala, în satul Polsko Kosovo a fost declarată 
Zona protejată „Singurul loc unde se poate găsi Salvia scabiosifolia“ - singurul habitat pe 
Peninsula Balcanică unde se găsește specia rară de Salvia scabiosifolia (Salvie de Crimeea)-o 
plantă perenă care se mai găsește în Peninsula Crimeea din Rusia, inclusă în lista europeană 
a plantelor rare și pe cale de dispariție cu o categorie rară. Interesantă este populația 
căprioarei roșii din pădurea Belene. Pentru cultivarea acestor cerbi are grijă Asociația 
„Compania de vânătoare și pescuit  - Sokol“ –orașul Byala, care oferă condiții bune pentru 
vânătoare.
 • Zona protejata „Loc unde se găsește  Bupleurum uechtritzianum –satul  Ostritsa“ în 
localitatea „Kas bair“. Aici, în 2010, a fost descoperită o nouă specie de plante necunoscută 
pentru știință până în prezent. Planta este numită Bupleurum uechtritzianum (S.Stoyanov) 
și a fostă descoperit de Stoyan Stoyanov. În 2012 el, împreună cu Valentina Goranova de la 
Institutul biodiversității și de cercetare a ecosistemelor la Academia Bulgară de Științe au 
prezentat o propunere de declarare a unei noi zone protejate  pentru a proteja habitatul  
plantei unice. Bupleurum uechtritzianum este o plantă  balcanică endemică rară, răspăndită 
numai în părțile de nord-est ale Balcanilor și în nici o altă parte ale lumii.
 • Casele de oaspeți oferă oportunități de dezvoltare rurală și ecoturism. Astfel, casa 
de oaspeți „Barza neagră“ este situată în inima parcului natural pitoresc „Rusenski Lom”, în 
satul Nisovo, la 30 km de Ruse. Casa oferă confort și intimitate atît pentru familiile cu copii, 
cât și pentru companiile prietenoase sau pentru echipele corporative și pentru seminarii. 
Pentru confortul oaspeților hotelului se servește, de asemenea, în atmosferă confortabilă a 
sălii de luat masa și prepararea mâncărurilor de picnic. Centrul sportiv al complexului oferă 
oaspeților o sală de gimnastică mică, baie de aburi, jacuzzi și o piscină în aer liber pentru 
relaxare completă și menținerea unei forme bune. Oaspeții complexului pot folosi gratuit 
întregul centru sportiv pentru recreere.
 • „Nedinata kashta” din satul Cherven a fost construită în 2010. Este situată în Parcul 
Natural Rusenski Lom în satul istoric Cherven, la aproximativ 30 km de Ruse. Casa este 
situată într-o zonă pitorească, curtea se învecinează cu râul Rusenski Lom (pentru iubitorii 
de pescuit), iar din casă se văd perfect stâncile frumoase pe care se află cetatea medievală 
Cherven - un sit istoric vizitat de mulți turiști.
 • Casa de oaspeți și vila de odihnă în satul Pepelina lângă Ruse - “Art Villa 
Orlova Chuka” oferă pace, frumusețe și istorie pentru dezvoltarea turismului cultural și 
ecoturismului. Satul este împrăștiat pe trei pârtii, separate de râul Cherni Lom. Unul dintre 
cele mai frumoase locuri din Parcul Natural Rusenski Lom este aici în jurul satului Pepelina. 
Rezervația și râul Cherni Lom înconjoară satul ca o îmbrățișare și îl protejează de furtuni 
mari. Aerul aici circulă în mod constant și, potrivit oamenilor de știință, aici și câteva alte 
locuri în Bulgaria au cel mai pur aer, ideal pentru persoanele cu probleme respiratorii și boli 
cardiovasculare. Casa este decorată de artiști și designeri și este adesea un loc de întâlnire 
pentru scriitori, muzicieni, artiști. Oaspeții vilei pot să se bucure de frumusețea naturii și să 
atingă practic vopseaua, piatra, sticla, lutul și lemnul, creând ceva de fantezie sau impuls 
sub supravegherea și sfatul creativ al unor artiști și practicieni profesioniști. În casă sunt 
organizate plenuri pentru artiști, fotografi, aplicatori și pasionați, precum și pentru elevii din 
diferite sfere ale artelor fine și aplicate.

 6.2. Resursele regiunii Constanța pentru ecoturism și turism rural

 Judetul Constanța este situat in partea de sud-est a Romaniei, învecinându-se cu Marea 
Neagră la est si spre nord cu județul Tulcea. La vest, Dunărea împarte județul Constanța din 
județele Călărași, Ialomița și Brăila, iar la sud face parte din granița de stat a țării noastre 
cu Bulgaria. Cu o suprafață de 7 071 km2, județul Constanța reprezintă 3% din teritoriul 
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României, ocupând locul opt din județele din România. Structura administrativă teritorială a 
județului Constanța cuprinde 3 municipii, 9 orașe, 58 comune și 189 sate.
 Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul web al Direcției Regionale “Statistică” – 
Constanța, la 1 iulie 2015, statisticile privind populația care trăiește în țară sunt următoarele:
 • Total locuitori = 769.666 din care: 395.511 femei (51,39%) și 374155 bărbați (48,61%)
 • Densitate = 108,8 locuitori pe km2.
 • Populația urbană = 536.910 (69,76%)
 • Populația rurală = 232.756 (30,24%)
 • Populația civilă care lucrează la sfârșitul anului 2014 = 291.600 persoane (37,89%)
 În  județul  Constanța  relieful  reprezintă un platou de altitudine joasă, cu valori 
sub 200 de metri, doar în partea de nord a județului ajunge la o altitudine de 250m. Podișul 
Casimcea ocupă partea de nord a județului, în timp ce în partea de sud este situat podișul 
Dobrogei de sud care seamănă cu o câmpie înaltă cu o apariție calcară. Coasta Mării Negre  
este formată la nord de cordoane de nisip care separă lacurile marine, în timp ce în sud sunt 
maluri abrupte formate de calcar și loess, cu o înălțime de 15-30 de metri.
 În partea de est a județului Constanța se află Marea Neagră, cea mai importantă 
unitate hidrografică a județului Constanța. Datorită locației geografice, Marea Neagră este 
o mare continentală. Zona Mării Negre este de 411.540 km2 iar adâncimea maximă de peste 
2211 de metri. Din cauza configurației țărmului și a reliefului submarin, adâncimea apei este 
mai mică în jurul țârmului român. Salinitatea este de 20-22 la mie pe suprafața apei, iar 
la adâncime ajunge la 28 la mie. Datorită aportului de apă dulce, salinitatea apei scade pe 
măsură ce se apropie coasta (deoarece multe ape dulci se varsă în mare).
 Rețeaua hidrografică este formată din următoarele cursuri de apă: Dunărea (137 m 
lungime), Valea Karasu, Valea Baciu și Casimcea. Rețeaua hidrografică include, de asemenea,  
lacuri naturale și lagune, cum ar fi Oltina, Istria, Sinoe, Corbu, Tekirghiol, Tașaul, Nuntași, 
Sutghiol, Tatlageac, Mangalia și lacurile marine. De asemenea, este în funcțiune canalul 
Dunăre-Marea Neagră, cu o lungime de 64,2 km, Canalul Poarta Alba-Midia cu o lungime de 
27,5 km și alte canale de irigare din valea Karasu.
 Regimul climatic temperat - continental caracteristic judetuțui Constanța este 
influentat de poziția geografică, situându-se între Dunare si Marea Neagra, precum si de 
particularitatile fizico-geografice ale teritoriului. In zona litorală, climatul prezinta o 
influenta marină. Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata 
de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede ce bat dinspre mare. 
 Temperaturile medii anuale variază între 10 grade Celsius în nord și în centrul județului 
și peste 11 grade Celsius în sud. Variațiile pe mai mulți ani nu depășesc 4 grade Celsius. 
Precipitațiile anuale variază între 400 litri/m2 și 500 litri/m2, cea mai săracă parte de 
precipitații este coasta mării unde precipitațiile este mai mică de 400 litri/m2.
 În județul Constanța se dezvoltă specii de plante adaptate condițiilor climatice de 
umiditate scăzută tipice  vegetației de stepă (specii de plante est-europene, mediteraneene 
și balcanice) și o vegetație nisipoasă (o întindere îngustă de-a lungul coastei Mării Negre). 
Specificitatea faunei este determinată de condițiile naturale ale județului - diferite tipuri de 
reptile și mai multe specii de pescăruși se găsesc în zona mării. Printre animalele care trăiesc 
pe teritoriul județului se numără iepurii, dihorii, lupii, vulpi și alții.

 Resursele principale districtului Constanța sunt sintezate astfel: 
 • Masivul Chieia Pe malul stâng al podișului Casimcea, lângă satul Cheia, se află 
masivul Cheia. Rezervația ocupă o suprafață de 285 ha și are aproximativ 565 specii rare de 
floră 
 • Rezervația Fântânița - Murfatlar. Protejată în 1932, rezervația este situată la 1 km 
sud de podgoriile de la Murfatlar, pe partea stângă a drumului Constanța-Ostrov. Rezervația 
acoperă o suprafață de 19,70 ha și este inclusă în pădurea Murfatlar a cărei suprafața este 
de 641 de hectare. Din anul 1962 rezervația este protejată prin lege și aici cresc specii rare 
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precum usturoiul , inul dorogean,  iarba koilo,  ghimpele din Murfatlar, zambile și speciile 
găsite exclusiv în Dobrogea: cimbișor, migdal mic,  bujor de stepă, ricinul și altele. În această 
zonă trăiește broasca țestoasă dobrogeană, a cărei zonă de răspândire în țară este limitată 
la anumite puncte din stepele din Dobrogea. Speciile de plante numeroase și peisajul fac 
această rezervație un important punct de atracție pentru turiști.
 • Dunele marine de la Agigea. Situat în comuna Agigea, la 50 de metri de malul Mării 
Negre, rezervația ocupă o suprafață de aproximativ 25 de hectare. Rezervația oferă adăpost 
pentru 120 de specii de plante, inclusiv varză de mare, pin gros de nisip, pelinul de mare, 
trestie de mare, lucerna de mare și castravetele de mare.  Printre speciile rare se numără 
volbura de nisip, garofiță de nisip și altele.
 • Pădurea Hagieni. În podișul Dobrogei de Sud,  nu departe de lacul Mangalia, intre 
satele Hagieni si Albești se extinde pădurea Hagieni. Are o suprafată de 584 hectare, din care 
rezervația în sine ocupă 207.40 hectare.Rezervația forestieră este formată din trei părți: 
o parte centrală de 100 de decari, acoperită cu stejari și carpini, alternând cu pajiști și 
denumită “Cazane”, partea vestică cu văi stâncoase și pajiști cu vegetație de iarbă de stepă, 
cu suprafața de 28 de hectare, iar partea de nord rezervația numită ”Cascaia”. Pădurea 
Hageni este protejată din 1962 și găzduiește multe specii: viorea, corydalis, șofran de aur, 
zambile, rușcuța de primavera, iris, bujor, coada șoricelului, stipa, stejar, jasmine, spinul lui 
Cristos, plevaiță și altele. Fauna este reprezentată în pădurea Hagieni de: broască țestoasă 
de Dobrogea, șarpele lui Esculap, vipera comună și diverse specii de păianjen.
 • Lacul Techirghiol. Situat în apropierea satului, rezervația este reprezentată de unul 
dintre cele mai mari lacuri de sare de la noi, cu o suprafață de 10,7 km2. Datorită salinității 
sale înalte, lacul este populat de o microfaună adaptată mediului sărat. Microfauna care 
găzduiește apele lacului este reprezentată de microfauna, alge verzi, larve de insecte, 
crustacee, la care se adaugă mai mult de 124 de specii de păsări. Capătul vestic al Techirghiol 
este bogat în izvoare dulci.
 • Canaralele din Hârșova. Aproape de orașul Harshova, pe malurile fluviului Dunărea, 
lângă ruinele unei așezări romane vechi, se află Canaralele din Hârșova. Rezervația acoperă 
o suprafață de 5,30 ha și a fost declarată monument natural din cauza semnificației sale 
științifice. Calcarele jurasice existente în această zonă au fost studiate încă din 1867, fiind 
identificate diferite tipuri de corali, ciuperci etc.
 • Peșteri în Gurile Dobrogei. În apropiere de comuna Limanu, pe malul drept al 
drumului – Gura Dobrogei - Vistorna există o rezervație care include peșterile Limanu, Liliecii 
și Adam. Cea mai mare peșteră din valea Casimcea este Peștera Liliecilor, care are o lungime 
de 480 de metri, unde se găsesc rămășițele a peste 20 de fosile. În peștera La Adam, faimoasa 
peșteră a faunei cuaternare, a fost descoperită o faună bogată de 39 de specii de fosile. În 
rezervație există colonii mari de lilieci, precum și specii rare precum păianjen, izopod și altele.
 • Locul fosilifer Aliman. Situat în partea de sud a Dobrogei, lângă Comuna Aliman, în 
Valea Urluia, rezervația ocupă o suprafață de 14,62 hectare și adăpostește lacurile Sarpul și 
Vederoasa. Rezervația are o mare valoare științifică și a fost declarată monument natural.
 • Locul fosilifer din Seimenii Mari. Rezervația este situată în apropierea comunei 
Seimeni, pe Dunăre, la 9 km de Cernaodă și acoperă o suprafață de 0,50 ha. Rezervația 
găzduiește o faună specifică a fosilelor, formată din aproximativ 60 de specii.
 • Locul fosilifer din Cernavodă. Situat în partea de sud a văii Carasu, în apropiere de 
Cernavodă, rezervația ocupă ocupă o suprafață de 3 hectare. Fosilele din Cernă Voda conțin o 
faună fosilă bogată, reprezentată de 72 de specii și declarată monument al naturii.
 • Reciful de la Topalu. Între Cernavodă și Hârșova, pe malul Dunării, rezervația Reciful 
de la Topalu se află  la 3 km distanță de comuna Topalu. Ocupând o suprafață de 8 hectare, 
rezervația include un complex de calcar din perioada jurasică, a cărui faună include corali, 
viermi, ciuperci calcaroase și altele.
 • Situl arheologic „Cetatea Capidava“ -o parte a unei serii de fortărețe și fortificații 
construite în timpul domniei împăratului Traian la începutul secolului al II-lea î.Hr., ca parte a 
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măsurilor de organizare a limesului dunărean.
 • Monumentul triumfal “Tropeum Traiani” din Adamclisi - construit de împăratul 
Traian, între 107-109 d.Hr., la sfârșitul războaielor dacice.
 • Cetatea Tropeum Traiani - situată la 1,4 km de monument, a fost construită în timpul 
împăratului Traian și a fost restaurată în timpul împăraților Constantin cel Mare și Lykinius 
după distrugerea suferită în timpul atacurilor gotice din secolul III d.Hr.

 Resursele județelor Călărași și Giurgiu
 Există numeroase rezervații naturale pe teritoriul județului Călărași, care pot deveni 
destinații turistice care oferă facilități de recreere și agrement. Astfel, pe teritoriul județului 
Călărași au fost identificate și declarate următoarele rezervații naturale forestiere: Pădurea 
Caiafele (comuna Fundeni), Pădurea Cirnuleasa (comuna Mitreni), Pădurea Fundeni (comuna 
Fundeni), pădureaTamadau (satul Călăreți, comuna Tamadau) , (satul Boșneag, comuna 
Dorobanțu).
 • Rezervația avifaunistică naturală Lezer - Călărași, situată în longoz Dunării, care 
conține peste 270 de specii de păsări pe tot parcursul anului: pelicanul creț (Pelicanus 
Cristuș), pelicanul Pelicanus onocrotalus, Cormoranul mic Phalacrocorax pygmaeus, gâsca 
Branta ruficollis, gâsca mica Anser erythropus, rață roșie Aythya nyroca, Egretul mic Egretta 
garzetta. Suprafața acestei rezervații este 3105 ha, din care 530 ha de apă, 2425 ha teren 
agricol și 150 ha pădure.
 • Rezervația naturală Ostrovul Haralambie, situată pe Dunăre, cu o suprafață de 44,9 
ha. Aceasta acoperă habitatele de apă dulce cu specii de plante și animale protejate.
 • Rezervația naturală Ostrovul Șoimul, situat pe Dunăre în apropierea satului Dichiseni 
și o suprafață de 20,1 hectare.
 • Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești, cu o suprafață de 44,9 ha și situată în 
apropierea comunei Ciocănești. 
 Județul Giurgiu este casa unor rezervații naturale, cum ar fi pădurile Câscioarele, 
Fântanele, Manafu și Rezervația Comana. Având în vedere că oferta din domeniul turismului 
rural și ecoturismului este destul de slabă, chiar mult mai slabă decât oferta turistică pentru 
vacanțe maritime clasice, se poate spune cu ușurință că toate resursele specifice turismului 
rural și ecoturismului în județul Constanța și zona transfrontalieră sunt exploatate insuficient.

Tema 7. 
Produse pentru ecoturism și turism rural

 În această temă:

• Vom prezenta principalele elemente ale creării și dezvoltării 
produsului turistic, după exemplul ecoturismului și turismului rural;
• Vom efectua o scurtă caracterizare a produselor ecoturistice existente 
și a produselor turistice rurale;
•  Vom identifica oportunități de dezvoltare a produselor pentru 
ecoturism și pentru turismul rural;
•  Vom formula propuneri pentru noi produse ecoturistice și pentru 
turismul rural.
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 7.1.  Procesul de creare a produselor turistice 
  (după exemplul ecoturismului și al turismului rural)

 Satisfacția vizitatorilor de experiență ecoturismului sau experiență din așa-numitul 
turism rural este o condiție esențială și fundamentală, cea mai importantă și indispensabilă 
pentru viabilitatea pe termen lung a ecoturismului ca sector economic. Experiența din  
ecoturism trebuie să corespundă sau să depășească așteptările realiste ale vizitatorilor. 
Serviciul și satisfacția clienților, o parte esențială și integrală a produsului ecoturistic, ar 
trebui să fie pe locul doi, imediat după protecția și apărarea în fiecare teritoriu vizitat. 
Satisfacția și divertismentul vizitatorilor  ar trebui să fie facilitate și sprijinite prin următorul 
sistem de măsuri:
 • Asigurarea calității - asigurarea securității, asigurării și a celor mai bune practici de 
serviciu;
 • Sistemul de acreditare a ecoturismului - recunoscut oficial, conform standardului, un 
ecoturism de calitate;
 • Gamă largă de produse ecoturistice potrivite pentru diferite tipuri și forme de 
ecoturism, proprietate funciară și regimuri de gestionare;
 • O infrastructură adecvată și sensibilă la mediul înconjurător, care nu concurează cu 
mediul natural;
 • Satisfacerea nevoilor comunităților locale, a nevoilor și oportunităților acestora;
 • Marketing responsabil care oferă așteptări realiste ale experienței ecoturistice în 
fiecare zonă naturală.
 • Planificarea și managementul adecvat.
 Dezvoltarea produselor ecoturistice, precum și a produselor turistice pentru turismul 
rural este considerată un proces strategic de planificare  care este sistematic, prezintă o 
serie logică de pași; oferă o oportunitate de a evalua alternative și se adresează societății și 
sprijină dezvoltarea economică a acesteia.
 Procesul de planificare a produselor ecoturistice și a produselor pentru turismul rural 
include următoarele etape (Campbell, 2009):
 • Faza I: Misiunea și stabilirea obiectivelor;
 • Faza II: Analiza stocurilor și a resurselor;
 • Faza III: Analiza pieței;
 • Faza IV: Conformitatea dintre piață și conceptul de produs;
 • Faza V: Dezvoltarea produsului turistic;
 • Faza VI: Strategia de piață;
 • Faza VII: Strategia de aplicare a produsului turistic pe piață.

 Faza I: Misiunea și stabilirea obiectivelor. Misiunea oferă claritate și direcție 
procesului de planificare și formează viziunea unui produs turistic. Scopul său este de a 
atrage atenția asupra a ceea ce este important pentru dezvoltarea organizației turistice. 
De asemenea, misiunea definește valorile care trebuie apărate. Mai jos sunt exemple care 
demonstrează legătura dintre misiune și obiectivele după exemplul ecoturismului.
 Misiune: Asigurarea dezvoltării unui turism durabil din punct de vedere ecologic, care 
aduce venituri organizației turistice și populației locale.
 Obiectivul 1: Introducerea dezvoltării economice durabile a organizației.
 Subobiective:
 • Creșterea veniturilor de la turiști; 
 • Identificarea zonelor care sunt deosebit de valoroase pentru conservare;
 • Atragerea mai multor turiști;
 • Extinderea sezonului turistic.
 Obiectivul 2: Încurajarea implicării locuitorilor locali în inițiativele de mediu și sociale.
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 Subobiective:
 • Crearea unui grup public pentru susținerea inițiativelor de mediu;
 • Furnizarea de oportunități pentru investitorii locali de a sprijini ecoturismul.
 
 Faza II: Analiza stocurilor și a resurselor. Resursele naturale și culturale reprezintă 
atracțiile produsului ecoturistic. Este foarte important să se facă o bază de date și o 
analiză a acestor date înainte de a se determina ce potențial de dezvoltare are destinația 
turistică dată. O atenție deosebită ar trebui acordată caracteristicilor unice și ale zonelor 
de importanță regională sau națională. Ar trebui analizate aspecte importante, de exemplu: 
care sunt resursele care atrag turiștii; sunt ele accesibile, integrate și contribuie la protecția 
mediului și a valorilor culturale? Este util ca resursele să fie grupate în funcție de atribute 
și categorii, cum ar fi: mediul, patrimoniu cultural sau istoric, recreere în spații deschise, 
evenimente speciale pentru dezvoltarea ecoturismului și turismului rural, informații sau așa-
numitele servicii de interpretare și altele.

 Faza III: Analiza pieței. În această etapă importantă, ar trebui să se realizeze o 
analiză detaliată a pieței pentru a sincroniza piața ecoturismului cu resursele pe care le oferă 
destinația. Există două tipuri de cereri de piață care determină produsul ecoturistic:
 • Studiu primar, inclusiv chestionare și interviuri cu industria turismului;
 • Studiu secundar, incluzând analiza datelor deja publicate sau analizele publicate pe 
piețele locale și străine;
 Studiul primar generează date direct de la industria turistică sau de la turiștii care sunt 
utilizațe pentru a forma produsul ecoturistic. Acest lucru se realizează prin: monitorizarea 
informală a pieței ecoturismului, anchete sau interviuri între membrii industriei turismului 
(angrosiști, operatori de turism și personalități turistice locale, cum ar fi hoteluri, stațiuni, 
ghiduri, operatori de turism de aventură, organizații neguvernamentale etc.) precum și 
chestionare date vizitatorilor din regiune care reprezintă piața ecoturismului.
 Studiul secundar reprezintă  articole din literatură și rezultate de la chestionare 
care au fost deja făcute de alte persoane. La nivel regional, acest tip de sondaj poate 
include: chestionare completate de turiști, sondaje de piață ecoturistice, chestionare 
pentru ecoturism și turism rural în alte regiuni, studii de piață de către reviste de călătorie - 
agenții nașionale și regionale de planificare a dezvoltării, asociații turistice, birouri turistice 
municipale.

 Faza IV: Conformitatea dintre piață și conceptul de produs. Aceasta este o tehnică 
folosită adesea pentru a sincroniza resursele și piețele identificate și potențiale. Rezultatele 
vor permite organizațiilor de turism în sfera ecoturismului să determine ce vizitează turiștii. 
Aceasta, la rândul său, va răspunde la întrebarea dacă sunt necesare infrastructuri și servicii 
suplimentare. În acest stadiu, sunt determinate și produsele competitive. Pe această temă, în 
funcție de locație, produsele concurente și destinațiile pot fi în regiuni învecinate sau în altă 
țară. Este important să se știe că operatori ecoturistici similari din teritoriile din apropiere 
pot coopera și pot contribui la dezvoltarea unui pachet turistic cuprinzător pe care să-l ofere 
turiștilor.
Analiza concurenței poate fi efectuată în conformitate cu următoarele criterii, de exemplu:

 Concurent A:
 • Componentele produsului;
 • Caracteristici competitive și atractivitate;
 • Originea și dimensiunea pieței;
 • Structura prețului;
 • Abordarea de marketing și altele.
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 Faza V: Dezvoltarea produsului turistic. Această fază este extrem de importantă 
pentru a crea un produs ecoturistic profesionist care poate fi ușor promovat ulterior. Crearea 
de produse ecoturistice urmează de obicei următoarele patru etape:
 • Pregătirea traseului zilnic;
 • Furnizarea tuturor serviciilor și furnizorilor pe această rută;
 • Dezvoltarea structurii prețurilor;
 • Crearea de parteneriate cu operatorii de turism și angrosiști.
 Procesul menționat mai sus prezintă o imagine foarte schematică a modului în care se 
dezvoltă un pachet turistic tipic, cum se identifică figurile turistice care furnizează servicii 
(furnizorii de călătorie) și cum se determină prețul.
 Finanțarea produselor ecoturistice și ale turismului rural se confruntă cu o serie 
de provocări. Din punct de vedere al băncilor, proiectele de ecoturism sunt proiecte de 
împrumut pentru întreprinderile mici și mijlocii și, prin urmare, trebuie să îndeplinească un 
set standard de criterii de aprobare. Principalul mecanism de finanțare, pe de altă parte, 
în domeniul ecoturismului și al turismului rural este Programul de dezvoltare a regiunilor 
rurale, în special măsurile 311 și 113 (Măsura 311 are ca scop promovarea investițiilor în 
start-up și extinderea activităților agricole în zonele rurale (comunități rurale definite). 
Măsura 313 promovează activități de turism, construirea de facilități turistice și atracții 
pentru vizitatori (inclusiv centre de vizitare pentru patrimoniul local natural și cultural, 
muzee, expoziții, facilități pentru rafting, pescuit, alpinism si alte sporturi, adăposturi, etc.), 
dezvoltarea și comercializarea produselor turistice (dezvoltarea și promovarea produselor 
turistice integrate, strategii și materiale de informare, construirea de sisteme electronice de 
rezervare, etc.). Asistenţa financiară este de 100% din costurile eligibile pentru proiectele de 
municipalități și până la 70% din costurile eligibile pentru proiecte de persoane juridice cu 
scop non-profit)

 Faza VI: Strategia de piață. Strategia de marketing sau de piață include un proces de 
elaborare a unui plan de piață care vizează vânzarea produselor ecoturistice ale organizației. 
Strategia de marketing ar trebui să fie în conformitate cu caracteristicile ecoturismului și 
turismului rural, în special:
 • Grupuri mici;
 • Include activități care nu sunt tipic “consumatoare”;
 • Utilizează facilități și spații de cazare care nu poluează mediul; Utilizează serviciile 
populației și afacerilor locale;
 • Colaborează în cea mai mare parte cu rezidenții locali și cu administrația locală.
 Strategia de marketing ar trebui să răspundă la următoarele întrebări mai importante:
 • Organizația a inclus oamenii locali în dezvoltarea turismului, astfel încât să poată 
beneficia și ei de acesta?
 • Organizația a informat turiștii înainte de a vizita destinația și de a avea contact cu 
cultura populației locale?
 • Produsele turistice au un scop educațional ,etc.?
 În domeniul ecoturismului și al turismului rural, marketingul poate fi adesea o 
provocare, deoarece aceste forme alternative includ operatori turistici foarte mici, care, 
acționând singuri, nu au resursele necesare pentru piața turistică la nivel național sau 
internațional. Pe de altă parte, operatorii de ecoturism (operatorii de turism ecologic) pot 
fi poziționați în locații relativ îndepărtate, unde nu au acces rapid și ușor la abilitățile și 
resursele de marketing necesare.
 Vizitatorii trebuie să aibă așteptări realiste, trebuie să fie toleranți și legați de 
experiența turistică. Prin urmare, iubitorii - turiști ar trebui să fie ajutați să aleagă un produs 
care să răspundă nevoilor, intereselor, hobby-urilor lor. În cazul ecoturismului, marketingul 
responsabil ar trebui să informeze vizitatorii potențiali despre diferitele tipuri de activități, 
servicii disponibile și relevante pentru un anumit teritoriu.
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 7.2. Produse existente pentru ecoturism și turism rural 

 Produse existente pentru ecoturism și turism rural în regiunile Dobrich, Silistra și Ruse
 În această secțiune sunt prezentate produsele ecoturismului și turismului rural care se 
află în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța. Exemplele ilustrează diferitele forme de 
turism ecologic și rural, cum ar fi cel educațional, ortologic,de fermă, etc.
 Ecoturism educațional în rezervația „Srebarna”
 Rezervația naturală Srebarna este probabil locul cel mai potrivit pentru turismul 
educațional din regiunea Silistra. Fiind una dintre cele mai cunoscute rezervații naturale atât 
în țară cât și în străinătate, Rezervația de biosferă Srebarna este un muzeu natural unic în aer 
liber cu următoarele caracteristici:
 • Unicitatea - Rezervația este unul dintre puținele locuri din Europa și lumea în care, 
în condiții reale, pot fi observate diferite specii, inclusiv Pelicanul creț care este amenințat 
cu dispariția, care este, de asemenea, simbolul Rezervației;
 • Importanță internațională - Datorită valorii sale excepționale Srebarna este 
recunoscută ca o rezervație a biosferei, pentru o zonă umedă de importanță internațională în 
temeiul Convenției de la Ramsar, pentru un monument al, patrimoniului mondial, cultural și 
natural și ca un loc ornitologic de importanță globală;
 • Biodiversitatea - rezervația este un habitat al 1338 de specii biologice, dintre care 
unele sunt amenințate cu dispariția;
 • Atractivitatea -  caracteristicile mai sus menționate determină rezervația ca un 
loc atractiv pentru turism și îi definesc rolul de factor de motivare și un element cheie al 
pachetelor turistice propuse până în prezent, implementate în municipiu și regiune;
 Pe teritoriul rezervației naturale (care posedă în același timp statutul de rezervație 
a biosferei) „Srebarna“ ca o infrastructură turistică complementară în scopul turismului 
ecologic sunt mai multe trasee pedestre, foișoare, semne de traseu și plăci de informații.
 În imediata apropiere a rezervației există un Muzeu de Istorie Naturală. La început este 
găzduit într-o casă din centrul satului și, din 1983, a fost construită o clădire specială. Muzeul 
are o sală video, ferestre panoramice mari și un loc pentru a viziona rezervația. Expunerea 
este standardă cu păsările umplute în diorame (cutii din sticlă). Aproximativ 15.000 de turiști 
vin aici anual. 35% dintre aceștia sunt elevi care vin la excursii de la școală la începutul și 
sfârșitul anului școlar. Ei petrec aproximativ o oră aici, în principal la expoziție. Obiectivele 
fundamentale ale ecoturismului educațional în Rezervația Biosferei Srebarna sunt:
 • Familiarizarea tinerilor cu necesitatea protejării apelor subterane și a apelor de 
suprafață împotriva poluării și conservării diversității ecologice și biologice;
 • Agricultura ecologică și meșteșugurile tradiționale;
 • Formarea în bunile practici europene pentru dezvoltarea ecoturismului;
 • Stimularea tinerilor să se angajeze în campanii în curs de desfășurare pentru a 
îmbunătăți zonele de conservare și altele.
 Complex etnografic „Chiflika”, Chukurovo
 Complexul etnografic „Chiflika“, Chukurovo are un hotel (80 de paturi) cu un stil unic 
renascentist format din aripa principală „Mănăstirea“, aripa de vest „Panorama“, trei bungalouri 
confortabile (fiecare cu living, dormitor și mini-bucătărie) și o casă magnifică de familie. 
„Mănăstirea“ poartă numele, datorită arhitecturii sale, împrumutată de la sălașurile sfinte ale 
oamenilor devotați lui Dumnezeu. Sunt separate 11 camere duble,  prietenos aranjate, precum 
și cinci studiouri, decorate în stilul vechi al orașului precum și un tur de supraveghere. Aripa 
vestică „Panorama“ poartă numele datorită minunatei vederi la vale. Ea dispune de 8 camere 
duble, al cărui interior îndeplinește cerințele oaspeților cei mai pretențioși.
 Iubitorii naturii virgine au ocazia de a se dedica la explorarea peisajului rural. 
Complexul are ghiduri turistici care oferă turiștilor un serviciu turistic specializat - o vizită 
la Valea Batovska. Vizita reprezintă introducerea în regiune, apreciat atât pentru peisajele 
sale magnifice, dar, de asemenea, și cu numeroasele date care zona oferă turiștilor 
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curioși. Numeroase urme arheologice și rămășițe atestă faptul că acest loc frumos a fost 
locuit de om încă din cele mai vechi timpuri. Din epoca de piatră-cupru, aproximativ 5000 
î.Hr. sunt cunoscute descoperiri de tesle de cupru si topoare-dovada că în era calcolitică 
regiunea este una dintre cele mai vechi cu populație în Dobrogea de astăzi. Aici sunt 
descoperite și singurele monede cunoscute ale domnitorului trac Spartesa care a domnit în 
secolul al II-lea î.Hr.
 Complexul etnografic “Chiflika“, Chukurovo oferă oaspeților săi posibilitatea de a se 
scufunda în magia credințelor naționale prin participarea la celebrarea  rituală a fiecărei zile 
personale a calendarului. În prezent, biserica Sf. Ilie se construiește în satul Prilep. Templul 
va fi singurul din așezare.
 Rolul administrației locale pentru dezvoltarea ecoturismului în municipiul Tutrakan
 Municipalitatea Tutrakan are o multitudine de resurse și tradiții pentru dezvoltarea 
turismului. Poziția sa geografică și disponibilitatea de trecere a frontierei  cu România 
ușor, creează premise pentru dezvoltarea ecoturismului și pentru construirea așa-numitelor 
itinerarii eco de turism.
 Datorită inițiativelor sale de proiect, începând cu anul 2012, afluxul de turiști 
în municipiu a crescut de două ori. De exemplu, în 2013, municipalitatea Tutrakan a 
implementat cu succes un proiect intitulat “Traseu dunărean de biciclete”. Acest proiect a 
fost implementat cu sprijinul financiar pentru sprijin transfrontalier România - Bulgaria 2007 
- 2013. Au fost dezvoltate șapte eco-trasee, printre care sunt incluse următoarele destinații 
Ruse – Silistra, Ruse-Tutrakan, s.Srebarna-Silistra.
 Astfel de inițiative oferă oportunități de a atrage turiști, dar, de asemenea, necesită 
un răspuns adecvat din partea autorităților locale și a antreprenorilor, în scopul de a crea 
condiții pentru șederea turiștilor și serviciul lor. În acest scop, un alt proiect finanțat de 
PODR pentru dezvoltarea potențialului turistic al regiunii a fost implementat la începutul 
anului 2014. Proiectul include construcția și comercializarea de produse turistice extrem 
de competitive și durabil integrate, dezvoltat pe două dintre cele mai importante obiective 
turistice din municipiul Tutrakan: castelul antic „Transmariska“ și așezarea „Ribarska 
Mahala“. În cadrul acestui proiect s-au desfășurat următoarele activități:
 • Conservarea, restaurarea și expunerea zidurilor cetății și a turnurilor ;
 • Dezvoltarea și construirea unui sistem de ansamblu artistic și arhitectural
 • “Sunet și lumină” pentru iluminarea monumentelor din orașul Tutrakan;
 • Restaurarea aspectului autentic al 5 case din “ Ribarska Mahala “;
 • Dezvoltarea site-ului “Ribarska Mahala”.
 Produse existente pentru ecoturism și turism rural în regiunea Constanța
 Deși potențialul pentru ecoturism al județului Constanța și al regiunii transfrontaliere 
este semnificativ, acest segment este în prezent slab dezvoltat. Un număr relativ mic de 
pensiuni este inclus în rețeaua Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural. 
 Principalele resurse pentru ecoturism și pentru turismul rural sunt:
 • Complexul turistic Fântânița - Murfatlar. Acest complex turistic este situat în 
apropierea rezervației naturale Fântânișa-Murfatlar. De asemenea, turiștii pot vizita două 
mănăstiri (Mănăstirea Dervent și Mănăstirea Sf. Andrei), bisericile din roci, Monumentul din 
Adamclisi. În acest complex turistic puteți gusta vin, specific regiunii.  
 • Locuri de cazare în comuna Agigea. Diversele pensiuni de cazare din comuna Agigea 
organizează sau facilitează vizite turistice la rezervația naturală Dunele marine din Agigea, 
unde puteți vedea aproximativ 120 de specii de plante.
 • Locuri de cazare lângă rezervația Hagieni. Unele locuri de cazare de lângă Rezervația 
Naturală Hagieni organizează sau facilitează vizitele turiștilor la aceste rezervații, care au o 
valoare botanică și zoologică deosebită.
 • Locuri de cazare lângă Reciful din Topalu. Unele locuri de cazare organizează sau 
facilitează vizitele turiștilor la Reciful neo-jurasc din Topalu.
 Turismul rural este un sector mai puțin dezvoltat în această regiune, deși potențialul 
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natural al regiunii este semnificativ. În Constanța există doar un număr mic de facilități de 
cazare turistice incluse în rețeaua Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural. 
Agricultura rămâne una dintre cele mai importante activități din regiune pentru dezvoltarea 
regiunii de sud-est pentru că capacitatea solului este bună, cu un relief variat de câmpuri 
de cereale, dealuri pentru livezi și vii. Centre de vinuri cunoscute, cum ar fi podgoriile din 
Ostrov și Murfatlar (Constanța) creează o reputație specială a zonei geografice din Dobrogea. 
Turismul rural include analiza unor forme specifice, locuri de campare și stațiuni de vacanță, 
pensiuni turistice (inclusiv urbane și rurale), sate de vacanță, pensiuni agro-turistice, locuri 
turistice pentru relaxare și cazare la mare.
 Potrivit Centrului Regional pentru finanțarea investițiilor rurale în Constanța, 
Constanța are în prezent patru cămine agroturistice: Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Costinești 
iar două cămine din Corbu sunt finanțate și sunt pe cale de a fi finalizate. De regulă, aceste 
pensiiuni au grădini, cu pomi fructiferi și legume, care sunt oferite turiștilor care vor fi 
cazați în pensiune. Unele pensiuni oferă plimbări cu cai sau căruțe, excursii cu barca sau 
diverse excursii. În județul Călărași câteva pensiuni care oferă pescuit, vânătoare și vizite la 
hipodrom (Herghelia Jegalia).
 În scopul de a promova turismul rural Consiliul Județean Constanța a dezvoltat 
proiectul „Rute etnografice  în județul Constanța“, care include dezvoltarea unor broșuri eco-
gastronomice care prezintă informații despre potențialul de agroturism, potențialul de vinuri 
și cel gastronomic al județului Constanța. Aici sunt descrise rutele turistice  pe care turiștii 
români pot gusta vinurile renumite naționale și internaționale, de a învăța despre bucătăria 
locală și vizita obiective turistice cu importanță istorică și naturală, incluse în  rutele eco-
gastronomice.

 Dezvoltarea produselor existente pentru ecoturism și turism rural
 Organizațiile de turism care oferă produse ecoturistice și de turism rural sunt, în 
general, întreprinderi mici cu capital minim și resurse. Acestea sunt, de obicei, companii de 
familie în care membrii familiei sunt în principal angajați. Pentru a-și dezvolta produsele 
turistice, este necesar să se creeze o singură listă națională a siturilor ecoturistice. De 
asemenea, ar fi utilă reunirea organizațiilor de turism într-o asociație națională cu scopul de a 
oferi un sprijin mai larg, public și financiar pentru dezvoltarea lor la nivel regional sau local.
 Dezvoltarea resurselor umane și instruirea în organizațiile de turism ar avea un 
impact major asupra îmbunătățirii calității serviciilor turistice în ecoturism și turism rural. 
Accentul trebuie pus pe îmbunătățirea calității serviciilor; atragerea de clienți mai profitabili, 
conștientizarea unei societăți mai largi cu privire la natura și importanța dezvoltării 
turismului durabil; aspecte care se suprapun în ceea ce privește ecoturismul durabil și 
turismul rural în programele liceelor și universităților de specialitate; îmbunătățirea nivelului 
educațional în domeniul turismului specializat; îmbunătățirea aspectului turismului ca 
oportunitate de carieră etc.
 Pentru succesul ecoturismului și turismului rural un rol important îl au marketingul 
si publicitatea. Deosebit de important în acest aspect este utilizarea de multimedia și 
Internet pentru informarea și promovarea patrimoniului natural și tradițional. Abordarea 
de bază pentru a sprijini calitatea  produselor ecoturistice este certificarea. Sistemele de 
certificare, standardele și scara  punerii lor în aplicare trebuie să utilizeze experiența unor 
modele europene și internaționale stabilite care să se adapteze în favoarea specificității  și a 
identității regionale.
 Acțiunile prioritare în domeniul eco-turismului și a turismului rural ca factori în 
îmbunătățirea calității vieții și afacerilor, ar trebui să fie și următoarele inițiative:
 • Utilizarea standardelor europene pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru a 
ajunge la  la siturile rurale și ecoturistice;
 • Îmbunătățirea serviciilor turistice prin oferirea de oportunități pentru persoanele 
dezavantajate de a vizita siturile ecoturistice și rurale;
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 • Crearea de noi structuri de recepție și servicii pentru turiști, cum ar fi centrele 
virtuale de informare;
 • Centrele educaționale au, de asemenea, un rol important în dezvoltarea 
ecoturismului și turismului rural, având în vedere nevoile cognitive ridicate ale turiștilor- 
amatori.

Sfaturi, idei și recomandări pentru dezvoltarea produselor pentru 
ecoturism și pentru turismul rural

 Implicare puternică în industria turismului și în comunitatea locală
 Participarea în industria turismului, precum și în comunitatea locală are mai multe 
avantaje pentru antreprenorii în turismul rural și ecoturism:
 • Creează vizibilitate și încredere
 • Crește reputația;
 Permite antreprenorului să devină mai informat cu privire la aspecte importante, cum 
ar fi noile programe, schimbări în legislație, noi oportunități.
 Oferă recunoaștere care este utilă în crearea de noi parteneriate.
 Există mai multe moduri în care antreprenorul își poate face cunoscut afacerea. 
Acestea includ: obținerea calității de membru în diverse asociații, participarea la comitetele 
sectoriale, participarea la diferite proiecte, prezentarea activității organismelor care 
promovează turismul. În același timp, participarea la inițiative comunitare voluntare este o 
modalitate de a atrage sprijin.
 Crearea de parteneriate cu alte organizații a căror fiabilitate este recunoscută este o 
modalitate de a crește încrederea clienților potențiali și a altor  parteneri potențiali.
 Stabilirea de parteneriate cu organizații complementare
 Parteneriatul cu furnizorii de echipamente sau cu alți furnizori de servicii poate 
fi foarte util pentru întreprinderile, deoarece acestea permit crearea de produse noi și 
îmbunătățite pe care întrpeprinzătorul nu le poate asigura singur. Partenerii pot beneficia, de 
asemenea, de schimbul de cunoștințe și de competențe și de a pune în aplicare strategii de 
marketing pentru activitățile lor de cooperare. Parteneriatele oferă, de asemenea, avantajul 
de a proteja afacerile și produsele oferite prin consolidarea poziției lor pe piață.
 Alegerea partenerilor potriviți
 Alegerea partenerilor de afaceri potriviți este esențială. Este important să găsiți 
parteneri care adaugă valoare amestecului de produse oferite sau oferă un serviciu care 
lipsește în oferta antreprenorului. De asemenea, este important să se stabilească parteneriate 
cu oameni care împărtășesc aceeași filosofie de afaceri, care au deja o imagine bună pe piață 
și sunt interesați de calitatea serviciului pentru clienți. Seriozitatea și corectitudinea sunt 
caracteristici foarte importante ale partenerului de afaceri.
 Posibilii parteneri pot fi nepotriviți și este important să îi identificăm cât mai curând 
posibil. Retragerea anticipată din  parteneriatul necorespunzător va duce la evitarea 
pierderilor pe termen lung.
 Pentru a se identifica cei mai potriviți parteneri, este util să compilați o listă a 
organizațiilor compatibile (întreprinderi, companii, hoteluri, autorități locale etc.) care pot fi 
clasificate în funcție de prioritate, tipul de produs sau beneficiul potențial.
 Identificarea grijilor  partenerilor, oportunităților și limitărilor lor
 Parteneriatele de succes sunt construite de-a lungul timpului și este important 
ca acestea să creeze oportunități de afaceri benefice pentru ambele părți. Pentru ca un 
parteneriat să aibă succes, ambii parteneri trebuie să-și cunoască afacerea în ceea ce 
privește oportunitățile, punctele tari sau punctele slabe.
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 Stabilirea unui acord de parteneriat
 Atunci când se stabilește un parteneriat de afaceri, trebuie convenite cele mai 
adecvate abordări, precum și soluționarea problemelor operaționale care ar putea apărea. 
În același timp, este de preferat să aveți un acord scris în care să identificați eventualele 
probleme care ar putea apărea în viitor, împreună cu soluțiile pre-dezvoltate. Contractul 
de parteneriat scris poate conține următoarele elemente: obligațiile părților, angajamentul 
exclusiv de a furniza anumite produse sau pachete, standardele de calitate și metodele de 
control al calității, modul de utilizare și întreținere a echipamentului, pregătirea unui plan 
de marketing coordonat, furnizarea continuă de servicii între parteneri, strategia de stabilire 
a prețurilor și distribuirea veniturilor, soluționarea problemelor potențiale, valabilitatea 
acordului și condițiile de reînnoire.
 Maximizarea utilizării internetului ca instrument de marketing
 Prezența  Internetului este o modalitate eficientă și ieftină de a face publicitate 
unei afaceri în domeniul turismului de sport și de aventură. Internet marketingul are 
multe avantaje, printre care pot fi menționate costul redus de menținere și actualizare 
a informațiilor despre produsele și serviciile sau pentru a extinde clientela la nivel 
internațional. Pe lângă site-ul tradițional, modalități eficiente de promovare a afacerilor 
în domeniul  turismului de aventură și celui sportiv sunt blogging-ul, încărcarea de filme de 
prezentare și publicitate pe rețelele sociale.
 Conform ultimelor tendințe, conținutul rețelelor sociale devine din ce în ce mai 
important în luarea deciziilor pentru turiști. În aceste condiții, o mare vizibilitate și o 
bună imagine în acest mediu sunt esențiale pentru succesul oricăror afaceri din domeniul 
turismului.
 Integrarea  site-ului web în alte strategii de marketing
 Deși mediul online a devenit cel mai important mod de promovare a afacerilor 
turistice, este preferabil să se utilizeze o varietate de metode în strategia de marketing și 
de a se evita neglijarea canalelor tradiționale de promovare. Astfel, site-ul web, precum 
și celelalte metode de publicitate utilizate în mediul online trebuie integrate cu metodele 
tradiționale de publicitate într-o singură strategie de marketing. De exemplu, site-ul Web, 
contul Facebook și blogul trebuie să fie incluse în materialele promoționale tradiționale 
(pliante, postere, etc.). De asemenea, trebuie să existe legături între diferitele moduri de 
promovare online. De exemplu, o pagină sau un blog pe Facebook trebuie să conțină linkuri 
către site și viceversa.
 Iată câteva principii și recomandări pentru site
 • Primirea de sugestii scrise de la diferite designeri web și alegerea celei mai potrivite;
 • Determinarea de la început a costului menținerii și actualizării site-ului și dacă 
dezvoltatorul poate controla conținutul și dacă poate face schimbări pe cont propriu;
 • Stabilirea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală asupra 
conținutului site-ului
 • Obținerea de o opinie specializată de la un avocat înainte de semnarea contractului
 • Asigurați-vă că lățimea de bandă (bandwidth) este suficientă pentru traficul așteptat;
 • Asigurarea faptului că dezvoltatorul furnizează statistici periodice și cât mai 
detaliate despre vizitele la fața locului;
 • Antreprenorul ar trebui să fie implicat în performanța site-ului: să îl monitorizeze în 
mod regulat și să se asigure că este actualizat și atractiv;
 • Numele site-ului ar trebui să fie simplu și să reflecte activitatea sau numele 
companiei;
 • Utilizarea fotografiilor de calitate, luând în considerare timpul de încărcare al site-
ului;
 • Furnizarea de răspunsuri la e-mail-uri în ziua primirii;
 • Depanarea problemelor de securitate în cazul în care se pot efectua plăți online 
către site;
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 • Integrarea informațiilor clienților disponibile în baza de date.
 Furnizarea de “experiențe” utilizatorilor  
 Agenții de turism rural și ecoturismul caută o experiență unică și se recomandă 
desfășurarea activităților într-un mod mai interactiv și într-o atmosferă specială. Pentru a 
oferi clienților experiențe bune, trebuie să urmărim obiective precum:
 • Personalizarea serviciilor și produselor oferite în funcție de nevoile și interesele 
clienților;
 • Utilizarea abordărilor tematice (planificarea excursiilor tematice, integrarea 
elementelor culturale relevante etc.);
 • Fiecare detaliu ar trebui planificat cu grijă și nimic să nu se întâmple accidental;
 • Includerea mai multor activități în program
 • Surprindeți clienții oferind o calitate neașteptată a serviciului. Este adesea mai bine 
să se stabilească așteptările la un nivel relativ inferior, iar oferta să le depășească;
 • Includerea unor surprize pentru clienți sau bonusurile cu valoare adăugată. De 
exemplu, clienților li se pot oferi mici cadouri- surpriză;
 Comunicare continuă cu clienții și proactivitate
 Turiștii se așteaptă la o comunicare profesională și la răspunsuri rapide din partea 
întreprinzătorului. Furnizarea de răspunsuri rapide ale cerințelor clienților  ajută la 
diferențierea pozitivă a serviciilor, în comparație cu concurența. Atenția la detalii este 
foarte importantă, iar clienții pot fi impresionați de serviciile de înaltă calitate. De exemplu, 
dacă sunt oferite o varietate de activități, turiștii vor fi impresionați în cazul în care 
întreprinzătorul sau personalul își amintește  (sau pot vedea în baza de date) de ce tipuri de 
activități sunt interesați și în ce activități au participat la vizitele anterioare. 
 În afara de a răspunde rapid la cerințele clienților potențiali, este foarte important de 
a se păstra legătura cu clienții vechi pentru a se crea loialitate. Clienții satisfăcuți și clienții 
cu care țineți legătură  pot nu numai să se întoarcă, ci pot recomanda  produse și servicii 
altora. Există o varietate de moduri de a păstra legătura cu clienții: trimiterea de buletine 
informative,  mesaje de mulțumire, felicitări în diverse ocazii. De exemplu, mesajele de 
felicitare pot fi trimise în zile de sărbători, în care să fie  incluse imagini și videoclipuri 
cu activități de vacanță la care a participat și clientul. De asemenea, este important să 
menținem relațiile umane cu clienții. În unele cazuri, este de preferat să luați legătură cu 
clienții prin telefon pentru a obține mai multe informații, să vă bucurați de o experiență mai 
plăcută și pentru a încuraja rezervări viitoare.
 Autenticitatea produsului
 Autenticitatea este esențială pentru integrarea adecvată a resurselor rurale 
tradiționale în pachetele turistice. Experiențele autentice au o cerere crescândă în rândul 
turiștilor din întreaga lume. Prin autenticitate, antreprenorul va întări poziția afacerii sale 
pe piață.
 Adaptare și actualizare continuă
 Adaptarea și inovațiile fac ca afacerea să fie mai puternică și mai universală. 
Activitățile din turismul rural și ecoturismul sunt influențate de câțiva factori greu previzibili, 
cum ar fi vremea nefavorabilă, anularea rezervărilor clienților, deteriorarea echipamentelor 
sau închiderea anumitor rute. În această situație, este important ca antreprenorul să poată 
adapta activitățile sale la noile condiții. O modalitate de adaptare este aceea de a oferi 
produse și activități alternative. Companiile care se bazează pe vremea bună pentru a face 
activități de bază pot beneficia de o asemenea planificare. Pentru a putea propune cu succes 
programe alternative este necesar că antreprenorul să cunoască foarte bine regiunea și să 
dispună de echipamente și de personal alternativ. Pentru a găsi astfel de soluții alternative, 
unele parteneriate pot fi benefice. Avantajul principal de capacitatea de a oferi turiștilor 
programe și activități alternative este generarea continuă de venituri. De asemenea, un client 
care a fost implicat în activități alternative care au generat experiențe plăcute pot reveni în 
viitor, pentru a participa la activitatea pentru care au venit inițial.
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 Inovația nu numai că ajută la îmbunătățirea competitivității afacerii, dar ajută la o mai 
bună cunoaștere a acesteia pe piață.
 Sfaturi pentru inovare și planificare continuă:
 • Creșterea continuă a afacerilor în contextul unei societăți în schimbare;
 • Menținerea legăturii cu ceea ce se întâmplă în jur și folosirea ideilor bune ale altor 
companii, chiar și în diferite domenii;
 • Utilizarea celor mai noi tehnologii;
 • Antreprenorul nu trebuie să permită lipsa unui înalt nivel de cunoștințe într-un 
anumit domeniu sau lipsa de bani pentru a împiedica dezvoltarea unui concept de afaceri 
bun;
 • Antreprenorul nu trebuie să se teamă să facă greșeli sau să încerce lucruri noi;
 • Reorientarea regulată a afacerii;
 • Gândirea dincolo de frontierele convenționale.
 Reflecția preferințelor pieței în implementarea produselor
 Obținerea și utilizarea informațiilor despre așteptările și preferințele clienților, precum 
și despre satisfacția acestora este esențială pentru capacitatea de a îmbunătăți produsele și 
serviciile oferite și pentru a satisface nevoile turiștilor actuali.
 Dezvoltarea unei varietăți de produse
 Adesea, diversitatea este cheia către capacitatea de a desfășura activități pe tot 
parcursul anului. Efectuarea de activități pe tot parcursul anului este un obiectiv care 
merită menționat, deoarece îmbunătățește viabilitatea afacerii și permite dezvoltatorului 
să transforme turismul rural și ecoturismul în locuri de muncă permanente. De asemenea, 
capacitatea de a oferi locuri de muncă permanente poate fi un punct forte în procesul de 
recrutare.
 Varietatea de produse poate fi dezvoltată fie prin parteneriate cu afaceri suplimentare, 
fie prin regândirea și schimbarea unor activități proprii. În același timp, utilizarea canalelor 
de marketing diversificate permite companiilor să-și mărească baza de clienți și să-și 
mărească veniturile.
 Găsirea unei nișe pe piață  și concentrarea asupra acesteia
 Prezența unui număr mare de afaceri turistice duce la nevoia de specializare.
 Întrebările la care trebuie să răspundă antreprenorul sunt următoarele:
 • Cum difer eu de ceilalți?
 • Cum  pot oferi clienților mei o experiență unică?
 • Cum pot găsi o nișă de piață unde pot oferi produse și servicii unice, precum și o 
filosofie de afaceri care să mă distingă de ceilalți?
 • Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, antreprenorul trebuie:
 • Să fie conștienți de cele mai recente tendințe în turismul rural și ecoturism
 • Să studieze concurenții săi ca să înțeleagă ce se află pe piață și ce are succes;
 • Dezvoltarea unui profil al pieței  și să cunoască turiștii și care sunt nevoile lor și 
așteptările acestora;
 • Să afle cu ce diferă regiunea sa de alte destinații și să sublinieze aceste diferențe.
 • Să utilizeze informațiile astfel obținute pentru a stabili nișa de piață și produsul 
oferit, concentrându-se asupra produsului sau serviciului unic oferit.
 Inovațiile, flexibilitatea și integritatea autenticității sunt importante în definirea 
nișelor de piață. Cel mai important aspect este oferirea unui produs sau a unui serviciu 
de calitate. Deși oferirea în același timp a unei game variate de produse și servicii  ajută 
afacerile să fie viabile din punct de vedere economic, este important să se evite reducerea 
ofertei de produse. Multe companii descoperă că nu este neapărat dificil să găsești o nișă, ci 
mai degrabă să rămâi constant în această nișă.
 Numirea personalului adecvat și încurajarea acestuia de a învăța și de a se dezvolta 
continuu
 Evident este că cheia către  succesul de afaceri pentru turismul rural este recrutarea 
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de personal adecvat, care au cunoștințele și abilitățile necesare, este plăcut și să nu-și pierde 
entuziasmul și atenția la detalii, după  efectuarea de sarcini repetitive sau în cazul în care 
călătoria durează mai multe zile. Personalul potrivit, bine instruit și entuziast, poate îmbogăți 
experiența pentru odihnă și nivelul de educație poate fi îmbunătățit prin învățarea pe tot 
parcursul vieții. Reținerea personalului în procesul de învățare pe tot parcursul vieții duce nu 
numai la creșterea experienței experte, dar, de asemenea, este un factor motivant.
 Menținerea motivației personalului poate fi realizată prin crearea unui mediu de lucru 
interesant care poate crește valoarea unui loc de muncă. Practica în acest sens este schimbul 
de locuri de muncă între angajați sau schimbul de angajați între companiile partenere. În 
acest fel, personalul îndeplinește sarcini diferite care îi permit să se dezvolte profesional și 
să aibă un nivel mai ridicat de satisfacție profesională. Un alt factor motivant pentru angajați 
este implicarea lor în luarea deciziilor și dezvoltarea produselor. Personalul poate oferi 
sugestii valoroase pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor, deoarece are contact direct 
cu turiștii.
 Respect, înțelegere și îngrijire a mediului
 Respectul pentru mediu este o bună practică în turismul rural și ecoturism. Este foarte 
important ca cei care desfășoară activități în acest sector:
 • Să aibă o pasiune pentru natură;
 • Să aibă abilitatea de a înțelege natura;
 • Să protejeze natura și mediul;
 • Să ofere turiștilor informații cu privire la îngrijire și respect față de mediu.

 7.3. Propuneri pentru noi produse ecoturistice și pentru turismul rural

 Muzeu în aer liber
 Având în vedere bogata biodiversitate din regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța, 
se poate organiza un complex ecologic muzeal deschis, care include: trasee special 
amenajate pentru monitorizarea florei și faunei, ateliere sub formă de micro-laboratoare 
echipate cu microscoape, prezentări informaționale scurte pentru o mai bună cunoaștere a 
ecosistemului și măsuri care pot fi luate pentru a proteja mediul.
 Resursele pentru implementarea acestui proiect transfrontalier pot include 
următoarele site-uri:
 • În zona protejată numită “Locul unde se găsește Bupleurum uechtritzianum –satul 
Ostritsa” din zona Kas Bair, municipiul Byala în 2010 a fost descoperită o nouă specie 
de plantă, care până în prezent nu era cunoscută pentru știință. Planta poartă numele 
Bupleurum uechtritzianum (Bupleurum uechtritzianum S. Stoyanov) și a fost descoperită 
de Stoyan Stoyanov. În 2012, el și Valentina Goranova de la Institutul de Cercetare a 
Biodiversității și Ecosistemelor din cadrul Academiei de Științe a Bulgariei prezintă o 
propunere pentru desemnarea unui nou sit protejat pentru conservarea habitatului plantei 
unice. Bupleurum uechtritzianum este un endemit balcanic rar, răspândit doar în părțile nord-
estice ale Peninsulei Balcanice și nicăieri în altă parte a lumii.
 Produsul se concentrează asupra conservării pe termen lung a Bachleurum 
uechtritzianum S.Stoyanov ca specie unică de plantă prin dezvoltarea ecoturismului și 
educația ecologică. Beneficiile directe ale implementării acestui produs sunt crearea unui 
muzeu în aer liber în zona “Kas bair”, unde a fost descoperită această specie unică de plantă; 
un centru de vizitare în satul Ostritsa cu expoziții și un punct de informare cu un magazin de 
suveniruri în curtea primăriei satului. Pentru a implementa această inițiativă, instructorii și 
lectorii ar trebui instruiți să cu scopul de a dezvolta ecoturismul educațional. De asemenea, 
trebuie dezvoltate trasee eco pentru popularizarea lui Bachleurum uechtritzianum  și a 
destinației ecologice ca întreg. Pentru dezvoltarea acestui produs turistic este necesar 
sprijinul operatorilor și agenții de turism bulgari și internaționali, centrelor de informare 
turistică și mass-media. Printre beneficiile principale se numără conservarea și creșterea 
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populației lui  Bupleurum uechtritzianum ; potențial pentru dezvoltarea turismului rural; 
conservarea meșteșugurilor și a produselor tradiționale; case de oaspeți noi; creșterea 
nivelului educațional și a culturii ecologice a tinerilor, etc.
 • Pădurea Hagieni. Pe platoul sud-dobrogean, nu departe de Lacul Mangalia, între 
satele Hagieni și Albești se află pădurea Hagieni  Aceasta ocupă 584 de hectare, din care 
rezervașia ocupă 207.40  ha. Rezervația este formată din trei părți: o parte centrală de 100 
de hectare acoperite cu stejari și carpeni, alternând cu pajiști și numită „Cazane“, iar partea 
de vest este cu văi stâncoase  și pajiști cu vegetație de stepă, cu o suprafață de 28 de hectare 
și partea  de nord a rezervației numită „Cascaia“ Pădurea Hagieni este protejată de 1962 
încoace și adăpostește mai multe specii: vioreaua, Corydalis, șofran de aur, zambile, ruscuță 
de primăvară, iris, bujor, coada albă, koilo, stejarul, iasomia, dracă, floare uscată, etc. 
Fauna este reprezentată în pădurea Hagieni din: broasca țestoasă dobrogeană, șerpi, vipera și 
diferite specii de păianjen.
 • Lacul Techirghiol. Situat lângă satul cu același nume, rezervația este reprezentată 
de cel mai mare lac de sare din țară, cu o suprafață de 10,7 km. Datorită salinității sale 
înalte, lacul este locuit de o microfaună adaptată mediului sărat. Microfauna care trăiește în 
apele lacului este reprezentată de bacterii, alge verzi, larve de insecte, crustacee, la care 
se adaugă mai mult de 124 de specii de păsări. Partea vestică a lui Techirghiol este bogată în 
izvoare dulci.
 Acest produs poate fi personalizat în sensul că este posibilă crearea unei variante 
de traseu și a unor materiale de informare destinate în mod special copiilor. Produsul se 
concentrează asupra conservării pe termen lung a naturii în regiunea transfrontalieră cu 
speciile sale unice de plante, prin dezvoltarea ecoturismului și prin educația ecologică. 
Beneficiile directe ale acestui produs sunt în crearea unui muzeu în aer liber într-o zonă în 
care apar speciile de plante unice; un centru de vizitare cu expoziții și un punct de informare 
cu un magazin de suveniruri.
 Pentru a implementa această inițiativă, instructorii și lectorii ar trebui instruiți să 
cu scopul de a dezvolta ecoturismul educațional. De asemenea, trebuie dezvoltate trasee 
eco pentru popularizarea lui Bachleurum uechtritzianum  și a destinației ecologice ca 
întreg. Pentru dezvoltarea acestui produs turistic este necesar sprijinul operatorilor și 
agenții de turism bulgari și internaționali, centrelor de informare turistică și mass-media. 
Printre beneficiile principale se numără conservarea și creșterea populației lui  Bupleurum 
uechtritzianum; potențial pentru dezvoltarea turismului rural; conservarea meșteșugurilor 
și a produselor tradiționale; case de oaspeți noi; creșterea nivelului educațional și a culturii 
ecologice a tinerilor, etc.
 Acest produs turistic va necesita de o campanie de promovare largă atât prin 
intermediul rețelelor sociale, cât și prin intermediul canalelor media tradiționale (TV, radio, 
distribuție locală de broșuri, etc.).
 Tentația culinară în Dobrogea 
 Municipalitatea Tutrakan este situată în partea de nord-est a Câmpiei dunărene. 
Resursele naturale existente în Tutrakan și apropierea de situri istorice de o importanță 
națională și internațională creează precondiții în regiune pentru dezvoltarea de ecoturism. 
Poziția sa geografică și disponibilitatea de trecere a frontierei cu România ușor, creează 
premise pentru dezvoltarea ecoturismului și turismului rural, legate de tradițiile locale 
precum și trasee turistice tematice (Tururi de bicicletă și altele). Tipic pentru Tutrakan 
sunt tradițiile pescuitului și pregătirea specialităților locale de pește, păstrate în timp de 
populația locală.
 Satul Eco „Tutrakan“ se distinge de structurile de beton din metal și sticlă, care ne 
înconjoară în viața urbană. Satul este format din case de oaspeți realizate în întregime din 
lemn. Scopul este ca oaspeții să se scufunde în senzația de căldură și confort creată de lemn. 
Principala atracție turistică este numită “Călătorie culinară”, menită să atingă simțurile 
turiștilor. Călătoria culinară include pregătirea și degustarea de pește proaspăt, precum și 
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primirea de către oaspeții de cunoștințe valoroase și abilități despre cum  se pregătesc mese 
sănătoase, modul de utilizare a produselor ecologice și care sunt rețetele „secrete“ din 
regiune. Astfel de rețete unice sunt, de exemplu, ribnik și crap umplut. Oaspeții o să învețe 
cum să distingă diferite tipuri de pește, cum să-l pregătească într-un mod sănătos și cum să 
descopere noi gusturi.
 Împreună cu casele de oaspeți, complexul are un restaurant unde pentru cunoscătorii 
de vinuri  sunt organizate degustații de vinuri locale, combinate cu diverse feluri de brânză 
și pește făcute acasă. În plus, satul eco oferă un serviciu turistic - o vizită la rezervația 
arhitecturală “Ribarska Mahala” pe malurile Dunării. Atracția include o vizită într-un sat de 
pescuit atractiv, cu o clădiri autentice și atmosfera fostului mod de existență al Tutrakanului - 
pescuitul.
 Beneficiile preconizate ale acestui produs sunt legate de oportunități sporite pentru 
dezvoltarea turismului rural și ecoturismului. Există, de asemenea, oportunități de relansare 
a activităților de pescuit ca mijloace de trai importante pentru populația locală. Beneficiile 
suplimentare corespund păstrării tradițiilor culinare locale, dezvoltării economice a regiunii și 
prosperității în sfera turismului.
 Pentru a dezvolta acest produs culinar, în zonele rurale ale județului Constanța și 
regiunii transfrontaliere se poate crea un sat de vacanță tradițional dobrogean. Acesta 
poate include mai multe spații de cazare, inclusiv vile tradiționale, cabane suspendate, un 
restaurant și o zonă specială de camping. Scopul acestui proiect este recrearea atmosferei 
tradiționale și crearea unei experiențe reale pentru turiști. Din acest motiv, se recomandă 
să se acorde o atenție deosebită tuturor detaliilor: interiorul cabanelor să reflecte prin 
decorarea sa spiritul tradițional; personalul administrativ al satului de vacanță va purta 
costume populare, restaurantul va folosi doar vase din ceramică, meniul va conține mâncăruri 
tradiționale din Dobrogea, etc.
 De asemenea, în cadrul satului tradițional de vacanță se pot organiza o serie de 
activități pentru turiști:
 • vizite la hipodrom, oferind lecții de bază și plimbări scurte;
 • activități de pescuit care pot avea loc într-un lac din apropiere sau într-un lac special 
sau într-un lac amenajat în satul de vacanță;
 • excursii cu barca;
 • atelier de artizanat;
 • teren de joacă pentru copii;
 • spectacole muzicale și jocuri populare.
 Principalele resurse necesare pentru crearea acestui produs turistic sunt:
 • construcția și dezvoltarea satului de vacanță: vile, cabane suspendate, restaurant, 
loc de joacă pentru copii, spații verzi, lac mic;
 • cumpărarea sau închirierea de echipamente: unelte de pescuit, bărci;
 • recrutarea de personal administrativ.
 Acest produs turistic va necesita o campanie de promovare largă atât prin intermediul 
rețelelor sociale, cât și prin intermediul canalelor media tradiționale (TV, radio, distribuție de 
broșuri locale, etc.).
 Renașterea meșteșugurilor tradiționale din Dobrogea
 Situat pe malul Dunării, satul Vetren este renumit pentru pescarii săi. Aici sunt 
aproximativ 50 de bărci în două locuri de ținut bărci. Una este lângă sat (cea mai mare), iar 
cealaltă este în așa-numitul sat Tanasovo, situat la colțul extrem de nord-vest al rezervației 
naturale „Srebarna“. Peștele este cel mai adesea vândut pe loc, fiind ținut în viață în plase 
mari în râu sau în congelatoare.
 Satul Vetren are și un trecut istoric bogat. Pe teritoriul său există 27 de movile 
tracice. Excavațiile au fost făcute pe situri istorice din epoca romană. Clima aici este unică 
pentru regiune, iar parametrii săi sunt aproape de stațiunea Varshets. Principalul obiectiv 
al guvernării locale din 2015 este dezvoltarea turismului rural. O prioritate pentru acest 
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obiectiv este relansarea meșteșugurilor tradiționale, și anume: pescuitul și agricultura. 
Interes reprezintă o meserie dispărută - prelucrarea vegetației din lac. Dezvoltată cu mult 
timp în urmă, în 1954, această meserie a dobândit o variantă industrială cu înființarea fabricii 
„Kamashit“ din Silistra.
 Pentru a reînvia acest trai tradițional, gazdele casei eco “Vetren”, ca un nou produs 
turistic, organizează o “zi de artizanat”. De la papura sau „Caracol“ (Typha angustifolia, 
T. latifolia) și camâșa sau „cândâra” (“Scirpus lacustris”), împreună cu turiștii- iubitori de 
ecoturism, fac covorașe pentru a acoperi podeaua. Ostrixul (Carex sp.), ca alt material 
tradițional  participanții folosesc pentru a lega snopi de trestie tuns. După terminarea așa-
numitei “zile de artizanat”, gazdele organizează, de asemenea, degustări tradiționale de vin 
în combinație cu diverse specialități de casă.
 Scopul acestei inițiative și altele asemenea ei este de a transforma satul Vetren într-un 
“centru de meșteșuguri tradiționale”. Este, de asemenea, posibilă organizarea unei expoziții 
de muzeu, care să includă aspectul pescuitului și vinificației din regiune.
 Pentru a dezvolta acest produs, turiștilor li se poate oferi experiența de a petrece o 
vacanță într-o gospodărie tradițională românească organizând agroturism. În acest produs 
turistic, accentul se pune în principal pe diversitatea programului cu activitățile organizate 
pentru turiști. Astfel, pentru a se crea o experiență autentică, pot fi realizate următoarele 
activități:
 • demonstrații de meșteșuguri și oferirea de cursuri de bază;
 • demonstrații în agricultura ecologică: vizitarea unor culturi specifice, prezentări 
scurte;
 • demonstrații de gătit unor feluri de mâncăruri tradiționale, precum și cursuri de 
bază;
 • excursii la stână: prezentarea procesului de producție a laptelui, organizarea 
degustărilor etc.
 • excursii la podgorii și vinării din regiune: prezentarea diferitelor soiuri de struguri, 
procesul de vin și în funcție de sezon pot fi observate diferite etape ale acestui proces.
 Principalele resurse necesare pentru crearea acestui produs turistic constau în 
construcția / achiziționarea și organizarea agroturismului - angajarea de personal specializat 
pentru prezentări în cadrul fiecărui tip de activitate. Acest produs turistic va trebui să fie 
susținut de o campanie de promovare amplă, atât prin rețelele sociale, cât și prin canalele de 
media tradiționale (TV, radio, răspândire locală de broșuri, etc.).
 Sat de aventură
 Eco-satul  de aventură “Byala”, regiunea Ruse, este destinat copiilor intre 12 si 17 ani 
și părinților lor. Obiectivul principal al unui eco-sat de aventură este educarea în practicile 
sportive și de turism, combinate cu dezvoltarea abilităților de conștientizare pentru mediu și 
de abilități de protecție a mediului. În timpul șederii, participanții dobândesc abilități pentru 
a construi și a se afla într-o tabără cu corturi. Ei iau lecții în alpinism sportiv pe un perete de 
cățărare special pregătit. Organizatorii oferă activități de orientare sportivă, ciclism montan, 
turism pedestru, parapantă, conservare, etc.
 Eco-satul  de aventură “Byala”, districtul Ruse oferă oaspeților săi o vizită la peștera 
„Orlova Chuka“. Programul turistic de o zi include familiarizarea cu animale de peșteră și, 
în special, cu liliecii care sunt caracteristici acestei peșteri. În partea înnăscută a peșterii, 
vizitatorii sunt familiarizați cu descoperiri istorice - numeroase unelte care demonstrează că 
oamenii au trăit aici de la epoca paleolitică și eneolitică.
 Satul de aventură oferă, de asemenea, o plimbare de-a lungul cheilor pitorești ale 
râului Suha. Suha reka este un frumos fenomen natural, iar scopul este de a introduce copiii 
la resursele naturale, dar și la cele istorice și culturale ale râului. În acest scop, jocurile și 
evenimentele sportive sunt organizate pentru a debloca spiritul  de descoperiri și curiozitatea 
copiilor și părinților.
 Pentru dezvoltarea acestui produs se oferă inovație - competiție în orașul Constanța. 
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O caracteristică specială a competiției este că bărcile sunt alimentate cu energie solară. 
În Constanța se pot organiza curse cu bărci cu motor cu panouri solare. Astfel, pe lângă 
distracția pentru turiști, se asigură protecție pentru creaturile subacvatice și întregul mediu. 
În plus, aceste bărci reduc poluarea sonoră, făcând navigația mult mai plăcută. 
 În același timp, această competiție are rolul de a promova utilizarea surselor 
regenerabile de energie și de a promova importanța limitării impactului omului asupra 
mediului.
 Aceste bărci sunt utilizate pe scară largă în țări precum Norvegia, Suedia, Germania, 
Elveția, Italia și Franța. Investiția, deși semnificativă la început, are avantajul că nu mai 
necesită costuri suplimentare pentru combustibil, bărcile fiind independente de energie. În 
plus, întreprinzătorul poate dobândi o reputație și o recunoaștere foarte bună din partea 
comunității locale și nu numai.
 • achiziționarea de bărci care utilizează surse regenerabile de energie (în acest caz 
energia solară);
 • închirierea de ghiduri pentru a oferi copiilor detalii despre bogăția ecosistemului în 
timpul plimbării;
 • angajamentul personal de a stabili regulile pentru competiție și supravegherea 
evenimentelor.

Tema 8. 
Practici bune pentru ecoturism  
și pentru turism rural în Europa

 În această temă:

 8.1.  Practici europene
 Parcurile naționale din Austria și politica națională în favoarea ecoturismului
 Austria are șase parcuri naționale cu o suprafață totală de 2,356 km2, reprezentând 
2,8% din teritoriul statului și două dintre acestea sunt chiar situate pe teritoriul și în țările 
învecinate. Valea Tayatal  în partea de nord a Austriei de Jos, care anterior a fost împărțită de 
Cortina de Fier, este acum un parc național în cele două țări Austria și Republica Cehă. Odată 
cu declararea unui parc național și contribuția transnațională la dezvoltarea durabilă, este un 
exemplu special de unificare a unui continent divizat (Nationalparks Austria 2004).
 În ultimii ani, Austria a creat parcuri naționale, care reprezintă o parte modernă 
și adecvată a politicilor austriece de conservare a naturii. Situația actuală și reputația 
internațională a parcurilor naționale austriece se bazează pe trei principii:
 • contract de voluntariat al proprietarilor de terenuri;
 • o compensare adecvată a dezavantajelor economice;
 • acțiuni în conformitate cu Criteriile Internaționale ale Societății
 Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN)- (IUCN - The International Union for 

• Vom prezenta exemple bune subliniind rolul statului în dezvoltarea 
ecoturismului;
• Vom prezenta un exemplu care demonstrează importanța 
administrației locale pentru dezvoltarea ecoturismului;
• Vom examina un exemplu care arată modul în care ecoturismul și 
turismul rural pot coopera în favoarea dezvoltării oamenilor, regiunilor  
și statului.

86



Conservation of Nature).
 Principiile pot fi considerate o bază pentru dezvoltarea parcurilor naționale austriece, 
deoarece acestea asigură îndeplinirea cerințelor, iar proprietarii de terenuri, rezidenții locali 
și organizațiile regionale de mediu pot fi implicațe în procesele de gestionare. Parcurile 
naționale joacă un rol important în reducerea diverselor interese ale locuitorilor, politicilor și 
turismului local.
 Managementul adecvat al turismului în parcurile naționale arată modul în care 
conservarea naturii și dezvoltarea turismului pot merge mână în mână. Managementul 
parcurilor naționale din Austria și-au dat seama că  mediul, natura și ecosistemele sunt 
resurse vitale pentru dezvoltarea viitoare a turismului, pentru că există o creștere a cererii 
pentru activități recreative și peisaje care îmbogățesc viața. Deși cetățenii austrieci încă 
mai au o atitudine sceptică la dezvoltarea turistică modernă, aprobarea de proiecte pentru 
parcuri naționale a crescut de-a lungul ultimilor ani.
 Asociația austriacă de ecoturism subliniază modul în care managementul durabil 
contribuie activ la conservarea patrimoniului natural și cultural. Asociația acordă prioritate 
participării comunității locale la planificarea și dezvoltarea turismului. Marca eco-turistică 
“Best for Nature” este una dintre primele din lume. În spatele ei se află Asociația austriacă de 
ecoturism în cooperare cu Consiliul Austriac pentru călătorii și turism. 
 “Best for Nature” are două obiective principale, și anume: îmbunătățirea calității 
ecoturismului în Austria și creșterea cotei sale de piață. Marca atrage atenția turiștilor de 
a alege operatorii ecoturistici și rutele lor. Marca ecologică îi motivează pe operatorii de 
ecoturism să se realizeze la un nivel profesional înalt, activitățile lor de a păstra mediul și de 
a fi aprobați de comunitatea locală. În acest fel, “Best for Nature” contribuie la conservarea 
naturii și a viabilității pe termen lung a destinației. În plus, eticheta ecologică promovează 
integrarea valorilor culturale, dezvoltând, în același timp, economia locală, serviciile și 
producția.
 Pe scurt, beneficiile mărcii eco-turistice “Best for Nature” sunt multe, cum ar fi:
 • Facilitează turiștii de a descoperi trasee care oferă experiențe fantastice în natură și 
cultură destinației;
 • Asigură o calitate înaltă a serviciilor;
 • Contribuie la conservarea naturii și protejează valorile culturale;
 • Facilitează operatorii de turism autorizați să descopere și să ajungă la mai mulți 
turiști;
 • Contribuie la creșterea și calitatea ecoturismului;
 • Devine un factor care inspiră credință turistului și oferă răspunsuri directe la 
întrebări importante privind traseul;
 • Facilitează informarea pe teme legate de mediu de către operatorii de turism pentru 
alte părți interesate din turism, în special parteneri de afaceri din alte țări, proprietarii de 
terenuri, autoritățile și oameni activi care iubesc să fie în aer liber;
 • Crește motivația personalului;
 • Se transformă într-un instrument de marketing și de creare de imagine pentru 
operatorii de turism autorizați;
 • O condiție obligatorie este crearea de canale de marketing comune pentru ecoturism;
 • Creează o rețea creativă de operatori ecoturistici ;
 Rolul administrației locale pentru dezvoltarea ecoturismului în Elveția
 Shanas este un mic sat cu 500 de locuitori lângă canalul Saviere  care face legătura 
între lacul Bourget la râul Rhone. Chanas are un bogat patrimoniu natural și cultural și, în 
prezent, industria turismului este în plină expansiune cu 150 000 de vizitatori anual. Satul 
este situat pe traseul de pelerinaj Saint Jacques de Compostela. Hegal Hasan este prumarul 
lui Shanas 30 de ani și încă de la începutul carierei sale a fost dedicat dezvoltării durabile. 
Iată un exemplu. Clubul de iahturi în anul 2015 a atins capacitatea maximă (115 de locuri), 
iar locurile de cazare nu sunt atinse. Investitorii privați au dat o propunere de a face cu 
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această problemă, astfel încât consiliul local în 2016, condus de primarul satului, a decis să 
creeze un lac artificial cu opțiuni de cazare.
 Noul port de iahturi va fi de 7.200 mp cu o creștere a capacității cu 48 de locuri. 
Opt cabane (50 de paturi) vor fi construite pe baza unor reguli stricte de mediu (standarde 
ridicate de performanță ecologică) și a stilului arhitectural local. Calitatea apei va fi 
monitorizată pentru a preveni contaminarea. Ele vor folosi energia solară și vor introduce 
măsuri de economisire a energiei și a apei. Construcția și echipamentul vor fi efectuate 
de către rezidenții locali pentru a beneficia de avantajele economice ale ecoturismului. 
Activitățile turistice care vor fi oferite în regiune nu vor polua mediul: ciclism, caiac, patinaj 
și pescuit. Cazarea va fi pentru familii și pelerini, dar și pentru grupuri. Turiștii vor fi și mai 
motivați să viziteze destinația după ce au aflat despre eforturile depuse pentru dezvoltarea 
sa durabilă. Satul Shanas s-a dedicat dezvoltării durabile în ultimii douăzeci de ani datorită 
viziunii autorităților locale și, în special, a primarului. Cu această ocazie, panourile solare au 
fost instalate în taberele locale în 1984, școala a fost încălzită de lemne de foc, patrimoniul 
satului a fost păstrat și el oferă sprijin financiar în utilizarea surselor regenerabile de energie 
și a măsurilor de economisire a apei (monitorizarea  consumului de apă) și alte inițiative 
similare.
 Integrarea ecoturismului și a turismului rural în Italia
 Eco-muzeul „Cusius “este un muzeu innovator în aer liber, care urmărește să conserve 
și să îmbunătățească caracteristicile teritoriului. Este un mijloc ideal de promovare a istoriei 
zonei, culturii, tradițiilor; este o dovadă a patrimoniului și se străduiește pentru dezvoltarea 
economică viitoare cu protecția mediului. Eco-muzeul „Cusius “ este un proiect intercultural, 
care constă în rețele de muzee, exerciții practice, grădini botanice și trasee situate în jurul 
lacului Orta în valea Strona și Muntele Motarone în Italia. Relația dintre aceste locuri și 
atracții diferite va atrage turiști pentru a descoperi fiecare aspect – cultural, legat de mediu 
sau artistic, tradiții locale, meserii - pe teritoriul din jurul lacului Orta, și, în acest fel, ei vor 
ști mai bine viața și obiceiurile de Cusius și vor obține o mai bună înțelegere a trăsăturilor 
geografice ale acestei regiuni fascinante și a oportunităților viitoare pe care le oferă.
 Principalele subiecte incluse în proiectul „Ecomuzeul Cusius“ sunt: “Omul și mediul” 
(de ex. Muzeul Girolago, Grădina Botanică „ Аlpinia“ și Centrul pentru Agricultură), 
„Patrimoniul cultural și artizanat (de ex. sculptura, instrumente etnografice, umbrele și 
umbrele de soare, macara pentru producție și tehnologie), “Artă și istorie” etc. Eco-muzeul 
„Cusius “ își propune să integreze ecoturismul cu turismul rural, dezvoltând astfel ambele 
tipuri de turism alternativ în beneficiul comunității. Iată un exemplu.
 Integrarea Grădinii botanice “Alpinia” și Centrul de Natură “Alpe Selviana”
 Grădina botanică „Alpinia“, înființată în 1934, este situată la poalele lui Motarone, 
unde priveliștea Alpilor care se reflectă în lacuri, este cu adevărat minunată. Această grădină 
premiată de multe ori, găzduiește o bogată colecție de plante alpine ierboase, dintre care 
unele nu mai cresc în zone sălbatice. Vizita la „Alpinia“ este o șansă de a înțelege și de a 
aprecia nu numai marea selecție de specii botanice, ci și numărul mare de plante exotice.
 Centrul Natural „Alpe Selviana“ este situat în mijlocul tăcerii a pârtiilor împădurite 
lui Motarone, lângă cascadele râului Pescone. Centrul este construit în locul unei pășuni 
alpine abandonate, transformată într-un centru agricol specializat în agricultura ecologică 
și în cultivarea fructelor. De asemenea, centrul este folosit în scopuri educaționale, oferind 
oamenilor un exemplu real al modului benefic în care omul și natura pot coopera; activitățile 
umane sunt realizate cu respect față de mediu, fără a-l afecta. În plus, centrul organizează 
vizite la un laborator microscopic și un mic muzeu care prezintă opere de artă locale.
 Pe scurt, Eco-muzeul „Cusius “ să aibă grijă de diferite tipuri de turism (ecoturism, 
cultural, rural, de relaxare) și diverse persoane (turiști - iubitori, cercetători, elevi, 
studenți) care sunt interesați în turism durabil și ecoturism, agricultura, patrimoniul cultural 
al destinației, etc. În 2016, Asociația a fost creată la inițiativa mai multor țări - muzeu, 
populația locală și autoritățile care au dorința de a schimba ecoturismul și turismul rural 
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într-o direcție mai bună. Ei lucrează împreună pentru a păstra Eco-muzeul „Cusius “ pentru 
generațiile viitoare, și pentru a face relația dintre om și mediu mai durabilă și fructuoasă.
 Tserknitsa – Slovenia
 Caracteristica specifică a lacului Tserknitsa din Slovenia, care dispare și reapare 
în anumite perioade ale anului, este o sursă de inspirație pentru crearea unui „Centru 
interpretativ al fenomenului“ în zonă. Datorită faptului că lacul s-a format pe calcar, doar 
în perioadele ploioase ale anului, apa se acumulează și lacul poate fi văzut. În perioadele de 
secetă el dispare și caracteristicile reliefului carstic  pot fi observate. Difuzarea  informațiilor 
nu se limitează la prezentarea fenomenului și include detalii ale întregului ecosistem și 
particularitățile sale. Prin urmare, prezentarea are un caracter educațional puternic și 
conștientizarea în rândul turiștilor a importanței și necesității de a întreprinde măsuri de 
protecție a mediului.
 Viscri – România
 În satul Viscri, România, Fundația Mihai Eminescu implementează un proiect care 
cuprinde o serie de bune practici europene. Proiectul constă în restaurarea satului, folosind 
doar materiale de construcție tradiționale și produse locale. În acest fel, a fost creată o 
așezare autentică, realizată în întregime din case din secolul al XVII-lea. În același timp, 
Fundația a creat un site web pentru promovarea acestor sate autentice. Această platformă 
este structurată cu informații de bază, deosebit de utile pentru turismul cultural: cazare 
(oferă posibilitatea rezervării), activități turistice și atracții turistice. Aceasta oferă, de 
asemenea, informații despre diferite locuri de vizitat, biserici, activități și trasee turistice 
și se promovează alte evenimente regionale: Târgul de Crăciun și concertul de Anul Nou, 
organizat la Sibiu , Astra Film Festival, Festivalul gastronomic Transilvania și altele.
 Proiectul a inspirat un studiu realizat în 2016 de către cercetătorul sociolog Akeroyd, 
numit „Transilvania:. Biodiversitate, tradiție și prosperitate“. Studiul evidențiază impactul 
proiectului: creșterea numărului de vizitatori, în special cei care doresc să trăiască în timpul 
sărbătorilor în casele tradiționale  de oaspeți în localitate, creșterea comerțului cu baruri, 
cafenele și altele. De asemenea, calitatea restaurării satului Viscri este recunoscută la 
nivel european prin premiul Europa noastră. În mai multe localități tinerii întreprinzători au 
construit case de oaspeți cu materiale de construcție tradiționale, produse locale și-au ănclus 
stiluri arhitecturale tradiționale. În special, proiectul se adresează grupurilor vulnerabile, 
cum ar fi romii și fermierii cu venituri mici, pentru a crea bogăție, care este o sursă de venit 
pentru ei, atât economic, cât și social.
 Principalele bune practici ale acestui proiect sunt:
 • restaurarea satelor; adică  caselor istorice autentice (din secolele XVII-XX)
 • participarea activă a rezidenților
 • sprijin pentru agricultură și conservarea gospodăriei
 • valorificarea resurselor pentru turismul natural și cultural
 • facilitarea dezvoltării și promovării produselor locale tradiționale care oferă venituri 
suplimentare țăranilor.
 Astfel, proiectul, realizat în satul Viscri, a dus la:
 • sprijinirea  antreprenoriatului și a turismului rural prin crearea de companii locale 
care produc cărămizi tradiționale și alte materiale de construcție specifice regiunii, precum și 
alimente ecologice
 • protejarea ecosistemului natural
 • combaterea cu abandonarea terenurilor și utilizarea potențialului turistic al zonei.
 
 8.2. Exemple de turism rural în Europa
 Turismul rural evidențiază specificul diferitelor zone rurale (mediu, construcții, 
obiceiuri, activități, tradiții gastronomice), diferite pentru diferitele regiuni. Există zone 
geografice foarte generoase, mai mult sau mai puțin extensive, unde vacanța este combinată 
cu odihna, plimbări, ateliere de lucru, lecții în unele situații, evaluând și chiar unii factori 
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naturali de vindecare. O experiență importantă în acest domeniu sunt țările alpine europene 
care sunt printre primele țări care practică această formă de turism. Caracteristicile unice 
ale țărilor și regiunilor lor sunt sintetizate mai jos:
 În Franța, forma agroturismului este considerată o soluție a problemelor agriculturii, 
care se bazează în principal pe case de vacanță cunoscute ca Les Gîtes de France. Franța are 
o tradiție veche și bogată în organizarea turismului rural, ale cărui activități sunt coordonate 
aici de către Asociația Generală TER (Tourisme et Espace Rural). Statul francez încurajează 
dezvoltarea acelor zone în care sunt îndreptate persoanele cu venituri mai mici, încurajând 
un sistem de creditare profitabil și printr-o politică fiscală stimulatoare.
 În Austria turismul rural este identificat cu existența unei “stațiuni de vacanță pentru 
agrement” și “stațiuni de vacanță”, iar în număr și structură a populației acest sat turistic 
este considerat un pas mai bun în categoria noilor tipuri de așezări turistice. Austria a 
dezvoltat o bază turistică importantă în provincie (sate de vacanță turistice), promovând 
întregul sistem rural de pensiuni pentru vacanțe de familie. Ele sunt bine reprezentate în 
Tirol și în regiunea Salzburg din valea Dunării.
 Germania se numără printre țările cu tradiții în domeniul turismului rural, care are un 
impact pozitiv asupra comerțului și asupra micilor industrii germane. 
 În Belgia, turismul rural este reprezentat de exploatații agricole care funcționează prin 
asocierea a cinci sau șase familii care investesc, operează și împart profituri. 
 În Danemarca sunt promovate așa-numitele “vacanțe active” în turismul rural, care se 
bazează pe furnizarea de cazare sub formă de ferme, apartamente sau campinguri. Se oferă 
servicii complete (pensiune) în 22 de sate.
 În Finlanda cazarea turiștilor se desfășoară în ferme sau ferme rurale specifice 
practicării agroturismului și care desfășoară activități de agrement sub forma de călărie și de 
schi, sau în „castele“ mici de lemn. Finlanda are peste 500 de sate turistice omologate. Cu un 
peisaj deosebit, datorită apropierii sale de suprafața apei (18 800 lacuri) cu păduri (68% din 
teritoriu) și prezența nopților albe, Finlanda oferă celor care caută liniște și relaxare, multe 
oportunități de recreere (schi, saună, echitație ), inclusiv participarea la diferite activități 
agricole la agro-ferma gazdă.
 În Irlanda turismul rural se practică în principal pe coasta de vest și în partea centrală, 
în zonele tradiționale. Irlanda are aproximativ 500 de exploatații cu o capacitate de 6-10 
persoane care oferă servicii complexe sau parțiale, completate de o varietate de activități 
recreative (călărie, pescuit, alpinism, golf).
 În Portugalia turiștii preferă să popularizeze diverse evenimente tradiționale și să 
practice diverse sporturi, cum ar fi înotul, tenisul, călăria, pescuitul, vânătoarea sau golful.
 Italia a trecut la popularizarea „vacanțelor verzi“ pe scară largă, în care agroturismul 
joacă un rol important. Există peste 1500 de locații gazdă (ferme, vile, case tradiționale, 
castele), situate în 20 de regiuni ale țării (Piemont, Toscana, Veneto, Alto, Agige, Abruzzo, 
Calabria, Sicilia). Această activitate este puternic stimulată de publicitatea constantă - din 
1995, din Manualul Agroturismului, care conține informații valoroase. 
 Polonia are peste 3000 de sate turistice,  primele inițiative din mediul ruralsunt 
din jurul anului 1970, iar zonele rurale preiau pozitive turistice importante din țară și din 
străinătate, ignorând zonele și centrele mari care se sufocă aproape în timpul sezonului.
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