
 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 163 

E VIZIUNE, OBIECTIVE ŞI łINTE  
 
1 Viziunea noastră este  
 
Să transformăm România într-o destinaŃie turistică de calitate pe baza patrimoniului său 
natural şi cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea 
produselor şi serviciilor până în 2013 şi să realizăm o dezvoltare durabilă din punct de 
vedere al mediului a sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinaŃii 
turistice din Europa.   
 
2 Obiective 
 

� Crearea unei imagini nuanŃate atât la nivel intern cât şi la nivel extern privind 
avantajele României ca destinaŃie turistică şi imaginea mărcii sale turistice 

� Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăŃiile 
sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în 
prezent şi păstrate pentru generaŃiile viitoare 

� Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei şi ca un 
generator de noi locuri de muncă 

� Să conştientizeze populaŃia din România cu privire la bogăŃiile turistice ale Ńării 
noastre şi dorinŃa de a le împărtăşi oaspeŃilor 

� Consolidarea rolului ANT ca o organizaŃie naŃională de turism eficientă, care să 
asigure respectarea standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, să ofere 
informaŃii vizitatorilor şi să sprijine toate sectoarele industriei turistice a Ńării în 
procesul de dezvoltare a turismului 

� Dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaŃiei 
turistice prin colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizând toate pieŃele 
principale cu potenŃial pentru România 

� Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaŃiile de turism 
regionale şi locale în dezvoltarea politicii turismului zonal. Strategii şi planuri. 

� Extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi diseminarea regulată a 
statisticilor şi studiilor de piaŃă pentru a oferi asistenŃă în crearea unui Cont 
Satelit de Turism pentru România şi pentru sprijinirea investiŃiilor şi a procesului 
decizional în marketing 

� Crearea unei reŃele de centre de informare turistică coordonate în toate 
principalele zone turistice pentru a extinde mesajul de ospitalitate faŃă de oaspeŃi, 
oferind acestora informaŃii corecte pentru a-i asista în orientarea, plăcerea şi 
aprecierea destinaŃiei lor. 

� Realizarea unei baze de date la nivel naŃional a produselor, unităŃilor, 
evenimentelor şi serviciilor atât în industria turistică cât şi în ce priveşte accesul 
publicului 

� Extinderea paginii de turism naŃional , aceasta reprezentând un instrument major 
de promovare, informare şi efectuare a rezervărilor 

� dezvoltarea unui sistem performant de clasificare şi evaluare a produselor şi 
serviciilor pentru a asigura furnizarea de produse şi servicii de calitate pentru a 
satisface nevoile şi aşteptările oaspeŃilor  

� introducerea de mecanisme şi subvenŃii pentru a facilita investiŃiile în turism atât 
din partea investitorilor români cât şi a celor străini 
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� consolidarea cadrului legal pentru turism astfel încât acesta să asigure o bună 
aplicabilitate şi să garanteze standarde ridicate fără existenŃa unei birocraŃii 
inutile 

� Încurajarea autorităŃilor municipale, judeŃene şi regionale în dezvoltarea planurilor 
integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de 
infrastructură pentru a evita dezvoltarea lipsită de coordonare. 

� Dezvoltarea sistemului de educaŃie prevocaŃională şi vocaŃională pentru sectorul 
hotelier astfel încât programa să includă satisfacerea necesităŃilor pieŃei şi 
asigurarea calificării unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile 
de angajare / pentru completarea posturilor vacante 

�  facilitarea dezvoltării unui centru convenŃional naŃional care să permită 
capitalului şi Ńării să concureze pentru realizarea de întruniri la nivel internaŃional 

� dezvoltarea staŃiunilor balneare din România pentru a asigura gama de 
tratamente, centre şi servicii necesare pentru un număr de clienŃi într-o rapidă 
creştere 

� dezvoltarea zonelor montane şi a staŃiunilor montane pentru a oferi facilităŃi şi 
atracŃii oaspeŃilor pe parcursul întregului an  

� identificarea oportunităŃilor şi luarea măsurilor care să permită extinderea 
sezonului turistic de către staŃiunile de pe litoralul Mării Negre 
Să se asigure că cerinŃele turiştilor sunt luate în considerare cu prioritate în 
dezvoltarea sistemului de transport naŃional inclusiv a reŃelei de drumuri şi căi 
ferate, a infrastructurii de aeroporturi şi porturi 

� extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naŃional în 
conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice 

� sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naŃionale, a 
rezervaŃiilor şi a zonelor rurale 

� instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naŃionale majore în 
îmbunătăŃirea facilităŃilor oferite de către aceştia oaspeŃilor, în special a 
facilităŃilor ospitaliere, de interpretare şi de marketing, ca un exemplu pentru 
toate aceste monumente 

� crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, în special a festivalurilor tradiŃionale şi a evenimentelor 
folclorice 

� Dezvoltarea unei Strategii de Implementare Eficiente pentru a asigura 
îndeplinirea obiectivelor Master Planului  
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3 Obiective - Ńintă  
 
Există în momentul de faŃă două grupe de date pe care se pot baza obiectivele - Ńintă 
pentru turismul din România: 

� Sosiri ale vizitatorilor străini  
� Înnoptări în structuri de cazare înregistrate 

Datele privind sosirile vizitatorilor străini includ atât vizitatori zilnici, cât şi turişti – cei care 
înnoptează cel puŃin o noapte. Înnoptările în structuri de cazare înregistrate includ atât 
români, cât şi oaspeŃi străini, din care mulŃi pot sta în mai mult de o unitate de cazare. 
 
3.1 Obiective - Ńintă privind vizitatorii străini 
 
Se prevede ca sosirile să crească de 2,5 ori între 2006 - 2026, reprezentând o creştere 
medie anuală de 4,8%, adică mai mult decât dublu faŃă de estimările OrganizaŃiei 
Mondiale a Turismului privind intrările vizitatorilor, în cadrul Viziunii pentru Europa până 
în 2020. Creşterea va fi mai rapidă pentru Ńările Uniunii Europene (5,5% pe an) şi Ńările 
din afara Europei (8% pe an) decât pentru Ńările care nu fac parte din Uniunea 
Europeană (3,1% pe an). Datele cuprind toate sosirile, inclusiv turişti în sejur şi vizitatori 
zilnici.   
 
Raportul dintre cele trei mari zone de provenienŃă se va modifica considerabil. 
 

Procent vizitatori din principalele regiuni de provenienŃă, în 2006 şi 2026 
 

Regiunea de 
provenienŃă 

2006 % 2026 % 

UE 47 56 
Restul Europei 47 34 
Restul lumii   6 10 
Sursa: Estimările Master Planului pe baza datelor privind sosirile 

 
Metodologia  
 
Obiectivele - Ńintă  privind ratele de creştere au fost stabilite pentru sosiri, pe următoarele 
Ńări şi grupe de Ńări: 

� Uniunea Europeană centrală şi de est: Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, 
Polonia, Slovacia, Slovenia 

� Uniunea Europeană de nord: Germania, Austria, Ńările scandinave şi baltice plus 
statele care nu fac parte din UE – Norvegia şi ElveŃia 

� Uniunea Europeană de mijloc şi de sud: Ńările din Benelux, FranŃa, Italia, 
Portugalia, Spania, Grecia, Cipru şi Malta 

� Uniunea Europeană de vest: Marea Britanie şi Irlanda 
� Restul Europei (fără UE): Moldova, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Serbia / 

Muntenegru, FederaŃia Rusă, Belarus, CroaŃia şi state mai mici ne-membre UE 
� America de Nord: SUA, Canada 
� Israel 
� Japonia 
� Restul lumii 

Aceste grupe sunt utilizate în analize de piaŃă, strategii de marketing şi planuri de 
promovare şi marketing şi în alte capitole din cadrul Master Planului.    
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Obiectivele - Ńintă se bazează pe analiza potenŃialului de piaŃă din diferite rapoarte ale 
studiilor de piaŃă efectuate în 2006 pentru ANT de diferite centre de cercetare din 14 Ńări  
generatoare, estimările OrganizaŃiei Mondiale a Turismului privind fluxurile de ieşire a 
turiştilor din cadrul Viziunii pentru 2020 în ceea ce priveşte tendinŃele internaŃionale şi 
oportunităŃile identificate în România. 
 

Obiective - Ńintă privind sosirile vizitatorilor străini, în funcŃie de sursă, Ńări  
în perioada 2006 - 2026 

 
Origine 2006 

bază 
(mii) 

2011 
(mii) 

Creştere 
2006-11 
% anual 

2016 
(mii) 

Creştere 
2011-16 
 % anual 

2021 
(mii) 

Creştere 
2016-21  
% anual 

2026 
(mii) 

Creştere
2021-26 
 % anual 

UE 2.803 3.777 +6,15 4.990 +5,73 6.569 +5,65 8.642 +5,64 
- C/E 1.547 1.974 +5,0 2.402 +4,0 2.852 +3,5 3.307 +3,0 
- N 544 781 +7,5 1.121 +7,5 1.610 +7,5 2.311 +7,5 
- M/S 611 877 +7,5 1.259 +7,5 1.808 +7,5 2.595 +7,5 
- V 101 145 +7,5 208 +7,5 299 +7,5 429 +7,5 
Europa 
non-UE 

2.886 3.428 +3,5 4.022 +3,25 4.663 +3,0 5.340 +2,75 

America 
de Nord 

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

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

108 155 +7,5 222 +7,5 319 +7,5 459 +7,5 

Total 6.037 7.707 +5,0 9.736 +4,8 12.279 +4,75 15.485 +4,75 
Sursa: Estimările Master Planului pe baza datelor privind sosirile 
 
 
3.2  Obiective - Ńintă privind cheltuielile 
 
Obiectivele - Ńintă privind creşterea cheltuielilor atât din traficul vizitatorilor străini, cât şi 
din turismul intern sunt expuse detaliat în secŃiunea 'Impactul economic al turismului'. 
 

Estimări privind cheltuielile vizitatorilor internaŃionali şi interni pentru anii 2005, 2011, 
2016, 2021 şi 2026 în milioane Euro la nivelul valorilor din 2005 

 
Anul Cheltuieli 

 vizitatori 
internaŃionali 

(milioane Euro) 

Cheltuieli 
 vizitatori interni 
(milioane Euro) 

Total cheltuieli 
 vizitatori 

(milioane Euro) 

2005    877 1.878 2.755 
2011 1.726 2.385 4.561 
2016 2.947 4.058 7.005 
2021 4.798 5.914         10.712 
2026 7.740 8.329         16.069 

                      Sursa: Estimările Master Planului pe baza datelor privind sosirile 
 
Se estimează o creştere a contribuŃiei totale la PIB-ul României până la nivelul de 6,9% 
până în 2026. 
 

Estimări privind veniturile totale din turism ca procent în PIB în miliarde Euro  
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 2005 2011 2016 2021 2026 
PIB-ul României 
(miliarde Euro) 

 
79,3 

 
106,1 

 
142,0 

 
181,3 

 
231,3 

Total venituri din turism 
(miliarde Euro) 

 
2,755 

 
4,561 

 
7,005 

 
10,712 

 
16,069 

Venituri ca procent în 
PIB 

 
3,5 

 
4,3 

 
4,9 

 
5,9 

 
6,9 

                    Sursa: Banca NaŃională a României, Ministerul FinanŃelor Publice şi estimările Master Planului  
 
 
3.3 Obiective - Ńintă privind cazarea   
 
Se prevede o rată mai mare a cererii pentru înregistrările de cazare decât pentru sosiri, 
având în vedere creşterea aşteptată a probabilităŃii sosirilor vizitatorilor care utilizează 
unităŃile comerciale de cazare pe perioada Planului. Între 2005 - 2026, creşterea medie 
anuală a înnoptărilor vizitatorilor străini în unităŃi comerciale de cazare este planificată a 
ajunge la 9,6%, în timp ce pentru turiştii interni rata corespunzătoare de creştere este de 
5,8% pe an, reprezentând împreună o rată de creştere totală a cererii de cazare în 
unităŃi comerciale planificată pentru întreaga perioadă a Planului de 6,8% pe an. 
 
Raportul dintre înnoptările vizitatorilor străini şi înnoptările vizitatorilor interni se va 
modifica de la 19:81 în 2005 până la 33:67 până în 2026. Numărul de camere necesar 
în unităŃi comerciale de cazare cu un grad mediu de ocupare de 65% va creşte de la sub 
50.000 în prezent până la peste 184.000 până în 2026.  
 
Cea mai mare creştere va fi necesară la categoriile de unităŃi de cazare cu standard înalt 
de calitate – de la 7.600 camere în prezent, la peste 32.000 până în 2026. Pentru 
categoriile medii de calitate va fi necesară o creştere de la 83.000 la peste 130.000 până 
la sfârşitul Planului. Peste jumătate din camerele corespunzând categoriilor slabe de 
calitate nu vor mai fi necesare. 
 
În ceea ce priveşte amplasarea, va fi necesară o creştere mai mare în locaŃiile tip "oraş", 
în special în Bucureşti. 
 
Metodologia  
 
Obiectivele - Ńintă se bazează pe: 

� Înregistrări de cazare planificate cu variabile aplicate conform tabelului de mai jos 
pentru estimarea cerinŃelor de cazare pentru fiecare din anii planificării; 

� Niveluri de înregistrare planificate care au fost stabilite atât pentru oaspeŃi români 
(total), cât şi străini  pentru fiecare din anii planificării, cum ar fi 2011, 2016, 2021 
şi 2026;  

� S-a adoptat o clasificare mult mai simplă a Ńărilor şi regiunilor de provenienŃă 
pentru obiectivele - Ńintă privind vizitatorii străini decât cele folosite pentru 
obiectivele - Ńintă aferente sosirilor – pentru a evita complicarea şi lipsa de 
acurateŃe a detaliilor, cum ar fi:  
o Europa UE, 
o Europa non-UE, şi 
o Restul lumii 

� Ratele planificate de creştere pe perioade pentru Ńările şi regiunile de provenienŃă 
s-au bazat pe cele aferente obiectivelor - Ńintă mai detaliate ale pieŃelor 
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generatoare de sosiri, dar uşor mai ridicate pentru a reflecta o rată mai mare de 
transformare în timp între sosiri şi înregistrările de cazare. Ca o consecinŃă a 
ratelor crescute de creştere, raportul dintre sosiri şi înregistrări creşte pe 
perioada planificării de la 35% în 2005 până la 48% în 2026 pentru turiştii UE; de 
la 4,5% la 8,5% pentru turiştii non-UE; şi de la 81% la 85% pentru turiştii din 
restul lumii. 

 
 

Obiective - Ńintă privind utilizarea de către vizitatori a spaŃiilor de cazare – înregistrări şi 
înnoptări 2011, 2016, 2021 şi 2026 

 
Anul Vizitatori străini Români din Ńară Total 

 Mil. 
înreg. 

Mil. 
nopŃi 

% 
anual 
creşt. 

Mil. 
înreg. 

Mil. 
nopŃi 

% 
anual 
creşt. 

Mil. 
înreg. 

Mil. 
nopŃi 

% 
anual 
creşt. 

2005 
actual 

1,43 3,46  4,38 14,91  5,81 18,37  

2011 2,15 6,37 10,7 5,86 21,11 6,0 8,01 27,48 6,9 
2016 3,01 10,22 9,9 7,48 27,69 5,6 10,49 37,91 6,7 
2021 4,20 16,01 9,4 9,55 37,25 6,1 13,75 53,26 7,0 
2026 5,85 23,78 8,2 12,19 48,76 5,5 18,04 72,54 6,4 
Sursa: Estimări Master Plan pe baza datelor INCDT privind gradul de ocupare 
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F IniŃiative strategice  
 
Abordare strategică 
 
Obiectivul central al prezentului Master Plan pentru Dezvoltarea Turismului NaŃional este 
acela de a confirma România ca o destinaŃie turistică de succes prin identificarea 
mijloacelor prin care nevoile pieŃei pot fi adaptate produselor şi serviciilor de calitate 
precum şi optimizarea potenŃialului pieŃei. 
 
Analiza SituaŃiei şi studiul punctelor slabe ale turismului românesc indică clar principalele 
acŃiuni necesare pentru revigorarea industriei şi pentru a o sprijini în atingerea 
obiectivelor şi viziunii. Aceste acŃiuni pot fi rezumate astfel: 
 

� Structurile instituŃionale ale sectorului public ce beneficiază de personal 
profesionist şi de resurse corespunzătoare trebuie să lucreze în parteneriat cu 
asociaŃiile din sectorul privat 

� Cercetarea pieŃelor, segmentelor, clienŃilor şi a canalelor de comunicaŃie 
� Planificarea integrată a turismului care va duce la modernizarea, dezvoltarea şi 

prezentarea produselor turistice pentru a veni în întâmpinarea cerinŃelor şi 
aşteptărilor pieŃei 

� EducaŃie şi instruire pentru a asigura industriei la toate nivelurile personal orientat 
către client, profesionist şi cu aptitudini corespunzătoare 

� Marketing orientat pentru a stabili locul româniei ca destinaŃie preferată  
 
Într-o mai mare sau mai mică măsură, aceste acŃiuni trebuie aplicate în toate sectoarele 
turismului românesc – produse, destinaŃii, servicii etc. Acestea includ: 
 

� Turismul de litoral 
� City breaks 
� Tururi şi geoturism 
� Turism balnear 
� Turism activ şi turism de tineret 
� Turism cultural 
� Turism de afaceri 
� Turism rural şi ecoturism 
� EducaŃie şi pregătire în turism 
� Cazare 
� AtracŃii 
� Transport 
� Informare turistică  
� Marketingul destinaŃiilor 
� Controlul calităŃii 
� Planificare 
� Mediu 
� Cadrul juridic 
� Promovarea investiŃiilor şi servicii de consultanŃă  

 
Nu este posibil să se transforme toate aceste sectoare într-o perioadă scurtă de timp, în 
special pentru că acestea sunt independente. Este necesară o abordate etapizată. 
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În primul rând, este necesară Consolidarea pentru a asigura nivelul curent al activităŃii şi 
operaŃiilor în timp ce sunt realizate acŃiunile corespunzătoare de cercetare, planificare şi 
restructurare.  
 
În al doilea rând, trebuie realizate acŃiuni de Modernizare planificate pentru a umple 
golurile, a îmbunătăŃi calitatea şi standardele şi pentru a promova şi oferi produse şi 
servicii mai bune pe piaŃă în mod eficient.  
 
În al treilea rând, numeroase sectoare trebuie să îşi diversifice activitatea pentru a Ńine 
pasul cu nevoile în schimbare ale pieŃei şi pentru a identifica şi dezvolta noi oportunităŃi 
de piaŃă.  
 
Această abordare strategică etapizată este recomandată în cadrul fiecărei IniŃiative 
Strategice descrise mai jos în acest master plan şi reflectă priorităŃile şi termenele 
identificate în Planul de AcŃiune. 
 
Practic toate zonele din România au potenŃial turistic într-o formă sau alta şi pot 
beneficia de pe urma acestei abordări strategice. Unele au potenŃial în mai mult de un 
sector. Unele au posibilitatea de a demara într-un anume sector de turism ca urmare a 
punctelor tari existente precum căi de acces corespunzătoare, resurse naturale, produse 
de calitate, infrastructură dezvoltată şi ca urmare a faptului că sunt deja recunoscute pe 
piaŃă. Principalele regiuni sunt: 
 

� Litoralul Mării Negre 
� Delta Dunării 
� Bucureşti  
� Transilvania 
� Bucovina 
� Maramureş 

 
Nu este posibil pe termen scurt să ne contrăm în toate domeniile concomitent; 
recomandăm astfel să se acorde atenŃie priorităŃilor. Aceasta nu exclude alte domenii din 
procesul de dezvoltare. Se vor aplica aceleaşi principii şi acestea vor beneficia la rândul 
lor de pe urma activităŃii din alte zone şi va fi posibilă egalarea lor.     
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1  Statistică şi cercetare  
 
1.1  Introducere 
  
Institutul NaŃional de Statistică din România (INS) colectează un volum considerabil de 
date statistice pentru Autoritatea NaŃională pentru Turism (ANT) dar există lacune şi 
deficienŃe majore în datele colectate şi în modul de prezentare a unor informaŃii.   
 
Principalele lipsuri şi deficienŃe ale datelor au creat probleme pentru aspectele legate de 
piaŃă şi de analiza economică din cadrul studiului, iar în prezent împiedică o înŃelegere 
mai largă a caracterului şi valorii fluxului monetar în turism la nivel naŃional. Dacă aceste 
probleme nu sunt rezolvate atunci cadrul informaŃional, care stă la baza formulării 
politicilor şi planurilor de dezvoltare în general şi implementarea şi monitorizarea Master 
Planului în particular, vor fi afectate negativ.  
 
Cele două deficienŃe principale sunt asociate statisticilor privind sosirile turiştilor străini 
pe de o parte şi datelor privind cheltuielile străinilor (externe şi interne) pe de altă parte, 
în timp ce aceste deficienŃe fac necesară identificarea de date şi analize suplimentare. 
 
Aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 a sporit 
necesitatea îmbunătăŃirii statisticilor de bază privind sosirile de turişti ca urmare a 
deschiderii graniŃelor cu statele învecinate membre ale Uniunii Europene, şi în  
consecinŃă înlăturarea controlului de frontieră şi iminenta redundanŃă a sistemului actual 
de colectare a datelor.  
 
1.2  Statistici privind sosirile de turişti străini   
 
Statisticile prezente şi anterioare privind sosirile de turişti străini nu menŃionează scopul 
vizitei şi deşi lipsa acestor informaŃii de bază despre piaŃă este un aspect negativ major 
în sine, acestuia i se adaugă faptul că un număr considerabil de vizitatori de o zi din 
Moldova şi Ungaria în special nu sunt prin urmare identificaŃi. Efectul acestui lucru este 
umflarea în mod artificial a cifrelor reprezentând sosirile de turişti străini, care conform 
principiilor şi definiŃiilor statistice trebuie să rămână cel puŃin o noapte în Ńară, şi astfel 
cauzează dificultăŃi în ce priveşte comparaŃiile statistice în domeniul turistic cu alte Ńări. 
Un aspect mai important este faptul că acest lucru distorsionează imaginea turismului de 
incoming şi de outgoing al României şi subminează bazele planificării, marketingului şi 
evaluarea progresului şi a schimbărilor din acest sector.   
 
Turiştii străini ajung în România cu mijloace rutiere, feroviare, aeriene şi maritime şi 
astfel sistemele de colectare a  datelor implică cooperarea unor instituŃii 
guvernamentale. Anterior acestea erau relativ uşor de implementat deoarece fiecare 
modalitate de transport avea propriul său punct de frontieră, pe care turiştii îl treceau 
făcând posibilă colectarea de date statistice. Acestea sunt teoretic încă veridice în ce 
priveşte sosirile pe calea aerului şi maritimă, în care volumele mai mici sunt direcŃionate 
prin puncte de trecere fapt ce oferă acces la date statistice privind sosirile, însă în cazul 
turiştilor care sosesc pe cale rutieră (aproximativ 75% din sosirile din 2006) sunt mai 
dificil de cuantificat, în special în viitor, având în vedere înlăturarea barierelor vamale şi 
de imigraŃie între România şi state membre ale UE. În prezent, având în vedere recenta 
integrare a României în UE, Ńara parcurge o perioadă de tranziŃie şi conform INS, acest 
lucru înseamnă concret că înlăturarea tuturor controalelor existente la frontierele de stat 
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nu s-a produs şi că sistemul existent de înregistrare a sosirilor de turişti este încă în 
utilizare. Acest lucru este important deoarece până în prezent INS nu are elaborat sau în 
curs de elaborare un sistem alternativ de colectare a datelor.  
 
INS nu a neglijat acest aspect dar are nevoie de recomandări şi de îndrumare din 
perspectiva turistică în timp cât mai scurt, pentru a asigura informaŃiile pentru procesul 
de planificare şi de luare a deciziilor. INS este în legătură cu Eurostat, organismul de 
statistică responsabil pentru introducerea armonizării politicilor şi metodologiilor de 
colectare a datelor la nivel multi-sectorial. Însă, nu este clar în ce măsură s-au înregistrat 
progrese în domeniul statisticilor în turism deoarece acest organism va încerca să 
sprijine România în rezolvarea a numeroase probleme statistice. 
 
Ca şi în cazul a numeroase organizaŃii statistice centrale, problema bugetului şi a 
personalului (atât ca număr cât şi ca pregătire) reprezintă în permanenŃă factori cheie în 
analiza situaŃiilor în care sunt necesare schimbări semnificative ale metodologiilor 
existente de colectare a datelor iar INS nu face excepŃie de la aceasta situaŃie. Acest 
lucru este deosebit de important pentru INS deoarece înlocuirea unei metode relativ 
simple de colectare a datelor la punctele de control de frontieră cu o alta care trebuie să 
funcŃioneze fără a beneficia de un astfel de control depinde, aşa cum este cazul, de un 
mix de tehnici de sondaj, şi care inevitabil va costa mai mult şi probabil va necesita un 
număr mai mare de personal instruit.  
 
Se înŃelege prin aceasta faptul că Inspectoratul PoliŃiei de Frontieră (care colectează în 
prezent datele) şi INS sunt în faza iniŃială de negociere cu omologii lor din Bulgaria şi 
Ungaria, cele două Ńări vecine membre UE, prin a căror puncte de frontieră cu România 
trec marea majoritate a turiştilor străini cu mijloace rutiere. Aceste discuŃii se referă la 
posibilitatea de cooperare pentru elaborarea de sisteme şi metodologii reciproc 
avantajoase de colectare a datelor a căror implementare, asigurare de personal şi 
costuri pot fi împărŃite.  
 
Metodologiile alternative ar putea include câteva metode de colectare a informaŃiilor la 
sau în apropierea punctelor de frontieră inclusiv chestionare la intrarea şi la ieşirea din 
Ńară prin care se solicita datele despre circuitul vehiculului la care se adaugă 
înregistrarea manuală şi posibil automată a traficului auto în aceste locaŃii. În plus, 
aceste date vor trebui completate de datele administrative cu privire la sosirile de călători 
cu mijloace aeriene, maritime şi feroviare. 
 
De câŃiva ani se face simŃită necesitatea revizuirii şi oferirii de recomandări privind 
metodologiile şi procedurile îmbunătăŃite de colectare a datelor turistice în România, dar 
ANT nu a beneficiat de experienŃa internă (şi nu are această experienŃă nici în prezent) 
pentru a rezolva această problemă fundamentală. 
 
De asemenea lipsa unei liste de priorităŃi sau poate lipsa sprijinului intern suficient pentru 
această problemă a împiedicat direcŃionarea fondurilor către acest sector. Este necesară 
obŃinerea unui sprijin tehnic independent pentru a instrui INS şi ANT cu privire la 
opŃiunile acestora şi pentru a face recomandările necesare.  
 
Măsură 
 
Angajarea unui statistician cu experienŃă în procedurile de colectare şi analiză a 
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datelor privind sosirile de turişti străini pentru a instrui INS cu privire la redactarea şi 
implementarea sistemului optim pentru România.  
 
 
1.3  Date privind cheltuielile turiştilor străini şi români 
 
INS nu colectează date cu privire la cheltuielile turiştilor români şi străini şi nici nu i s-a 
cerut acest lucru de către ANT. ANT nu şi-a asumat şi nici nu a solicitat o analiză a 
cheltuielilor turiştilor, deşi în 2004, ca parte dintr-o serie de cinci analize ample în turism 
în diferite părŃi ale Ńării întreprinse de către Institutul NaŃional de Cercetare -  Dezvoltare 
în Turism în nume propriu, au fost incluse câteva întrebări limitate privind cheltuielile 
înregistrate în turism. 
 
Astfel imaginea oficială cu privire la valoarea turismului pentru economia naŃională este 
creată pe baza datelor colectate de către Banca NaŃională a României pentru includerea 
în raportul anual al BalanŃei de PlăŃi. Contul de călătorii al BalanŃei de PlăŃi (cu excepŃia 
cheltuielilor de transport) este astfel considerat a fi singurul instrument care oferă date 
pentru evaluarea cantitativă a turismului prin faptul că determină masa valutară a 
cheltuielilor în România pentru cumpărarea de monedă naŃională, şi acest lucru se poate 
asocia sosirilor de turişti în România. Însă, ultimele cifre din BalanŃa de PlăŃi nu au 
corespuns cu valorile reale privind sosirile turiştilor iar negocierile cu Banca NaŃională a 
României au reliefat nemulŃumirea acestora cu privire la metodologia anterioară de 
colectare a datelor şi introducerea de către aceştia a modificărilor recente destinate 
îmbunătăŃirii preciziei acestor date. 
 
Nu pot exista soluŃii alternative pentru analiza corespunzătoare, regulată şi viabilă a 
cheltuielilor turiştilor, fapt ce permite obŃinerea unei imagini statistice precise şi corecte a 
datelor economice, ce demonstrează valoarea şi contribuŃia turismului la economie.  
 
Astfel de studii pot fi realizate în aeroporturi, porturi maritime, terminale feroviare, pe 
şoselele din apropierea principalelor graniŃe sau în alte locaŃii turistice principale şi este 
posibil ca acestea ar putea cuprinde şi propuneri viitoare privind metodologii noi de 
colectare a datelor cu privire la sosiri / plecări.  
 
Banca NaŃională a României a menŃionat de asemenea faptul că salută orice soluŃie mai 
fiabilă şi mai precisă de colectare a unor date importante cu privire la cheltuieli nu doar 
în ce priveşte satisfacŃia, inconvenientele şi costul sistemului actual al acestora, şi 
anticipând termenul de şase sau şapte ani până la data la care România urmează a se 
integra zonei Euro, când contribuŃia turismului la BalanŃa de PlăŃi va deveni o trăsătură 
mult mai puŃin relevantă din punct de vedere economic. Banca NaŃională a României şi-
a manifestat de asemenea disponibilitatea de a se implica în dezvoltarea unui nou 
sistem de colectare a datelor şi de a lua în considerare participarea la finanŃarea 
implementării acestuia.  
 
Pe lângă aspectele legate de finanŃare, este esenŃial să se obŃină asistenŃa tehnică 
independentă pentru a instrui INS şi ANT cu privire la opŃiunile de analiză a pieŃei şi 
pentru a face recomandările pentru implementarea acestora.  
 
Măsură 
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ObŃinerea asistenŃei tehnice pentru a oferi recomandări privind formatul optim al 
sistemului de colectare a datelor referitoare la cheltuielile turiştilor corelat cu 
satisfacŃia generală a turiştilor şi chestionarele de ieşire din Ńară pentru a putea 
realiza o analiză continuă în colaborare între ANT / Banca NaŃională a României. 
 
 
1.4  Alte cerinŃe legate de cercetare  
 
Contul satelit pentru turism  
 
Nu există un Cont Satelit pentru Turism (CST) funcŃional deoarece este clar că una din 
componentele fundamentale ale unui astfel de sistem este disponibilitatea datelor cu 
privire la cheltuielile turiştilor. Însă, introducerea analizelor privind cheltuielile turiştilor va 
furniza aceste date şi va permite dezvoltarea acestui instrument de cercetare valoros 
permiŃând crearea unei imagini mai ample a contribuŃiei turismului la formarea economiei 
naŃionale. În plus, va fi de asemenea identificat gradul în care turismul are legături 
economice cu alte sectoare ale economiei şi astfel cât este de important pentru 
dezvoltarea unei economii sănătoase.   
 
ÎnŃelegem faptul că unele măsuri au fost deja întreprinse de către Institutul NaŃional de 
Cercetare - Dezvoltare în Turism, cu sprijinul ANT. Lucrările pregătitoare pentru 
introducerea CST au început dar finanŃarea în derulare a acestor lucrări a fost sistată în 
vreme ce proiectul Master Planului pentru Turism trece de la elaborare la implementare 
şi finalizare. Continuarea finanŃării acestei lucrări trebuie să devină o prioritate.   
 
Măsură 
 
ANT va continua îmbunătăŃirea bazei de date statistice pentru a permite crearea şi 
actualizarea Contului Satelit în Turism de către Institutul NaŃional de Cercetare - 
Dezvoltare în Turism. 
 
 
Revizuirea datelor statistice existente şi prezentarea acestora   
 
INS pregăteşte un număr considerabil de tabele de date cu privire la sectorul turistic din 
România şi majoritatea acestora se referă la dimensiunea, stilul, calitatea, utilizarea şi 
distribuŃia geografică a sectorului unităŃilor de cazare înregistrate. Unele din aceste 
tabele au o valoare scăzută, altele folosesc o listă prea detaliată de tipuri de unităŃi de 
cazare, unele sunt dificil de interpretat deoarece includerea / excluderea anumitor locaŃii 
din anumite tabele nu este clară etc. O analiză tehnică independentă şi obiectivă a 
prezentării, cuprinsului şi a gradului general de utilitate a datelor din tabelele existente ar 
fi de un real folos.  
 
Studiu privind unităŃile de cazare 
 
Această analiză trebuie să includă aprecieri privind metoda curentă de colectare a 
datelor referitoare la capacitatea de cazare şi gradul de ocupare. UnităŃile de cazare 
trebuie să furnizeze lunar date privind gradul de ocupare. Însă, pentru ca acestea să fie 
motivate să procedeze astfel, trebuie să li se pună la dispoziŃie sisteme simplificate (de 
preferinŃă electronice) pentru obŃinerea de profit şi de asemenea acestea trebuie să fie 
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transmise cu regularitate în scopul realizării de studii comparative cu datele analizate 
privind modul în care a funcŃionat acest sector în ultimele luni. 
 
Cercetare 
 
ANT nu are un departament de statistică sau de cercetare în afara Institutului NaŃional 
de Cercetare - Dezvoltare în Turism (INCDT), un organism complet autonom separat de 
ANT însă care se află încă în subordinea Ministerului Transporturilor, şi care aparent 
funcŃionează în câteva aspecte ca un astfel de departament. A fost însărcinat de către 
ANT să elaboreze Contul Satelit pentru Turism, de exemplu, iar în ultimii ani a realizat o 
serie de activităŃi de cercetare ad-hoc în numele ANT.   
 
ANT a realizat unele studii de piaŃă la nivel internaŃional în America de Nord şi în câteva 
Ńări europene, de exemplu, dar în prezent este necesar să se realizeze o abordare mai 
organizată şi mai bine programată pentru aceste cerinŃe de cercetare. Acest program va 
răspunde şi va sprijini oportunităŃile de piaŃă identificate în secŃiunea din Master Plan 
referitoare la marketing, dar se va referi de asemenea şi la probleme de cercetare care 
au fost ignorate până în prezent, cum ar fi necesitatea realizării monitorizării şi evaluării 
participării ANT la târguri şi expoziŃii internaŃionale de turism şi realizarea de studii 
privind satisfacŃia turiştilor. 
 
Mixul activităŃilor de cercetare necesare poate fi detaliat într-un număr de domenii ample 
cum ar fi: 
 

� Cercetarea pieŃei sursă la nivel naŃional 
� Cercetarea segmentării pieŃei 
� Cercetarea continuă sau sezonieră / anuală 
� Cercetare ad-hoc  

 
Cercetarea pieŃei sursă la nivel naŃional 
 
Aşa cum o sugerează şi titlul, acest domeniu de cercetare va pune accentul pe o piaŃă 
naŃională individualizată sau poate pe o grupare geografică a pieŃelor precum America 
de Nord sau cea din Orientul Mijlociu, care sunt considerate a reprezenta oportunităŃi de 
piaŃă semnificative pentru România. Acest studiu va furniza informaŃii pentru ANT 
referitoare la activitatea viitoare de marketing şi promovare şi va permite o utilizare mai 
eficientă a resurselor umane şi financiare. 
 
Cercetarea segmentării pieŃei 
 
PieŃele sursă naŃionale sunt importante dar segmentarea pieŃei ce trece dincolo de 
graniŃele Ńării poate fi chiar mai semnificativă pentru dezvoltarea turismului. Acest lucru 
este îndeosebi valabil pentru România, al cărei produs turistic diversificat se împarte în 
mod natural într-un număr mare de oportunităŃi pe nişă de piaŃă specializate, din care 
unele au beneficiat deja de atenŃia ANT în cadrul studiilor sale.  
 
PieŃele evoluează şi se schimbă iar organizaŃiile turistice naŃionale trebuie să cunoască 
aceste evoluŃii şi tendinŃe, să monitorizeze potenŃialul de care dispun pentru a crea un 
impact pozitiv sau negativ. Litoralul, staŃiunile balneo – climaterice şi cele pentru 
practicarea sporturilor de iarnă reprezintă trei zone în care dinamica pieŃei evoluează 
rapid şi trebuie întreprinse analize corespunzătoare. Sectorul staŃiunilor balneo – 
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climaterice în special este unul în care cercetarea a lipsit şi care în prezent necesită 
acordarea unei priorităŃi majore. Ungaria, Republica Cehă, Slovacia şi alte câteva Ńări din 
Uniunea Europeană au importante staŃiuni balneo – climaterice care se confruntă cu 
aceleaşi probleme privind adaptarea la condiŃiile economice şi ale pieŃei în schimbare şi 
este posibil să se ia în considerare realizarea unui studiu trans-naŃional, care să includă 
România, şi care să fie finanŃat de către Uniunea Europeană. ANT, ca o condiŃie minimă, 
trebuie să asigure participarea la acest studiu, şi de asemenea să continue realizarea de 
analize independente dacă este necesar.   
 
Alte studii ale nişelor de piaŃă necesare pe lângă segmentele menŃionate mai sus includ 
acoperirea sectorului turismului de afaceri, a pieŃei de conferinŃe şi expoziŃii, a pieŃei 
turismului de tineret, a turismului de ocazie şi a pieŃei de „city breaks”, pieŃele de eco-
turism, pieŃele de cultură şi patrimoniu cultural, turismul de aventură, pieŃele de „bird 
watching”, pescuit şi piaŃa turismului vieŃii sălbatice etc. 
 
Cercetarea continuă sau sezonieră / anuală 
 
Acesta este tipul de cercetare care se realizează mai bine şi în mod continuu pe 
parcursul întregului an sau care este realizat sezonier pentru a obŃine feedbackul 
turiştilor de anumite naŃionalităŃi şi cu preferinŃe pentru anumite sporturi, viaŃa sălbatică 
şi pentru eco-turism. Analiza satisfacŃiei vizitatorilor de exemplu poate fi introdusă ca 
parte a analizei ieşirilor de turişti sau a analizei privind cheltuielile, iar acest lucru ar 
putea fi realizat ca un program de analiză continuu sau acesta ar putea fi realizat mai 
bine complet separat în funcŃie de factorii sezonieri.  
 
În plus, tipul de cercetare care este necesar pentru monitorizarea şi evaluarea 
participării la târgurile de turism şi la evenimentele expoziŃionale va fi realizat pe 
parcursul întregului an în conformitate cu programul de evenimente.  
 
Evaluare şi cercetare ad-hoc 
 
Acest tip de cercetare aşa cum o sugerează denumirea probabil că va produce efecte 
singulare şi reprezintă un răspuns la o oportunitate care a apărut în termenii de piaŃă 
sau de finanŃare sau ca urmare a impactului extern semnificativ la nivel politic, 
economic, de sănătate sau de mediu. Există de asemenea o cerinŃă pentru ANT de a 
monitoriza eficacitatea activităŃilor sale de marketing, precum publicitatea, participarea la 
expoziŃii, prin poştă directă etc şi vor fi necesare analize ocazionale pentru a identifica 
eficienŃa de cost a activităŃilor din punctul de vedere al costurilor şi pentru a oferi 
asistenŃă în îmbunătăŃirea activităŃii promoŃionale. 
 
Măsură 
 
Pentru a oferi asistenŃă în activităŃile de marketing şi de dezvoltare, ANT urmează să 
iniŃieze un program de cercetare a pieŃei şi a segmentelor de piaŃă; să realizeze un 
studiu anual privind satisfacŃia turiştilor; sunt necesare : să monitorizeze şi să 
efectueze studii de evaluare a activităŃilor sale; şi să realizeze analize adhoc în 
funcŃie de cerinŃe.  
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2 Politicile, organizarea şi legislaŃia în turism 
 
Introducere 
 
Obiectivul general al iniŃiativelor strategice recomandat în domeniul politicilor, 
organizării şi legislaŃiei este de a constitui un cadru de lucru pentru dezvoltarea 
viitoare eficientă a sectorului turismului din România. 
 
În momentul redactării, modificările structurale în conducerea organizaŃiei de 
turism au fost realizate. OrganizaŃia NaŃională a Turismului a fost inclusă ca 
departament în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ComerŃ, 
Turism şi Profesii Liberale. S-a stabilit ca ministerul să fie condus de un Secretar 
General. În continuare sunt prezentate rolurile şi funcŃiile “best practice” pentru 
organizaŃiile de turism şi structurile recomandate care trebuie să ia în considerare 
actualele modificări.  
 
S-au stabilit rolurile şi funcŃiile respective ale ministerului, OrganizaŃiei NaŃionale 
a Turismului, administraŃiilor regionale, judeŃene şi locale, precum şi ale 
sectorului privat.  S-au făcut recomandări pentru schimbări şi s-au făcut 
propunerile necesare de modificare a  legislaŃiei pentru a efectua schimbările  
recomandate.  
 
S-a preferat varianta ca fosta Autoritate NaŃională pentru Turism să se 
reconstituie ca o organizaŃie parastatală, semiautonomă, cu un Preşedinte, 
Consiliu de AdministraŃie, un Director executiv permanent, apolitic şi un număr 
mai mare de personal. Consiliul de AdministraŃie al ONT va fi constituit de aşa 
manieră încât să pună laolaltă sectorul public şi cel privat pentru a coordona 
industria în viitor.  
 
ÎnfiinŃarea unei astfel de organizaŃii poate necesita aprobarea Parlamentului. O a 
doua propunere, cu implementare imediată, pe termen scurt este numirea unui 
comitet consultativ sau de îndrumare între Secretarul de Stat pentru turism şi 
Departamentul de turism, împreună cu un Secretar General (Director executiv). 
 
Propunerea înfiinŃării unei OrganizaŃii NaŃionale a Turismului, independentă de 
minister dar sub auspiciile acestuia, se înscrie în cerinŃele internaŃionale de “best 
practice”. Majoritatea Ńărilor cu performanŃe în turism au adoptat această 
variantă, întrucât permite OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului să funcŃioneze în 
afara restricŃiilor care se aplică în mod normal în funcŃionarea ministerelor în 
ceea ce priveşte luarea deciziilor, cumpărarea, recrutarea personalului, 
contractarea, delegarea sarcinilor şi responsabilitatea. În fiecare an,  planurile şi 
bugetele OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului trebuie aprobate de minister şi toate 
conturile şi tranzacŃiile monetare reprezintă subiectul auditului realizat de guvern. 
 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 178 

Ministerul stabileşte şi urmăreşte obiectivele-Ńintă de creştere a turismului şi 
urmăreşte performanŃa OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului şi a sectorului. 
Ministerul se concentrează asupra imaginii generale şi obiectivelor pe termen 
lung, fără a trata alte aspecte pe termen scurt sau modificările de pe piaŃă ori alte 
împrejurări. OrganizaŃia NaŃională a Turismului împreună cu industria urmează 
programele anuale de lucru şi se concentrează asupra problemelor imediate, 
având posibilitatea de a răspunde rapid la probleme pe termen scurt şi de a 
modifica strategiile pe termen scurt în funcŃie de necesităŃi. 
 
 
2.1 Structuri ale unui parteneriat public-privat (PPP) 

2.1.1 Rolul guvernului în turism 
 
Rolul guvernului în turism este acela de conducere a întregii industrii ca pe o forŃă 
economică a naŃiunii. El trebuie totuşi să intervină acolo unde industria însăşi este 
incapabilă să acŃioneze efectiv.  În mod specific, rolul guvernului este:  
 

� Formularea politicilor de turism pe termen  mediu şi lung, planificarea 
dezvoltării turismului şi reglementarea activităŃilor turistice prin legislaŃie, 
acordarea licenŃelor şi a certificatelor de clasificare. 

 
� Urmărirea performanŃei în ceea ce priveşte calitatea, siguranŃa şi  

obiectivele-Ńintă.  
 

� Facilitarea dezvoltării turismului prin asigurarea cadrului economic, de 
infrastructură, de reglementare, fiscal şi politic pentru încurajarea 
investiŃiilor şi o creştere ordonate.  
 

� Asigurarea facilităŃilor de formare profesională şi învăŃământ care să 
furnizeze forŃă de muncă calificată pentru industrie. 

 
� Asigurarea marketingului României ca destinaŃie turistică.  

2.1.2 Rolul şi funcŃiile ministerului în a cărui responsabilitate se află turismul 
 
Rolul fundamental al ministerului faŃă de turism constă în formularea politicilor de 
turism pe termen mediu şi lung, precum şi urmărirea implementării acestora. 
Acesta permite ministerului să se concentreze asupra politicilor şi obiectivelor pe 
termen mediu şi lung şi să nu se abată către “crize imediate”. ONT răspunde în 
asemenea împrejurări şi se concentrează asupra programelor operaŃionale, 
activităŃilor şi obiectivelor-Ńintă pe termen scurt şi mediu. 
 
FuncŃiile ministerului sunt:  
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o Formularea şi elaborarea politicilor şi planurilor pe termen mediu şi 
lung pentru turism 

 
Aceasta este cea mai importantă funcŃie a ministerului. Ar trebui să fie un 
exerciŃiu anual care să implice: 

 
� Analiza trendurilor turismului românesc şi internaŃional în scop de 

îndrumare a dezvoltării politicilor; 
� Stabilirea Ńintelor generale ale turismului (Ńinte pe 5 sau 10 ani); 
� Elaborarea unui set de îndrumări şi stimulente ale politicilor pentru 

atingerea Ńintelor stabilite; 
� Elaborarea unor noi iniŃiative pentru dezvoltarea turismului; 
� Aprobarea planurilor de lucru şi bugetelor anuale pentru ONT; 
� Aprobarea bugetelor sau resurselor generale care sunt alocate 

ONT. 
 

Este important să menŃionăm că formularea şi elaborarea continuă a politicilor 
de turism necesită accesul la o bază de date unificată referitoare la mărimea 
şi performanŃa industriei turismului în România, pe plan regional şi 
internaŃional. 

 
 

o Asigurarea fondurilor şi resurselor necesare pentru turism 

Ministerul trebuie să solicite Ministerului FinanŃelor şi guvernului alocarea fondurilor 
pentru dezvoltarea activităŃilor implicite ale turismului cum sunt formarea 
profesională, marketingul intern şi internaŃional al României ca destinaŃie turistică. 

o Îndrumarea alocării resurselor de infrastructură şi altor resurse care vor 
avea un impact pozitiv asupra turismului 

O funcŃie cheie de politică a Ministerului Turismului o reprezintă îndrumarea în ceea 
ce priveşte alocarea resurselor existente în aşa fel încât să susŃină creşterea 
contribuŃiilor economice ale sectorului turismului. Aceasta va include recomandări 
pentru alocarea cheltuielilor pe baza impactului economic al fiecărei categorii de 
cheltuieli. 

Astfel, de exemplu, fondurile publice sunt alocate pentru drumuri, lucrări publice etc., 
în funcŃie de contribuŃia acestora la dezvoltarea turismului. Este important ca efectul 
asupra turismului al acestor fonduri să fie evaluat pentru fiecare activitate prin 
identificarea tuturor aporturilor aduse (ale ministerelor implicate, instituŃiilor statului) 
şi a rezultatelor cantitative şi calitative asociate (venituri provenind de la turişti străini, 
cheltuieli pe plan intern, locuri de muncă, protecŃia mediului etc.) permiŃând astfel 
evaluarea profitului pentru Ńară din susŃinerea activităŃii. 

o Coordonarea acŃiunilor altor ministere şi agenŃii guvernamentale cu impact 
asupra dezvoltării turismului 
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Există un număr de ministere şi autorităŃi ale statului care sunt serios 
implicate, direct sau indirect, în sectorul turismului. Ele includ ministere şi 
autorităŃi cu responsabilităŃi în domenii cum ar fi finanŃare, transport, 
agricultură, păduri şi dezvoltare rurală, învăŃământ, afaceri externe, etc. 

o Coordonarea relaŃiilor bilaterale şi multilaterale din turism cu organizaŃii, 
agenŃii de finanŃare şi donatoare internaŃionale 

 
Această activitate cu multiple faŃete cuprinde relaŃiile cu OrganizaŃia Mondială a 
Turismului (UNWTO), cu alte organizaŃii şi agenŃii de finanŃare şi donatoare 
internaŃionale – Uniunea Europeană (EU), Banca Europeană de InvestiŃii (EIB), 
Programul de Dezvoltare al NaŃiunilor Unite (UNDP), Banca Mondială etc., precum şi 
proiectele de supraveghere sau direcŃionare a asistenŃei tehnice. 

o Cercetarea şi contribuŃia la politicile şi planificarea generală 
 

Această funcŃie implică: 
 

� Cercetarea diferitelor aspecte; 
� Întocmirea materialelor de prezentare a politicilor către guvern; 
� Pregătirea planurilor de dezvoltare pe termen lung pentru industria 

turismului din România; 
� Pregătirea informaŃiilor privind contribuŃia la dezvoltarea industriei 

turismului pentru planurile economice naŃionale; 
� Pregătirea informaŃiilor privind contribuŃia la dezvoltarea bugetelor, 

politicilor şi strategiilor naŃionale. 
 

o Monitorizarea şi evaluarea performanŃelor industriei şi ale ONT 
 
Ministerul va urmări performanŃele industriei şi în special ale ONT. Aceasta va 
implica stabilirea Ńintelor, precum şi dezvoltarea şi urmărirea criteriilor de 
evaluare a performanŃelor activităŃilor acestora. 

 
Astfel, ministerul va evalua anual performanŃele ONT, ca parte a procesului 
continuu de urmărire şi evaluare, în ceea ce priveşte: 
 
� ActivităŃile desfăşurate pentru realizarea Planului anual de lucru; 
� Resursele alocate acestor activităŃi; 
� Impactul economic şi social al acestor activităŃi în contextul obiectivelor 

pentru dezvoltarea turismului; 
� Realizarea din punct de vedere contabil a veniturilor turismului naŃional şi 

Ńintelor planificate. 
 

o Dirijarea implementării Master Planului pentru turismul naŃional 
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Ministerul va face public în mod oficial Master Planul către alte ministere şi 
agenŃii guvernamentale, către industrie şi mari agenŃii comerciale, financiare, 
donatoare şi internaŃionale din România. Ministerul va acŃiona pentru:   
� ÎnfiinŃarea şi conducerea Comitetului de evaluare a implementării;  
� Implementarea restructurării OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului;  
� Întocmirea proiectelor de lege necesare, obŃinerea aprobării guvernului şi 

prezentarea lor în Parlament; 
� Asigurarea fondurilor şi altor resurse necesare; 
� Coordonarea implementării continue; 
� Urmărirea progresului. 

2.1.3 OrganizaŃia NaŃională a Turismului 

Rol 
 
Ca principal motor al implementării politicii ministerului în domeniul turismului, 
rolul ONT este de a încuraja şi promova dezvoltarea turismului către şi în 
România. Aceasta se va realiza prin formularea şi implementarea politicilor, 
strategiilor şi planurilor pe termen scurt şi mediu. FuncŃiile ONT trebuie 
menŃionate în legislaŃia pentru turism şi trebuie să includă următoarele: 

o Marketingul României pe plan intern şi internaŃional ca destinaŃie turistică  
 

Pe baza cercetării de piaŃă şi a informaŃiilor de pe piaŃă pe care le va autoriza, 
contracta sau le va colecta prin propriile sale acŃiuni, ONT va formula strategii 
de marketing, planuri şi acŃiuni anuale, pe termen mediu şi lung pentru 
promovarea turismului.                                                                   
Pentru implementarea acestor planuri, ONT va urmări: 

 
� Angajarea în orice fel de acŃiune de promovare (activităŃi de relaŃii publice, 

publicitate, evenimente ale consumatorilor ş.a.m.d.) cu scopul de a atrage 
turişti internaŃionali şi interni; 

� ÎnfiinŃarea, dotarea, funcŃionarea, contractarea sau susŃinerea funcŃionării 
birourilor de turism şi reprezentanŃelor din străinătate şi de pe plan 
regional pentru marketingul României; 

� Realizarea cercetării de piaŃă; 
� Colectarea şi verificarea cu regularitate a datelor statistice relevante din 

industrie (hoteluri, companii aeriene etc);  
� Asamblarea datelor aferente produselor, serviciilor şi facilităŃilor turistice; 
� Întocmirea, publicarea şi distribuirea materialelor promoŃionale, video, 

website etc. referitoare la turism; 
� Angajarea în activităŃi comune de marketing cu furnizorii de călătorii, 

produse, servicii şi facilităŃi;  
� Stabilirea legăturilor şi coordonarea activităŃilor de marketing din industria 

turismului. 
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o SusŃinerea dezvoltării cunoştinŃelor şi iniŃiativelor de marketing în cadrul 
industriei 

Pentru a avea certitudinea că industria este pregătită pentru a-şi juca rolul în 
realizarea marketingului României, ONT va urmări:  

 
� Furnizarea, publicarea şi folosirea altor căi de popularizare a informaŃiilor 

care pot mări eficienŃa marketingului în industrie – cercetări de piaŃă, 
statistici, date privind piaŃa ş.a.m.d.; 

� Organizarea de conferinŃe, seminare, sesiuni practice şi utilizarea altor 
metode pentru susŃinerea dezvoltării iniŃiativelor de marketing în cadrul 
industriei. 

 

o Promovarea unor standarde înalte ale facilităŃilor şi dotărilor turistice şi 
urmărirea calităŃii şi a siguranŃei  

Aceasta va implica pregătirea şi actualizarea în mod continuu, cu sprijinul 
autorităŃilor şi organizaŃiilor regionale, a unui inventar al  resurselor turistice. Folosind 
cercetarea de piaŃă, sondajele şi comentariile consumatorilor, ONT va revizui 
standardele facilităŃilor, serviciilor turistice şi de confort şi va oferi îndrumări industriei 
cu privire la îmbunătăŃirile şi revizuirile necesare la nivelul standardelor şi criteriilor. 
ONT va acŃiona pentru: 

 
� Utilizarea stimulentelor prin acordarea de premii şi aprecieri în scopul 

ridicării standardelor în cadrul industriei; 
� Asigurarea că facilităŃile şi serviciile acordate turiştilor corespund cerinŃelor 

de siguranŃă; 
� Certificarea serviciilor şi facilităŃilor turistice, acordarea licenŃelor şi 

clasificarea unităŃilor de cazare turistică; 
� Pe baza propriilor informaŃii şi cercetări şi a îndrumărilor din partea 

industriei, revizuirea criteriilor de acordare a licenŃelor şi a certificatelor de 
clasificare, în scopul încurajării industriei de a menŃine standardele la 
nivelul aşteptărilor pieŃei şi concurenŃei internaŃionale. 

 
o Promovarea şi asigurarea educaŃiei şi formării profesionale a 

resurselor umane 
 

Având în vedere că turismul este o industrie a activităŃilor inter-umane, 
ONT, cu consultarea industriei şi a Comitetului consultativ pentru 
dezvoltarea resurselor umane va urmări: 

 
� Evaluarea continuă a necesităŃilor de formare profesională a forŃei de 

muncă din industrie din punct de vedere numeric şi al abilităŃilor necesare; 
� Organizarea şi, unde este cazul, pregătirea furnizării, implementării şi 

autorizării programelor de instruire pentru personalul care lucrează în 
industrie şi pentru noii angajaŃi; 
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� Implementarea schimbului bilateral al programelor de instruire în turism; 
� Păstrarea legăturii cu universităŃi, şcoli şi colegii şi alte instituŃii relevante 

şi cu industria în ceea ce priveşte caracterul şi tipul programelor de 
instruire şi cursurilor, pentru îndrumarea în ceea ce priveşte necesităŃile 
specifice de forŃă de muncă din industrie. 

o Promovarea dezvoltării produselor, serviciilor şi facilităŃilor turistice cu 
potenŃial de atragere a turiştilor   

 
Pentru a stimula investiŃiile şi oferta de atracŃii, servicii şi facilităŃi turistice, 
ONT va acŃiona pentru: 

 
� Publicarea statisticilor de turism, studiilor de cercetare, planurilor de 

marketing, planurilor de dezvoltare şi altor informaŃii de interes pentru 
industrie; 

� Formularea strategiilor şi planurilor de piaŃă pentru dezvoltarea turismului; 
� Încurajarea şi sprijinirea autorităŃilor locale în întocmirea planurilor lor de 

dezvoltare a turismului; 
� Încurajarea sectorului privat să investească în turism şi să dezvolte 

produse, servicii şi facilităŃi viabile care să atragă turiştii; 
� Acordarea de îndrumări practice întreprinderilor turistice referitoare la 

strategiile de cercetare, promovare şi de afaceri etc. 

o Promovarea mai bunei cunoaşteri şi înŃelegeri a beneficiilor obŃinute de 
România din turism prin intermediul programelor de conştientizare şi 
învăŃământ 

 
Pentru a avea certitudinea că guvernul şi oamenii în general apreciază şi 
susŃin turismul şi vin în întâmpinarea vizitatorilor, ONT va urmări: 

 
� Identificarea şi estimarea avantajelor economice, sociale, de mediu şi 

culturale pe care le creează turismul  pentru România şi populaŃia ei; 
� Realizarea unor campanii publicitare care implică difuzarea informaŃiilor cu 

privire la avantajele turismului; 
 

o Stabilirea şi administrarea bugetelor anuale 
 

Întocmirea şi prezentarea ministerului responsabil cu turismul a planurilor de 
lucru detaliate şi a bugetelor pentru finanŃarea anuală a ONT 

 
� Justificarea tuturor fondurilor acordate ONT şi a veniturilor încasate; 
� Întocmirea şi publicarea situaŃiilor financiare anuale şi a rapoartelor anuale 

ale ONT. 
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2.1.4 Rolul şi funcŃiile administraŃiilor locale în domeniul turismului  
 
AdministraŃiile locale sunt constituite din 41 de judeŃe, municipiul Bucureşti, şase 
consilii locale distincte, 314 consilii locale orăşeneşti şi 2.852 consilii locale 
comunale. Consiliile locale şi judeŃene sunt autorităŃi care stabilesc politicile, iar 
primarii sunt autorităŃi de execuŃie. Există opt regiuni de dezvoltare.  
 
Rolul administraŃiilor locale în domeniul turismului constă în dezvoltarea în nume 
propriu şi sprijinirea ONT în dezvoltarea turismului la nivel local, stimularea şi 
susŃinerea interesului comunităŃii faŃă de turism. 
 
OrdonanŃa nr. 58 din 1998, stabileşte în articolul 20 următoarele responsabilităŃi 
ale consiliilor judeŃene şi Consiliului municipiului Bucureşti: 
 

� Inventarierea principalelor resurse turistice; 
� Administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic; 
� Întocmirea propunerilor de dezvoltare, pe care se bazează programul 

anual de dezvoltare a turismului; 
� Participarea la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi; 
� ContribuŃia la creşterea calităŃii produselor turistice; 
� Supravegherea activităŃii turistice pentru ca agenŃii economici cu activitate  

în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice cu respectarea 
normelor de capitalizare şi valorificare a acestora. 

  
Se propun următoarele funcŃii suplimentare, considerate necesare a fi îndeplinite 
de administraŃiile locale:  
 

� Identificarea, păstrarea, protecŃia şi dezvoltarea activelor şi resurselor 
turistice în cadrul judeŃului sau zonei respective; 

� Promovarea şi marketingul judeŃului sau zonei respective ca destinaŃie 
turistică  pe plan intern şi, acolo unde este cazul, pe pieŃele regionale; 

� Furnizarea serviciilor de informare a vizitatorilor şi rezidenŃilor conform 
direcŃiilor stabilite de ONT; 

� Generarea unor atitudini pozitive faŃă de turism, popularizând avantajele 
activităŃilor de turism bine administrate; 

� Realizarea cercetării şi colectării datelor pentru a contribui la studiile 
naŃionale contractate de ONT; 

� Formularea recomandărilor pentru ONT referitoare la acŃiunile în beneficiul 
turismului. 

 
2.1.5 Rolul şi funcŃiile întreprinderilor din sectorul privat sau comercial 
 
Rolul fundamental al întreprinderilor din sectorul privat sau comercial este de a 
pune la dispoziŃia turiştilor şi sectorului turistic bunuri, facilităŃi şi servicii.  
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FuncŃiile întreprinderilor de turism din sectorul privat sau comercial pot fi enunŃate 
după cum urmează: 
 

� Furnizarea de bunuri, facilităŃi şi servicii compatibile cu aşteptările şi 
dorinŃele turiştilor din punct de vedere al calităŃii, cantităŃii, siguranŃei şi în 
conformitate cu politicile, legislaŃia şi reglementările naŃionale, precum şi 
cu cerinŃele internaŃionale;  

� Asigurarea că turiştii potenŃiali cunosc produsele, serviciile şi facilităŃile din 
ofertă şi promovarea lor pe piaŃă; 

� Asigurarea că forŃa de muncă din industrie este corect instruită şi 
recompensată pentru munca efectuată şi dispune de condiŃii de muncă în 
conformitate cu „best practice”; 

� Asigurarea protecŃiei mediului şi ecosistemului în toate activităŃile 
întreprinse. 

 
2.1.6 Rolul şi funcŃiile organizaŃiilor din sectorul privat sau comercial 
 
Sectorul privat sau comercial cuprinde două tipuri de organizaŃii, şi anume 
organizaŃii reprezentative de sector sau regionale şi organizaŃii de marketing în 
grup sau regionale. În acest raport ne vom limita la organizaŃiile reprezentative, 
întrucât organizaŃiile de marketing în grup sunt stabilite pe grupuri-nişă sau 
geografice unde necesitatea marketingului este evidentă.  
 
Sectorul privat sau comercial este cel mai bine deservit de organizaŃii 
reprezentând subsectoare cum sunt asociaŃiile hoteliere, asociaŃiile tur-
operatorilor, organizaŃii regionale etc. 
 
Rolul acestor organizaŃii este de a reprezenta interesele sectorului sau regiunii 
respective în organismele de conducere şi alte organizaŃii şi, în cazul 
organizaŃiilor regionale de a iniŃia şi coordona dezvoltarea turismului pe plan 
local. 
 
FuncŃiile organizaŃiilor din sectorul privat sau comercial şi al organizaŃiilor 
regionale poate fi formulat după cum urmează: 
 

� Identificarea, formularea şi exprimarea necesităŃilor şi contribuŃiilor 
sectoarelor respective. 

� Comunicarea şi stabilirea legăturii cu guvernul, organizaŃiile 
guvernamentale, autorităŃile civile şi alte sectoare comerciale. 

� Contribuirea la marketingul destinaŃiei şi sectorul privat prin acŃiuni mixte. 
� Cercetarea, întocmirea şi prezentarea către autorităŃile corespunzătoare a 

aspectelor importante ale sectorului; 
� Contribuirea la politica şi planificarea naŃională; 
� Îndrumarea şi direcŃionarea membrilor.  

 
 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 186 

2.1.7 ConfederaŃia asociaŃiilor din industria turismului 
 
Industria trebuie să se consolideze şi să pună în legătură diferitele asociaŃii 
specifice care există în prezent pentru a forma un organism care poate să se 
adreseze şi să influenŃeze guvernul în aspectele de importanŃă majoră pentru 
sector. 
 
Pentru a exprima aspectele majore ale politicilor care afectează industria în 
general şi care au semnificaŃie pentru industrie în sens larg şi pentru Ńară, se 
recomandă ca organizaŃiile care reprezintă diferite sectoare cum sunt sectorul 
hotelier, balnear, turismul rural, operatorii de călătorii, tur-operatorii, etc., să 
constituie o confederaŃie având un consiliu ai cărui membri sunt organizaŃiile 
componente. Politicile şi punctele de vedere exprimate trebuie să fie cele agreate 
de consiliu. O astfel de organizaŃie nu există în prezent în România. 
 
 
2.2 OrganizaŃii de turism propuse 
 
Schema prezentată mai jos prezintă organizaŃiile propuse şi relaŃiile dintre 
acestea în cadrul structurii turismului din România. Principalul organism care 
stabileşte politicile este ministerul în a cărui responsabilitate se află turismul.   
 
OrganizaŃia NaŃională a Turismului (România Turism) este organismul care 
implementează politicile enunŃate de minister în numele guvernului. 
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Figura 2.1: OrganizaŃiile şi relaŃiile dintre acestea 

 

 
 
2.2.1 Ministerul responsabil cu turismul  
 
Se propune ca secretarul de stat pentru turism să supravegheze rolul ministerului 
în domeniul turismului şi să fie numit un asistent al secretarului de stat în cadrul 
ministerului pentru a conduce şi administra implementarea Master Planului 
pentru turism.  
  
Pentru a îndeplini mai bine aceste roluri, cabinetul secretarului de stat pentru 
turism trebuie să includă un economist şi un expert în strategie.  
 
Ministerul este responsabil să asigure implementarea şi realizarea politicilor, 
planurilor, obiectivelor şi Ńintelor creşterii şi dezvoltării turismului intern şi 
internaŃional. Acest master plan se ocupă numai de rolul turismului şi activitatea 
de turism din cadrul ministerului. 
 
Mai jos sunt prezentate structurile, funcŃiile şi responsabilităŃile ministerului în 
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Figura 2.2: Activitatea de turism în cadrul ministerului 

 

 
 
 

2.2.2 OrganizaŃia NaŃională a Turismului (ONT) 
 
Se recomandă ca Autoritatea NaŃională pentru Turism să fie reconstituită şi 
înfiinŃată prin lege ca un organism semi-independent (parastatal) cu o denumire 
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“România Turism”.   
 
Se propune titlul “România Turism” pentru a avea certitudinea că numele 
“România” este primul cuvânt care apare pe antetul tuturor materialelor 
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reclame şi expuneri. De asemenea, numele prezintă mai corect sfera de 
activitate a organizaŃiei şi faptul că turismul către şi în România reprezintă rolul şi 
principala sa preocupare.  Astfel de nume sunt utilizate de Visit Britain, Tourism 
Ireland, Turespana, Tourism Australia, Discover Dominica. 
 
Reorganizarea ANT ca o organizaŃie semi-independentă, parastatală şi sub 
denumirea de “România Turism” are câteva aspecte pozitive. Ca organizaŃie 
parastatală, este finanŃată din resursele guvernului, urmărită de minister şi 
evaluată financiar prin auditul anual. Totuşi, va avea un Consiliu de AdministraŃie 
cu membri provenind atât din sectorul privat cât şi din sectorul public, constituind 
astfel un centru de cooperare şi colaborare între guvern şi sectorul comercial. 
Acesta va permite industriei să împartă cu guvernul atât proprietatea, cât şi 
responsabilitatea politicilor, planurilor şi strategiilor de turism, precum şi a 
implementării acestora. 
 
Pentru a înfiinŃa organizaŃia şi a-i conferi statut juridic, se recomandă o legislaŃie 
similară cu cea adoptată pentru înfiinŃarea AgenŃiilor Regionale de Dezvoltare. 
AgenŃiile Regionale de Dezvoltare au fost înfiinŃate prin Legea nr. 315 din 2004 şi 
Hotărârea Guvernului nr. 1256 din 2004. 
 
AgenŃiile Regionale de Dezvoltare sunt organizaŃii non-profit, semi-independente, 
având fiecare propriul Consiliu de conducere (Consiliu de AdministraŃie), un 
Director executiv numit de Consiliu. Ele sunt finanŃate de autorităŃile centrale, 
autorităŃile locale şi sectorul privat – bănci, investitori şi Uniunea Europeană. Ele 
sunt auditate anual. LegislaŃia stabileşte obiectivele, competenŃa, membrii 
Consiliului, responsabilităŃile Consiliului, competenŃa de luare a deciziilor, 
procedurile şi reglementările interne ale Consiliului. 
 
2.2.2.1 Structura 
 
Se fac următoarele propuneri pentru OrganizaŃia NaŃională a Turismului. 
 

� Membrii Consiliului de AdministraŃie vor fi numiŃi de ministerul având în 
responsabilitate turismul 

 
Preşedinte:  Secretarul de stat pentru turism 
 
Membri: FuncŃionar superior de la ministerul responsabil cu turismul 
  FuncŃionar superior de la Ministerul FinanŃelor 
  Doi reprezentanŃi de la autorităŃile regionale sau locale 
  Un reprezentant din sectorul ospitalităŃii 
  Un reprezentant de la ConfederaŃia asociaŃiilor de turism 
                            (când se va înfiinŃa) 
  Un reprezentant din domeniul turismului de litoral  
  Un reprezentant din domeniul turismului rural 
  Un reprezentant din sectorul balnear 
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  Director executiv al companiei aeriene naŃionale 
 

� Consiliul trebuie să se întrunească lunar sau bilunar, pentru a dezbate 
propuneri şi rapoarte ale conducerii executive pe probleme cum ar fi: 

 
o Rapoarte financiare lunare  
o Bugete 
o Politici 
o Strategii de marketing, dezvoltare şi alte strategii 
o Planuri de marketing şi dezvoltare  
o Politici, planuri şi strategii pentru dezvoltarea resurselor umane  
o Rapoarte lunare de activitate 

 
� Organele de execuŃie ale ONT vor lua decizii cu libertate de acŃiune în 

cadrul politicilor, planurilor şi bugetelor stabilite, care se vor supune 
discuŃiei Consiliului prin intermediul Directorului executiv. Recrutarea nu 
se va supune reglementărilor privind serviciile civile, permiŃând recrutarea 
şi terminarea conform bunei practici comerciale. 

 
Se recomandă ca titlul de “Director executiv” să fie utilizată pentru conducătorul 
executiv al organizaŃiei. Aceasta va conferi organizaŃiei o imagine mai degrabă 
de sector comercial privat.  
 
Propunerea de mai sus de a înfiinŃa un organism semi-independent ca 
organizaŃie parastatală sau pe jumătate publică este recomandarea pe care 
consultanŃii au preferat-o. LegislaŃia parlamentară va fi probabil necesară pentru 
a înfiinŃa un organism semi-independent şi acest lucru ar putea fi de durată. De 
aceea, se recomandă următoarele măsuri interimare pentru implementarea 
imediată: 
 

� Noul departament din cadrul ministerului să fie denumit “România Turism”; 
� Un Consiliu de AdministraŃie după cum s-a menŃionat anterior, să fie numit 

cu caracter consultativ; 
� Secretarul general (Director executiv) să fie numit pe baza selectării 

interviurilor  şi recomandării Consiliului către Secretarul de stat şi ministru 
pentru numirea în funcŃie;  

� Recomandările pentru şedinŃele Consiliului să fie adoptate;  
� Structura organizatorică aşa cum este prezentată mai jos să fie adoptată; 
� Categoriile de personal să nu fie restricŃionate prin legislaŃie; 
� Celelalte surse de venit în afara bugetului de stat să fie permise. 
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Figura 2.3: Structura, funcŃiile şi responsabilităŃile OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului 
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AcŃiunea 1 
 
ÎnfiinŃarea unei OrganizaŃii NaŃionale a Turismului care să raporteze unui Consiliu 
de AdministraŃie public-privat condus de un Secretar de stat din ministerul 
responsabil cu turismul. 
 
AcŃiunea 4 
 
Realizarea unei evaluări a operaŃiunilor birourilor din străinătate ale ONT în 
vederea reorganizării reŃelei, inclusiv prin mutarea birourilor în locaŃii mai 
eficiente din punct de vedere al costurilor, înlocuirea cu companii de 
reprezentare locale sau închiderea acestora. 
 
 
 
2.2.2.2 FuncŃii şi responsabilităŃi ale departamentelor 
 
  
Departamentul de Marketing 

Realizarea cercetării şi formularea strategiilor, planurilor şi acŃiunilor anuale, pe 
termen mediu şi lung pentru promovarea României ca destinaŃie turistică 
atractivă. 
 

� Realizarea, cumpărarea şi/sau contractarea şi analizarea cercetării de 
piaŃă şi a informaŃiilor de pe piaŃă, inclusiv a studiilor de piaŃă şi de 
previziune. 

 
� Colaborarea şi îndrumarea Institutului NaŃional de Statistică şi a Institutului 

NaŃional pentru Cercetare-Dezvoltare în Turism în ceea ce priveşte 
colectarea, corectarea şi interpretarea statisticilor relevante ale furnizorilor 
de turism şi din alte domenii (hotelieri, companii aeriene, restaurante, 
imigraŃie etc.) în mod continuu. 

 
� Dezvoltarea şi păstrarea unei baze de date cuprinzătoare a statisticilor, 

cercetării şi rezultatelor studiilor de turism.  
 

� Întocmirea unor proiecte de planuri şi strategii de marketing pentru a le 
supune atenŃiei Consiliului de îndrumare în marketing. 

 
� La îndrumarea şi recomandările Consiliului de îndrumare în marketing, 

întocmirea planurilor şi strategiilor în vederea aprobării de către Consiliul 
de AdministraŃie şi ulterior implementarea. 

 
� Publicarea sau organizarea publicării statisticilor, studiilor de cercetare, 
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planurilor de marketing în turism şi a altor informaŃii interesante pentru 
industrie. 

 
 
Promovarea şi marketingul Ńării ca destinaŃie turistică de marcă pe plan 
local, regional şi internaŃional 
 

� Întocmirea unor planuri de marketing ale destinaŃiei pentru piaŃa internă şi 
internaŃională pentru o perioadă de trei ani şi actualizarea lor anuală. 

 
� În cadrul încurajării iniŃiativelor şi programelor de marketing în cooperare,  

stabilirea împreună cu Consiliul de îndrumare în marketing a componenŃei 
forŃelor responsabile din industrie care să colaboreze la implementare. 

 
� Dezvoltarea campaniilor promoŃionale pe baza planurilor de marketing şi 

angajarea în activităŃi promoŃionale: vizite în scop educaŃional şi de 
familiarizare, vizite media, reclamă, alte activităŃi de relaŃii publice, 
iniŃiative de marketing în cooperare al căror obiectiv este de a atrage turişti 
internaŃionali şi interni.  

 
� În susŃinerea acestor campanii, producerea, publicarea şi distribuirea unor 

materiale promoŃionale de calitate: CD-uri, DVD-uri, materiale video, 
broşuri, pliante etc. referitoare la Ńară ca destinaŃie turistică.  

 
� Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de marketing digital prin 

intermediul unui website interactiv cu un birou de presă on-line incluzând o 
bibliotecă foto.  

 
� ÎnfiinŃarea, dotarea, operarea, încheierea unor contracte sau colaborarea 

la funcŃionarea unor birouri sau reprezentanŃe pe piaŃă, pentru 
promovarea turismului pe pieŃe internaŃionale şi regionale viabile.  

 
� Colaborarea şi îndrumarea organizaŃiilor regionale, judeŃene şi comunale 

pentru marketingul zonelor respective pe piaŃa internă şi regională 
respectivă.  
 

� Urmărirea  eficienŃei campaniilor de marketing. 
 
Colaborarea la dezvoltarea aptitudinilor de marketing şi a iniŃiativelor de 
cooperare în cadrul industriei  
 

� Realizarea legăturilor şi coordonarea activităŃilor de marketing din 
industria turismului. 

 
� Furnizarea, publicarea sau altă modalitate de punere la dispoziŃie a 

informaŃiilor care ar creşte eficienŃa marketingului din industrie (cercetare 
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de piaŃă, statistici, date despre piaŃă, website etc.) 
 

� Organizarea de conferinŃe, seminare, sesiuni practice şi folosirea altor 
metode pentru colaborarea la dezvoltarea iniŃiativelor de marketing în 
cooperare şi a aptitudinilor de marketing în cadrul industriei. 

 
� Asigurarea participării industriei şi a aportului acesteia la marketingul 

destinaŃiei prin contribuŃia la dezvoltarea politicilor, strategiilor şi planurilor 
de marketing şi prin intermediul acŃiunilor mixte. 

 
� Furnizarea îndrumărilor practice întreprinderilor de turism privind strategia 

de cercetare, promovare şi de afaceri etc. 
 
Promovarea cunoaşterii pe scară largă a beneficiilor turismului  
 

� Identificarea şi estimarea beneficiilor economice, sociale, de mediu şi 
culturale ale turismului pentru Ńară şi populaŃia acesteia. 

 
� Realizarea campaniilor publicitare inclusiv difuzarea informaŃiilor cu privire 

la beneficiile turismului pentru Ńară la nivel naŃional, regional şi comunal. 
 
 

Departamentul de Dezvoltare 

Planificarea strategică a turismului  

� Întocmirea şi actualizarea permanentă a inventarului informatizat al produselor, 
serviciilor şi resurselor turistice şi generarea rezultatelor directe pe website şi 
către alŃi utilizatori. 

� Îndrumarea şi realizarea proiectelor strategiilor şi master planurilor de dezvoltare 
a turismului în scopul orientării investiŃiilor naŃionale în turism. 

 
Îndrumarea ministerelor, agenŃiilor naŃionale şi regionale, agenŃiilor 
donatoare, consiliilor judeŃene, locale şi municipale în privinŃa alocării 
resurselor care au impact asupra turismului 
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� O funcŃie cheie a politicilor ONT este îndrumarea alocării resurselor existente şi a 
celor noi în aşa fel încât să contribuie la creşterea economică a sectorului 
turismului. Aceasta va implica recomandări privind alocarea cheltuielilor de 
capital în funcŃie de impactul economic al fiecărei categorii de cheltuieli. 

� Aprobarea, conform legii, a planurilor pentru zonele şi staŃiunile turistice, precum 
şi a propunerilor şi planurilor de construcŃii care vor fi folosite în scop turistic. 

� Asigurarea furnizării studiilor de impact asupra mediului în locaŃiile şi zonele 
turistice în funcŃie de cerinŃe. 

 
Promovarea dezvoltării produselor, facilităŃilor şi serviciilor turistice 
 

� Promovarea, încurajarea şi alte modalităŃi de colaborare la asigurarea, 
extinderea sau îmbunătăŃirea structurilor de cazare pentru turişti. 

 
� Promovarea, încurajarea şi alte modalităŃi de colaborare la asigurarea, 

extinderea sau îmbunătăŃirea facilităŃilor, produselor şi confortului în 
staŃiunile turistice şi alte locaŃii, pe care ONT le consideră necesare pentru 
dezvoltarea turismului către şi în Ńară. 

 
� Promovarea, încurajarea şi alte modalităŃi de colaborare cu consiliile 

judeŃene, locale şi municipale în protejarea şi păstrarea activelor turistice. 
 

� Întocmirea planurilor de dezvoltare a produselor, a planurilor materiale, 
studiilor de fezabilitate şi altele destinate promovării dezvoltării produselor 
turistice. 

 
� Acordarea îndrumărilor, furnizarea informaŃiilor şi alte modalităŃi de 

colaborare a potenŃialilor developeri. 
 
 
Controlul calităŃii şi siguranŃei şi dezvoltarea unor standarde de servire de 
înalt profesionalism 
 

� Prin intermediul acordării licenŃelor sau înregistrare şi prin clasificare, 
asigurarea unui standard acceptabil şi a siguranŃei facilităŃilor şi serviciilor 
oferite turiştilor. 

 
� Păstrarea registrelor pentru hoteluri, moteluri, hoteluri pentru tineret 

(hosteluri), vile, case, campinguri, pensiuni, spaŃii de cazare pe nave de 
pasageri, restaurante şi ghizi de turism. Colectarea taxelor pentru 
acordarea licenŃelor. 

 
� Publicarea sau contractarea în vederea publicării listelor anuale ale 

clădirilor înregistrate sau cărora li s-au acordat licenŃe. 
 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 196 

� Asigurarea includerii în website-ul România Turism a listelor actualizate 
cuprinzând structurile de cazare înregistrate, precum şi ale altor produse 
şi servicii autorizate. 

 
� Pe baza datelor, cercetării şi îndrumării din partea Departamentului de 

Marketing, Departamentul trebuie să revizuiască şi să armonizeze criteriile 
de acordare a licenŃelor sau de înregistrare şi de clasificare în aşa fel încât 
să încurajeze industria să păstreze standardele la nivelul aşteptărilor pieŃei 
şi al concurenŃei internaŃionale. 
 

Promovarea standardelor înalte ale facilităŃilor turistice şi de confort 
 

� Pe baza cercetării de piaŃă, studiilor de previzionare şi comentariilor 
consumatorilor, revizuirea standardelor facilităŃilor turistice şi de confort şi 
îndrumarea industriei în ceea ce priveşte tendinŃele şi cerinŃele de 
îmbunătăŃire.  

 
� Utilizarea clasificării structurilor de cazare ca pe un instrument de 

dezvoltare pentru ridicarea standardelor în sectorul cazării. 
 

� Utilizarea stimulentelor prin acordarea de premii şi manifestarea aprecierii 
în vederea ridicării standardelor în cadrul industriei. 

 
Asigurarea furnizării de informaŃii şi servicii turiştilor din Ńară prin 
intermediul unei reŃele de Centre de Informare a Turiştilor (CIT) 
  

� Încurajarea consiliilor judeŃene, locale şi municipale pentru înfiinŃarea unor 
Centre de informare a turiştilor în locaŃiile corespunzătoare. 

 
� Îndrumarea şi orientarea în ceea ce priveşte aranjarea, dotarea şi 

funcŃionarea CIT. 
 

� Asigurarea sau organizarea instruirii în special pentru personalul CIT 
pentru satisfacerea cerinŃelor sezoniere. 

 
   

Birourile regionale 
 
Sub conducerea Departamentului de Dezvoltare, birourile regionale vor 
acŃiona pentru ONT la nivel local pentru: 
 

� Promovarea investiŃiilor pentru dezvoltarea facilităŃilor, serviciilor şi 
produselor turistice. 

 
� Promovarea cooperării la nivel regional şi local atât în cadrul industriei, cât 

şi între aceasta şi administraŃiile naŃionale şi locale. 
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� Prelucrarea în numele Departamentului de Dezvoltare a aprobărilor pentru 

planuri şi propuneri în staŃiunile şi zonele turistice. 
 

� Asigurarea legilor şi reglementărilor de acordare a licenŃelor. 
 

� Efectuarea inspecŃiilor în scopul acordării licenŃelor şi clasificării. 
 

� Colectarea datelor în colaborare cu autorităŃile locale şi CIT în ceea ce 
priveşte facilităŃile, serviciile, evenimentele şi produsele pentru Baza 
generală de date a turismului. 

 
� Realizarea legăturii, în numele ONT, cu consiliile judeŃene, locale şi 

comunale.  
 

� Realizarea legăturii cu industria şi cu organismele de reprezentare ale 
industriei. 

 
 
 
Departamentul de Dezvoltare a Resurselor Umane 
 
Prin consultarea Comitetului de îndrumare a resurselor umane, asigurarea 
resurselor umane din punct de vedere al educaŃiei, aptitudinilor şi al 
numărului pentru a satisface cerinŃele unor servicii turistice de calitate.  
 

� Derularea cu caracter de regularitate a consultărilor sectoriale şi studiilor 
de cercetare în scopul identificării cerinŃelor de instruire ale turismului 
naŃional. 

 
� Dezvoltarea politicilor şi planurilor de dezvoltare a resurselor umane 

pentru sectorul turismului. 
 

� Furnizarea, promovarea şi autorizarea programelor acreditate de 
învăŃământ şi instruire în conformitate cu cele mai bune practici din sector. 

 
� Cooperarea cu organismele de resort pentru dezvoltarea şi actualizarea 

programelor analitice naŃionale pentru toate nivelurile de personal din 
sectorul ospitalităŃii, călătoriilor şi industria turismului. 

 
� Furnizarea şi promovarea programelor “formarea formatorilor” 

corespunzătoare organizaŃiilor din sectorul ospitalităŃii, al călătoriilor şi din 
turism. 

 
� Înregistrarea şi păstrarea registrului cuprinzând instituŃiile de instruire din 

domeniul ospitalităŃii, călătoriilor şi din turism şi, în colaborare cu 
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autorităŃile din domeniu, urmărirea instituŃiilor şi a programelor lor de 
instruire în ceea ce priveşte tematica, programa analitică, standardele, 
durata şi tipul acestora.  

 
� Afilierea cu orice universitate sau instituŃie internaŃională sau naŃională din 

domeniul ospitalităŃii sau de pe nivelul terŃiar, astfel încât să se dezvolte şi 
să se ofere programe de înalt nivel în studiile de turism şi ospitalitate.  

 

Departamentul Administrativ 
 
Identificarea, asigurarea şi administrarea bugetului anual al organizaŃiei 
 

� Întocmirea, în colaborare cu alte departamente şi, cu aprobarea 
Consiliului, supunerea spre aprobarea ministerului a Planurilor de muncă 
detaliate şi a Bugetelor anuale ale ONT. 

 
� Informarea cu caracter de regularitate a ministerului responsabil cu 

finanŃarea şi a altor ministere implicate, cu privire la progresul înregistrat în 
dezvoltarea turismului, impactul economic şi potenŃialele impedimente în 
creşterea acestuia. 

 
� Justificarea tuturor fondurilor acordate ONT şi a tuturor veniturilor 

încasate.  
 

� Asigurarea unor înregistrări corecte ale tuturor tranzacŃiilor monetare. 
 

� Întocmirea şi realizarea situaŃiilor contabile de sfârşit de an, a rapoartelor 
anuale pentru ONT. 

 
Asigurarea dotării cu echipament, personal şi a întreŃinerii ONT 
 

� Procurarea, întreŃinerea şi asigurarea tuturor bunurilor materiale pentru 
ONT (clădiri, mobilier, echipament şi mijloace de transport etc.) 

 
� Recrutarea, echiparea, instruirea şi păstrarea unui personal cu abilităŃi 

profesionale la un înalt nivel care să permită ONT să îşi îndeplinească 
rolul şi obiectivele. 

 
� Asigurarea dotării cu mijloace de transport şi a cerinŃelor de protocol 

pentru organizaŃie. 
 

� Asigurarea serviciilor de secretariat pentru Consiliul de AdministraŃie al 
ONT. 

 
� Asigurarea îndrumării juridice pentru ONT. 
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Asigurarea unei administrări eficiente a tehnologiei informatice şi a unei 
baze de date cuprinzătoare 
 

� În colaborare cu alte departamente şi alte surse, colectarea şi corectarea 
informaŃiilor relevante cu privire la produse, servicii şi facilităŃi. 

 
� Construirea şi păstrarea unui sistem informatic care reprezintă principala 

sursă de date a turismului românesc. 
 

� Furnizarea suportului de tehnologie informatică către alte departamente în 
funcŃie de cerinŃe. 

 
� Administrarea zilnică a website-ului românesc de marketing. 

 
Asigurarea unor bune relaŃii cu guvernul şi a unei imagini publice pozitive a 
proiectelor ONT 
 

� Realizarea legăturii cu ministerele din guvern în probleme de interes 
comun. 

 
� Folosind relaŃiile publice planificate, asigurarea recunoaşterii muncii 

desfăşurate şi a realizărilor ONT în domeniul public. 
 
� Prin comunicarea internă permanentă, asigurarea unui înalt nivel moral al 

personalului.  
 
2.2.2.3 CerinŃe pentru personalul OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului 
 
În afara numirii unui Director executiv, OrganizaŃia NaŃională a Turismului va mai 
avea nevoie de patru directori pentru conducerea celor patru departamente: 
Marketing, AdministraŃie, Dezvoltare şi Dezvoltarea Resurselor Umane. Fişa 
postului pentru fiecare din aceste patru posturi este prezentată în Anexe. 
 
FuncŃiile celor patru departamente se vor extinde mult pe măsură ce ONT îşi va 
asuma noul rol de lider al turismului românesc în ceea ce priveşte dezvoltarea, 
marketingul şi dezvoltarea resurselor umane. Toate acestea vor necesita 
personal suplimentar şi experienŃă în toate departamentele.  
 
Se propune următoarea structură de conducere în cadrul departamentelor, care 
trebuie susŃinută cu personal calificat corespunzător responsabilităŃilor pe care le 
vor avea: 
 
Departament Marketing 
Director Cercetare şi Statistică 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 200 

Director Marcă şi Servicii 
Director Publicitate şi Parteneriate 
Marketing Digital 
Managementul DestinaŃiei şi al OperaŃiunilor InternaŃionale 
 
Personalul birourilor de pe piaŃă se va stabili în funcŃie de deciziile luate cu privire 
la numărul şi locaŃia birourilor. Reprezentarea pe piaŃă se va baza pe contractele 
cu companiile reprezentante şi nu vor necesita personal ONT. Ambele forme de 
reprezentare vor necesita personal în contrapartidă la Centrală. 
 
Departament Administrativ 
Director Resurse Umane 
Director FinanŃare şi AchiziŃii 
Director Servicii Generale (Transport, Protocol, relaŃii publice companii şi Juridic) 
Director IT şi Bază de date 
 
Departament Dezvoltare 
Director Planificare şi Dezvoltare Fizică  
Director Control Calitate 
Director Regional (Birouri regionale ONT, Colectarea datelor, Centre de 
Informare a Turiştilor) 
 
Personalul Birourilor regionale ale ONT va creşte conform funcŃiilor alocate 
Birourilor regionale, cum ar fi inspecŃii şi îndrumare pentru acordarea licenŃelor şi 
clasificare, colectarea datelor, realizarea legăturii cu administraŃiile locale, 
dezvoltarea şi controlul din punct de vedere fizic. Fiecare Birou regional trebuie 
să aibă un Inspector responsabil, susŃinut de personal calificat corespunzător şi 
cu experienŃă. 
 
Departament Resurse Umane pentru Industrie 
Conducerea şi personalul serviciului sunt prezentate în SecŃiunea 3 Dezvoltare 
Resurse Umane de mai jos. 
 
Restructurarea ONT şi asumarea de noi responsabilităŃi vor necesita asistenŃă 
tehnică considerabilă dacă se doreşte o realizare reuşită.  Separat de asistenŃa 
pe termen scurt pentru activităŃi specifice cum sunt instruirea, departamentele 
ONT vor avea nevoie de asistenŃă pentru îndrumare pe termen lung, în special: 
 

� Asistent al Inspectorului director executiv 
� Specialist Dezvoltare resurse umane pentru coordonarea programului de 

dezvoltare a resurselor umane – 2 ani 
� Expert Marketing pentru asistenŃa în dezvoltarea mărcii, crearea bazei de 

date a turismului, extindere website şi e-marketing  
� Specialist operaŃiuni CIT şi reŃea 
� Expert clasificare structuri de cazare şi încadrare în categorii 
� Expert în Servicii de îndrumare a dezvoltării 
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� Consultant baza de date, IT şi website  
 

Se recomandă organizarea unei licitaŃii pentru ocuparea acestor funcŃii. 
 
AcŃiunea 3 
 
Recrutarea asistenŃilor tehnici pentru a colabora la stabilirea unor noi operaŃiuni 
ale ONT prin încheierea unui contract cu o organizaŃie non-guvernamentală sau 
pentru consultanŃă. 
 
 
2.2.2.4 Conducerea locală 
 
Aşa cum s-a menŃionat anterior, rolul îndeplinit de administraŃiile locale în 
domeniul turismului constă în dezvoltarea în nume propriu şi acordarea asistenŃei 
ONT pentru dezvoltarea turismului la nivel local şi pentru consolidarea şi 
susŃinerea interesului comun şi în scopul sprijinirii turismului. 
 
În OrdonanŃa nr. 58 din 1998, la articolul 20 sunt menŃionate responsabilităŃile 
consiliilor judeŃene şi ale Consiliului municipiului Bucureşti: 
 
Se propun următoarele funcŃii suplimentare care trebuie îndeplinite de 
administraŃiile locale:  
 

� Identificarea, păstrarea, protejarea şi dezvoltarea activelor şi resurselor 
turistice în cadrul judeŃului sau zonei respective; 

� Promovarea şi marketingul judeŃului sau zonei respective ca destinaŃie 
turistică pe piaŃa internă şi, unde este cazul, pe pieŃele regionale; 

� Furnizarea serviciilor de informare a vizitatorilor şi rezidenŃilor conform 
îndrumărilor stabilite de ONT; 

� Generarea unor atitudini pozitive faŃă de turism, evidenŃiind beneficiile 
unor activităŃi de turism bine administrate; 

� Realizarea cercetării şi colectării datelor pentru a contribui la studiile 
naŃionale contractate de ONT; 

� Oferirea de recomandări ONT cu privire la acŃiunile benefice pentru turism. 
 
Se recomandă ca administraŃiile locale să numească Inspectori de turism cu 
responsabilităŃi în coordonarea activităŃilor de turism adiacente ale administraŃiilor 
locale şi în special asigurarea că acestea îşi îndeplinesc funcŃiile statutare, 
supraveghează operaŃiunile Centrelor de Informare a Turiştilor şi păstrează 
legătura cu Inspectorii regionali ai ONT.  
 
AcŃiunile 17 şi 34 
 
Extinderea responsabilităŃilor Consiliilor locale şi ale Consiliului municipiului 
Bucureşti în ceea ce priveşte turismul, conform prevederilor OrdonanŃei nr. 20 
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din 1998 pentru a include protecŃia activelor turistice, activitatea de promovare pe 
plan intern, colaborarea cu ONT pentru colectarea datelor şi informaŃiilor turistice 
şi pentru a acorda servicii de informare în conformitate cu direcŃiile ONT. 
 
 
2.2.2.5 ConfederaŃia asociaŃiilor din industrie 
 
În România nu există în prezent o organizaŃie industrială de mare amploare care 
să formuleze clar şi să susŃină într-un singur glas aspectele majore. 
 
Industria trebuie să unifice diferitele asociaŃii separate care există în prezent 
pentru a forma un singur organism care să se poată adresa şi poate influenŃa 
guvernul în aspecte de maximă importanŃă din sector. 
 
Pentru formularea problemelor majore ale politicilor care afectează industria 
în general şi sunt de importanŃă naŃională, se recomandă ca organizaŃiile care 
reprezintă diverse sectoare cum sunt sectorul hotelier, balnear, turismul rural, 
operatori de transport, tur-operatori, etc. să constituie o confederaŃie cu un 
consiliu ai cărui membri sunt reprezentanŃii nominalizaŃi de organizaŃiile 
componente. Politicile şi punctele de vedere exprimate trebuie să fie cele 
aprobate de consiliu. 
 
Pentru a facilita înfiinŃarea acestei confederaŃii se recomandă ca Departamentul 
de turism din minister să organizeze o întâlnire cu asociaŃiile din sector pentru a fi 
de acord cu această confederaŃie şi pentru a stabili în cadrul unei reuniuni de 
lucru proiectul constituirii şi înfiinŃării ConfederaŃiei.  
 
Pentru a preîntâmpina rivalităŃile dintre asociaŃii şi neîncrederea, se recomandă 
cu insistenŃă ca preşedintele reuniunii de lucru să fie o persoană din afara 
sectorului turismului şi ca această persoană independentă să fie preşedintele 
ConfederaŃiei în primii trei ani. 
 
AcŃiunea 2 
 
Ministerul responsabil cu turismul trebuie să faciliteze constituirea unei 
ConfederaŃii a asociaŃiilor din industria turismului. 
 
 
2.3 Acordarea licenŃelor şi clasificarea  
 
Numărul actual al inspectorilor regionali ai ONT este total insuficient pentru a 
desfăşura munca de acordare a licenŃelor şi de clasificare, alături de alte 
responsabilităŃi. De asemenea, se pare că aceştia sunt necorespunzător echipaŃi 
din punct de vedere tehnic pentru a aplica criteriile de clasificare pe număr de 
stele, după cum reiese din multiplele neconcordanŃe dintre categoriile de 
încadrare a hotelurilor. 
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Implementarea acordării licenŃelor şi clasificării este nesatisfăcătoare.  
 
Un sistem naŃional de clasificare este în primul rând un instrument de marketing 
care poate fi folosit şi ca instrument de dezvoltare pentru ridicarea standardelor, 
care pe termen lung pot contribui la creşterea sectorului. Acesta nu este un 
aspect negativ al industriei. Aşadar, un sistem de clasificare poate fi implementat 
cu succes numai dacă există o bună înŃelegere şi parteneriat între autorităŃile 
guvernamentale şi sectorul privat al industriei turismului şi ospitalităŃii. Din păcate 
acestea nu există în prezent în România. 
 
Industria trebuie educată în privinŃa beneficiilor care decurg din acordarea 
licenŃelor şi clasificare. Este de dorit ca evaluatorii în materie de clasificare să fie 
bine instruiŃi în domeniul ospitalităŃii şi să îndeplinească mai degrabă rolul de 
consilieri ai sectorului privat decât de inspectori guvernamentali. 
 
Perioade de valabilitate a licenŃelor de trei ani este prea lungă şi nu ia în 
considerare schimbările care pot apărea în acest timp, dacă nu se fac inspecŃii 
anuale.  
 
Se recomandă acordarea anuală a licenŃelor şi încasarea unei taxe anuale. 
Taxele de acordare a licenŃelor trebuie alocate pentru finanŃarea acordării 
licenŃelor şi acoperirea costurilor de evaluare a personalului. Având în vedere că 
numărul unităŃilor de cazare creşte, în aceeaşi măsură trebuie să crească şi 
numărul personalului. Veniturile din acordarea licenŃelor trebuie să acopere 
creşterea numărului personalului fără a mai necesita alte solicitări de fonduri din 
resursele guvernului. 
 
Se recomandă restrângerea clasificării la nivelul structurilor de cazare.  
 
Turiştii nu au tendinŃa de a căuta informaŃii despre restaurante înainte de sosirea 
la destinaŃie. Selectarea restaurantelor se face în funcŃie de recomandările de pe 
plan local, informaŃiile din ghiduri, impresia lăsată cu ocazia vizitării sau după 
aspectul exterior. 
 
Deşi restaurantele sunt clasificate în multe destinaŃii, aceasta se face de obicei 
de organisme nestatutare cum sunt ghidurile de alimentaŃie publică sau cluburile 
automobilistice. Acestea pot fi total subiective în aplicarea sistemului şi pot fi 
selective cu restaurantele pe care le includ sau le exclud. Un sistem statutar nu 
poate fi selectiv şi trebuie să aibă un raŃionament bazat pe elemente obiective, 
dar şi subiective. 
 
Elementele subiective sunt elemente predominante în selecŃia restaurantelor 
având în vedere că produsul de bază îl reprezintă produsele culinare, servirea şi 
calitatea acestora. AmbianŃa, atmosfera şi mediul ambiant sunt la fel de 
importante pentru gradul de satisfacere a oaspeŃilor şi sunt chiar mai subiective. 
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Evaluarea elementelor subiective necesită evaluatori extrem de experimentaŃi, cu 
cunoştinŃe detaliate în ceea ce priveşte pregătirea preparatelor culinare, 
prezentarea şi servirea şi, aşa cum s-a menŃionat anterior, lipsa obligaŃiilor 
statutare. 
 
Aspectele de siguranŃă în unităŃile de alimentaŃie publică sunt cele legate de 
controalele referitoare la igienă, sănătate, paza contra incendiilor şi siguranŃă 
realizate de autorităŃile corespunzătoare de pe plan local. 
 
Se recomandă deci renunŃarea la clasificarea restaurantelor şi altor unităŃi de 
alimentaŃie publică de către ONT. 
 
ExistenŃa sau absenŃa facilităŃilor şi serviciilor sunt criterii obiective importante 
pentru evaluarea clasificării structurilor de cazare.  Elemente de egală importanŃă 
pentru toate serviciile oferite vizitatorilor sunt criteriile subiective, cum ar fi 
calitatea mobilierului, decoraŃiunile, facilităŃile, corpurile de iluminat, 
echipamentul, preparatele culinare şi serviciile. Criteriile actuale de clasificare nu 
cuprind elemente subiective. Se recomandă revizuirea criteriilor de clasificare 
pentru a include elemente subiective. 
 
În afară de furnizarea informaŃiilor despre standarde, facilităŃi şi servicii, se 
recomandă insistent folosirea clasificării ca instrument de dezvoltare pentru 
ridicarea standardelor.  Acest lucru este deja prevăzut de legislaŃie (Ordinul nr. 
510 din 2002), care permite un interval de timp pentru realizarea îmbunătăŃirilor 
în vederea obŃinerii sau păstrării categoriei de clasificare. 
 
În acest mod, aceasta poate fi folosită prin informarea operatorului în legătură cu 
lipsuri şi îmbunătăŃiri necesare pentru a păstra o categorie a clasificării sau 
pentru a obŃine o categorie superioară şi pentru a stabili o perioadă de timp în 
vederea atingerii standardelor. 
 
Aceasta necesită mai multe decizii care Ńin de politici: 

� Inspectori instruiŃi şi cu experienŃă care au capacitatea de a oferi 
operatorilor  consiliere şi îndrumare – aceştia sunt recrutaŃi de obicei din 
rândul personalului din conducerea hotelurilor; 

� Păstrarea categoriei de clasificare până când sunt realizate îmbunătăŃirile; 
� Acordarea unei categorii mai ridicate de clasificare sau efectuarea de 

îmbunătăŃiri într-o anumită perioadă de timp. 
 
Se recomandă reducerea numărului categoriilor de structuri de cazare pentru a 
evita confuzia vizitatorilor şi pentru a ordona mai bine sistemul, astfel: 
 

� Hoteluri 5-1 stele 
� Moteluri 3-1 stele 
� Apartamente hotel 5-1 stele 
� Hosteluri pentru tineret 
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� Hosteluri 
� UnităŃi de cazare cu autogospodărire (care să includă Vile, Bungalouri, 

Cabane şi Apartamente) 
� Sate de vacanŃă 
� Campinguri 
� CăsuŃe 
� Pensiuni 5-1 stele 
 

 
Se recomandă ca actualele scutiri de autorizaŃii privind igiena, paza contra 
incendiilor şi autorizaŃii de lucru pentru casele particulare cu maximum cinci 
camere sau apartamente să fie revizuite, iar numărul maxim de dormitoare 
pentru spaŃiile de cazare în case particulare să se reducă la trei camere sau 
apartamente.   
 
AcŃiunea 29 
 
Acordarea licenŃelor şi clasificarea să devină o cerinŃă anuală şi realizată contra 
cost. 
 
AcŃiunea 30 
 
RenunŃarea la clasificarea restaurantelor şi a altor unităŃi de alimentaŃie publică 
de către ONT. 
 
AcŃiunea 31 
 
Autorizarea unor consultanŃi externi pentru revizuirea sistemului de clasificare şi 
reducerea numărului de categorii, păstrându-le pe cele mai uşor de folosit şi 
introducerea unor cerinŃe subiective suplimentare în scopul clasificării din punct 
de vedere al calităŃii. 
 
 
2.4 Regimul vizelor 
 
Aşa cum s-a menŃionat în Revizuire şi Analiză, regimul actual al vizelor este 
satisfăcător pentru pieŃele actuale şi potenŃiale. Totuşi, necesitatea vizelor pentru 
cetăŃenii din China ar putea fi un impediment pentru creştere în viitor.  Creşterea 
acestei pieŃe şi impactul necesităŃii vizelor ar trebui monitorizate, iar propunerile 
de măsuri în acest sens, dacă se consideră necesar, trebuie adresate guvernului. 
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2.5 Unificarea legislaŃiei  
 
LegislaŃia actuală a turismului este cuprinsă într-un număr de legi, ordonanŃe, 
hotărâri ale guvernului şi ordine ministeriale.  Este necesară unificarea acestora 
pentru ca sectorul să dispună de o legislaŃie mai durabilă aprobată de parlament. 
 
Se recomandă ca legile cele mai importante din legislaŃia actuală să fie unificate 
şi supuse spre aprobare parlamentului ca lege parlamentară. 
 
AcŃiunea 33 
 
Unificarea legislaŃiei existente în turism şi a noilor reglementări recomandate în 
Master Plan într-o nouă lege a turismului. 
 
REZUMATUL RECOMANDĂRILOR 
 

� Stabilirea structurilor organizatorice, a rolurilor şi funcŃiilor în vederea 
adoptării şi implementării  

� Supravegherea de către secretarul de stat al turismului a rolului şi 
funcŃiilor ministerului responsabil cu turismul, incluzând monitorizarea 
performanŃelor ONT şi atingerea Ńintelor stabilite 

� Numirea unui asistent al secretarului de stat pentru turism pentru a dirija şi 
conduce implementarea Master Planului pentru turism 

� Consolidarea cabinetului secretarului de stat 
� ÎnfiinŃarea OrganizaŃiei NaŃionale a Turismului ca un organism semi-

independent  parastatal 
� Numirea de către Consiliul de AdministraŃie a unui Director executiv al 

ONT, cu aprobarea ministrului 
� Creşterea numerică a personalului ONT pentru a facilita realizarea rolului 

şi funcŃiilor sale 
� Acordarea ONT a dreptului de a încasa taxe şi de a vinde bunuri şi servicii 
� Implementarea propunerii interimare până în momentul adoptării legislaŃiei 

necesare 
� Numirea unui Comitet de consiliere a dezvoltării resurselor umane 
� Numirea unui Consiliu de consiliere în domeniul marketingului 
� Constituirea de către asociaŃiile din industrie a unei ConfederaŃii care să 

exprime într-un singur glas problemele importante 
� Numirea iniŃială a unui preşedinte al ConfederaŃiei din afara industriei 
� Numirea de către administraŃiile locale a Inspectorilor de turism, 

informarea mai activă a vizitatorilor şi realizarea acŃiunilor de marketing în 
zonele respective şi atracŃiile turistice de pe piaŃa internă 

� Introducerea acordării anuale a licenŃelor şi clasificărilor anuale 
� Introducerea taxelor pentru acordarea anuală a licenŃelor şi clasificarea 

anuală 
� RenunŃarea la clasificarea restaurantelor şi a celorlalte unităŃi de 

alimentaŃie publică de către ONT  
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� Revizuirea criteriilor de clasificare în vederea introducerii elementelor 
subiective de calitate 

� Utilizarea clasificării ca instrument de dezvoltare 
� Reducerea numărului de categorii de clasificare a structurilor de cazare 
� Revizuirea scutirilor de autorizaŃii de igienă, paza contra incendiilor şi de 

autorizaŃii de lucru pentru casele particulare  
� Instruirea corespunzătoare a inspectorilor sau evaluatorilor cu experienŃă 

pentru a face evaluări subiective şi a oferi consiliere 
� Revizuirea regimului vizelor pentru vizitatorii provenind din China, dacă se 

consideră necesar 
� Unificarea legislaŃiei importante din turism într-o lege parlamentară 
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3 Dezvoltare şi instruire resurse umane   

3.1 Introducere 

Problemele structurale privind criza de personal calificat, calitatea slabă a calităŃii 
serviciilor şi nivelul scăzut al atitudinii faŃă de servicii şi faŃă de clienŃi din industria 
ospitalităŃii din România, poate fi rezolvată numai printr-o combinaŃie de acŃiuni integrate 
şi printr-o strategie de dezvoltare a resurselor umane clară şi fermă pentru întregul 
sector al ospitalităŃii şi turismului. 

Trebuie să se acorde o prioritate maximă pregătirii personalului existent din hoteluri, 
pensiuni, restaurante etc., privind aptitudinile practice, aptitudinile de servire a 
mâncărurilor şi băuturilor precum şi pentru pregătirea alimentelor şi pentru bucătărie.  

De asemenea, pregătirea conducerii la nivelul intermediar şi a conducerii centrale prin 
cursuri de pregătire interne la locul de muncă este urgent necesară pentru a face 
hotelurile şi alte unităŃi de primire a turiştilor, precum şi restaurantele individuale, mai 
puŃin dependente de personalul pregătit preponderent instituŃionalizat. Acest lucru va 
reduce necesarul imediat de personal pregătit cu aproape 50% prin pregătirea 
personalului necalificat şi fără pregătire de specialitate la locul de muncă.  

Acest mod de abordare prin pregătirea personalului de instruire trebuie să fie combinat 
cu specializarea practică a supervizorilor şi managerilor, deoarece mulŃi directori şi 
supervizori nu aveau deprinderile profesionale practice. 

Pentru a putea angaja personal necalificat ce urmează a fi pregătit la nivel intern la locul 
de muncă, personalul tânăr potenŃial trebuie să fie motivat în a opta pentru o carieră şi 
un post în sectorul ospitalităŃii şi turismului, ce se poate realiza prin campanii ample de 
conştientizare cu privire la sectorul ospitalităŃii în şcoli şi în mass-media.  

Pentru a îmbunătăŃi atitudinea personalului, trebuie dezvoltat şi implementat un program 
general de conştientizare asupra sectorului ospitalităŃii şi turismului cu privire la 
atitudinea faŃă de sectorul ospitalităŃii şi la grija faŃă de client.  

În acest sens legislaŃia muncii nerealistă conform căreia întreg personalul din sectorul 
ospitalităŃii trebuie să aibă o diplomă sau un certificat (fie că acesta reflectă competenŃe 
corespunzătoare sau nu) trebuie modificată.  

Construirea imaginii sectorului ospitalităŃii şi turismului trebuie să meargă în paralel cu 
creşterea generală a nivelului de salarizare din acest sector. Însă, se estimează că 
mecanismele normale de piaŃă va corecta nivelul de salarizare în timp. Cu cât cererea 
de personal calificat este mai mare, cu atât preŃul plătit este mai mare.  

Ca urmare a faptului că rata şomajului a scăzut considerabil, se aşteaptă ca nivelul 
general de salarizare din România va creşte în următorii câŃiva ani şi în sectorul 
ospitalităŃii.  

Totuşi, trebuie să grăbim acest fenomen normal al pieŃei prin dezvoltarea şi 
implementarea campaniilor de conştientizare a industriei ospitalităŃii.  
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Este clar că condiŃiile generale de lucru din sectorul ospitalităŃii trebuie să se 
îmbunătăŃească, pentru a evita ca tot mai multe persoane să părăsească România 
pentru a merge în străinătate. Aceasta este responsabilitatea şi datoria sectorului 
ospitalităŃii din România. O mai mare satisfacŃie faŃă de muncă se creează prin 
îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă, prin stimulente şi beneficii, prin pregătire şi instruire 
la locul de muncă, printr-un mai bun management al resurselor umane şi printr-un 
feedback mai bun – principalele aptitudini de management în sectorul ospitalităŃii.  

În final acest lucru va avea ca rezultat succesul dezvoltării durabile a turismului din 
România.  

Imaginea de ansamblu a sectorului turistic şi al ospitalităŃii din România trebuie 
îmbunătăŃită, pentru a putea:  

� Să atragă un număr mai mare de personal potenŃial şi să îl descurajeze în a pleca în 
străinătate  

� Să atragă mai mulŃi turişti străini, oferind servicii competitive mai bune 

� Să încurajeze mai mulŃi dintre români să îşi petreacă vacanŃele şi sfârşitul de 
săptămână în Ńară, şi prin oferirea de servicii de calitate mai bună 

 

3.2 Strategia recomandată  

Pregătirea în ce priveşte conştientizarea turismului pentru toŃi factorii implicaŃi direct şi 
indirect în sectorul ospitalităŃii şi turismului şi în domeniul dezvoltării comportamentului 
pentru factorii direct implicaŃi în turism, alături de pregătirea şi specializarea 
profesională, trebuie considerate drept parte integrantă a strategiei de dezvoltare a 
resurselor umane şi a planului de acŃiune pentru dezvoltarea resurselor umane.  

În vederea restructurării Sectorului OspitalităŃii şi Turismului din România şi al întăririi 
competitivităŃii sale viitoare, sunt recomandate aceste trei programe strategice de 
acŃiune:  

� Programul de Conştientizare în sectorul OspitalităŃii şi Turismului  
(“ROMWELCOME”) 

Un program de conştientizare la nivel naŃional în sectorul OspitalităŃii şi turismului pentru 
a crea acceptarea şi înŃelegerea de bază cu privire la importanŃa şi la beneficiile socio-
economice ale turismului pentru Ńară, punând accentul pe industria însăşi, în şcolile 
primare şi gimnaziale, la nivelul autorităŃilor naŃionale, regionale şi locale, a grupurilor 
speciale care sunt implicate în turism şi pentru public în general. Acest program trebuie 
să îmbunătăŃească imaginea generală a sectorului ospitalităŃii şi turismului din România 
şi să creeze locuri de muncă mai bune pentru tinerii români.  

� Programul de ÎmbunătăŃire a Serviciilor din sectorul OspitalităŃii şi Turismului 
(“ROMSERVICE”) 
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 Programul de îmbunătăŃire a serviciilor din sectorul OspitalităŃii şi Turismului pentru 
îmbunătăŃirea nivelului şi calităŃii serviciilor prin performanŃe mai bune, calificare 
superioară şi prin îmbunătăŃirea competenŃei. Acest program trebuie realizat şi 
implementat cu asistenŃa tehnică şi financiară din partea Fondurilor Structurale 
Europene, în special pe baza principiului pregătirii personalului de instruire. Personalul 
de instruire specializat va deveni centrul noii generaŃii de instructori în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului în centrele de pregătire din acest sector din România. 

� Programul de Restructurare a Pregătirii Profesionale InstituŃionalizate din sectorul 
OspitalităŃii şi Turismului (“ROMSKILLS”) 

Crearea unei reŃele de noi Institute de Pregătire Profesională de specialitate publice şi 
private în Sectorul OspitalităŃii din România (şcoli hoteliere) cu ajutorul unui număr de 
şcoli hoteliere europene, prin intermediul programului de parteneriat naŃional România - 
Europa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

După câŃiva ani de upgrade şi de recuperare a rămânerilor în urmă, noile Institute de 
Pregătire în domeniul OspitalităŃii pot fi implicate total în pregătirea continuă a 
personalului existent la toate nivelurile prin oferirea cursurilor scurte de perfecŃionare şi a 
cursurilor de recuperare din industrie în diferite părŃi ale Ńării.  

3.3 Conştientizarea în sectorul ospitalităŃii şi turismului    

Conştientizarea în sectorul ospitalităŃii şi turismului se referă la oricine este implicat 
direct sau indirect în sectorul ospitalităŃii şi turismului – furnizorii de servicii şi primării, 
primari şi miniştri, angajaŃi din industrie, investitori în hoteluri şi în facilităŃi turistice, 
urbanişti locali şi regionali, şoferi de taxi, poliŃişti, poliŃia de frontieră şi vameşii, precum şi 
mass-media şi publicul în general.  

Toate persoanele implicate direct şi indirect în sectorul ospitalităŃii şi turismului şi în 
procesul de creare a unei impresii pozitive asupra turismului, trebuie să cunoască rolul şi 
influenŃa pe care o au. Aceasta face din conştientizarea turismului o cerinŃă de bază 
pentru succesul dezvoltării durabile a turismului. 

 

“ROMWELCOME” 
Programul de Conştientizare 
în sectorul OspitalităŃii şi 

Turismului 

“ROMSERVICE” 

Programul de ÎmbunătăŃire a 
Serviciilor din sectorul 
OspitalităŃii şi Turismului 

 “ROMSKILLS” 
Programul de Restructurare a 

Pregătirii Profesionale 
InstituŃionalizate din sectorul 
OspitalităŃii şi Turismului 

� Sectorul ospitalităŃii  

� Şcoli 

� AutorităŃi 

� Media 

� Public 

� Personal supraveghetor 

� Personal de execuŃie 

� Firmele de turism 

� AutorităŃile de turism  

� Grupuri speciale  

� Noi şcoli hoteliere private 

� Noi şcoli hoteliere de stat  

� Noua programă în sectorul 
ospitalităŃii  

� Programa de turism  

Teacher Training 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 211 

Conştientizarea turismului în general este o cerinŃă de bază pentru succesul 
dezvoltării durabile a turismului. 

 
Turismul implică toŃi cetăŃenii.  Aceasta indică faptul că oricine din Ńară, din diferite Ńări, 
din oraşe şi sate au un rol în industria turismului. Dezvoltarea turismului nu aduce 
beneficii doar celor implicaŃi direct în sectorul turistic, ci şi indirect tuturor celorlalŃi.  

Turismul implică toŃi cetăŃenii. Dezvoltarea turismului nu aduce beneficii doar 
celor implicaŃi direct în sectorul turistic, ci şi indirect tuturor celorlalŃi. 

 
Conştientizarea publicului în ce priveşte turismul trebuie să înceapă la vârste foarte mici, 
de preferinŃă din şcoala primară, integrate în programa şcolară. Este responsabilitatea 
profesorilor din şcoala primară să le prezinte elevilor principiile de bază ale sectorului 
ospitalităŃii şi turismului. Pentru a realiza acest lucru, profesorii din şcoala primară au 
nevoie de pregătire. Prima iniŃiativă luată este aceea de a include „Turismul Românesc” 
în programa şcolară, dar acest lucru nu a fost încă implementat. 

Conştientizarea în sectorul ospitalităŃii şi turismului trebuie integrată la orice nivel, atât în 
educaŃia generală formală în gimnaziu cât şi ca parte a oricărui program de pregătire 
practică în turism.  

Lipsa generală a conştiinŃei turistice este o problemă acută şi este necesar să fie tratată 
urgent. Mai întâi, în rândul celor care sunt implicaŃi direct sau indirect în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului şi în al doilea rând la nivelul populaŃiei, pentru o mai bună 
înŃelegere a importanŃei dezvoltării turismului pentru dezvoltarea economică şi socială.  

Conştientizarea turismului nu este benefică doar pentru dezvoltarea turismului 
internaŃional, ci şi pentru turismul intern. Conştientizarea ospitalităŃii şi a satisfacŃiei 
vizitatorilor reprezintă o nouă valoare comună a societăŃii româneşti, pentru vizitatorii 
străini şi pentru turiştii români.  

3.3.1 Programul de Conştientizare în sectorul OspitalităŃii şi Turismului 
(“ROMWELCOME”) 

Recomandăm crearea unui program amplu de conştientizare în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului la nivel naŃional “ROMWELCOME” care să fie implementat în următorii ani 
pentru a îmbunătăŃi atitudinea generală faŃă de sectorul ospitalităŃii precum şi calitatea 
serviciilor, în rândul tuturor factorilor implicaŃi direct sau indirect în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului, şi pentru crearea unei imagini pozitive şi a reputaŃiei României ca destinaŃie 
turistică, pe plan naŃional şi internaŃional.  

3.3.2 Grupuri Ńintă de conştientizare în turism 

Pot fi identificate câteva grupuri Ńintă prioritare către care să se focalizeze programul 
amplu de pregătire în turism: 

� Sectorul ospitalităŃii la toate nivelurile (personalul hotelier şi personalul din 
restaurante) 
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� Sectorul turistic şi de călătorii la toate nivelurile (personalul din servicii, ghizii de 
turism, personalul din centrele de informare turistică, etc.) 

� AutorităŃi publice naŃionale, regionale şi locale 

� Factorii indirect implicaŃi în turism dar care intră în contact direct cu vizitatorii (poliŃia 
de frontieră, vameşii, şoferii de taxi, personalul din muzee, etc.) 

� Elevii de şcoală generală prin intermediul profesorilor  

� ToŃi furnizorii de servicii de educaŃie generală şi profesională 

� Publicul în general  

Diferitele grupuri de interese necesită diferite modalităŃi de abordare şi de implementare. 

3.3.3  Programele de conştientizare în turism  

Un număr de programe aplicative diferite de conştientizare în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului sunt recomandate a fi create pe termen scurt şi lung.  

� Seminare de scurtă durată de cel mult o zi sau două pentru diferitele grupuri Ńintă ce 
vor fi conduse de o echipă mobilă de instructori special pregătiŃi în mod continuu. 

� Editarea şi distribuŃia de publicaŃii, broşuri, banere, poster etc., pentru diferitele 
grupuri Ńintă. 

� DiscuŃii în mass-media şi în cadrul evenimentelor publice. 

Prin intermediul asistenŃei tehnice şi financiare externe internaŃionale (posibil din 
Fondurile Structurale Europene) şi sub auspiciile Departamentului de dezvoltare a 
resurselor umane şi de Conştientizare şi Instruire puternic şi activ, din cadrul 
OrganizaŃiei NaŃionale pentru Turism, recomandăm pregătirea de cadre specializate în 
sectorul ospitalităŃii şi turismului, pentru a realiza seminare scurte de pregătire în toată 
Ńara în mod continuu. 

AcŃiunea 7 

Pregătirea unei echipe mobile de instructori specializaŃi în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului, pentru a realiza seminare de pregătire scurte în toată Ńara în mod continuu. 
Echipa mobilă de instructori va fi pregătită de către un expert / instructor străin prin 
intermediul unui proiect de asistenŃă tehnică internaŃională externă pentru formarea de 
cadre de pregătire. 

 
Departamentul de dezvoltare a resurselor umane din cadrul OrganizaŃiei NaŃionale 
pentru Turism trebuie să iniŃieze, coordoneze şi monitorizeze implementarea 
programelor de conştientizare ospitalităŃii şi turismului, prin seminare, publicaŃii de 
instruire şi evenimente. Trebuie să se formeze alianŃe strategice diferite cu parteneri 
corespunzători pentru distribuirea responsabilităŃilor organizatorice şi logistice.   
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3.3.4 Conştientizarea Industriei OspitalităŃii şi Turismului  

Conştientizarea în sectorul OspitalităŃii şi Turismului este urgent necesară în cadrul 
sectorului OspitalităŃii şi Turismului în sine, atât în domeniul privat cât şi în domeniul de 
stat. Numeroasele din percepŃiile existente se bazează încă pe valori demodate şi nu 
sunt încă orientate spre consumator, piaŃă şi servicii, ca reprezentând reguli de bună 
practică în industria modernă a ospitalităŃii. 

Turismul este o industrie „a oamenilor pentru oameni”. Tocmai angajaŃii din sectorul 
turistic reprezintă cheia succesului acestui sector. Aceştia au puterea de a face 
frumoasă sau neplăcută o vizită, o vacanŃă, o vizită la hotel, la un obiectiv turistic, la o 
staŃiune de pe litoral, sau chiar o vizită la un centru de informare turistică.  

Oferirea de servicii de calitate şi competitive necesită o atitudine şi un comportament 
pozitive şi necesită un anumit nivel de grijă faŃă de client şi de satisfacere a acestuia. 

Această conştientizare trebuie dezvoltată şi îmbunătăŃită în rândul operatorilor din 
sectorul privat, oferind servicii în sectorul ospitalităŃii şi turismului vizitatorilor străini şi 
români. ÎnŃelegerea „regulilor jocului” din ospitalitate, primirea vizitatorilor, satisfacŃie 
vizitatorilor, competitivitate, comportamentul consumatorului şi calitatea serviciilor 
reprezintă factori critici în succesul dezvoltării durabile a turismului.  

Angajatorii trebuie să îşi vadă şi să îşi trateze angajaŃii ca factori de mare importanŃă şi 
să investească în pregătirea şi dezvoltarea profesională a acestora.  

Trebuie create recomandări pentru sesiunile de pregătire la locul de muncă în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului şi care să fie implementate de preferinŃă prin asociaŃiile 
comerciale din acest sector.  

Parteneriatul cu asociaŃiile hoteliere prezente şi viitoare, asociaŃiile de pensiuni, 
asociaŃiile de turism şi de călătorii, etc., seminarele de pregătire comună în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului din diferite locuri din Ńară trebuie organizate, conduse de către 
instructori în sectorul ospitalităŃii şi turismului pregătiŃi în acest sens. Aceste cursuri 
trebuie oferite în mod continuu pentru diferite tipuri de grupuri – directori, supervizori şi 
personal operaŃional – cu orar convenabil, pentru a creşte gradul de conştientizare în 
sectorul ospitalităŃii şi turismului în această industrie.  

AcŃiunea 7, 42-44 

Realizarea şi organizarea de seminare de instruire în sectorul ospitalităŃii şi turismului în 
diferite locuri din Ńară în mod continuu pentru toate tipurile de grupuri direct implicate în 
sectorul ospitalităŃii şi turismului de către echipa mobilă de cadre didactice din acest 
sector. 

 
România are nevoie de un mod de gândire care să creeze noi cicluri de viaŃă în cadrul 
sectorului ospitalităŃii şi turismului şi pentru a face acest sector mai bine orientat către 
consumator şi piaŃă.  
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3.3.5 Conştientizarea ospitalităŃii şi turismului pentru personalul din staŃiunile 
balneare  

În România, turismul balnear reprezintă aproape integral în prezent o activitate de 
tratament medical pentru „pacienŃii” care sunt cazaŃi într-o staŃiune balneară pentru un 
anumit tratament medical într-un mediu clinic destul de demodat în prezenŃa doctorilor şi 
a asistentelor medicale. 

Pentru a face din turismul balnear un concept nou competitiv al ospitalităŃii, care să fie 
de asemenea atractiv pentru vizitatorii străini, este necesar să se modifice complet 
abordarea şi modul de gândire. Trebuie să se treacă de la „pacienŃi” la „oaspeŃi”, de la 
„tratament medical” la „sănătate”, de la un tratament pur medical la o experienŃă totală 
de tratament, sănătate, relaxare, ospitalitate, în care grija faŃă de client reprezintă 
componenta cea mai importantă. În special trebuie să se treacă de la o atitudine pasivă 
a cazării persoanelor la un marketing şi o promovare active competitive pentru atragerea 
vizitatorilor. 

Acest lucru necesită o îmbunătăŃire deosebită a conştientizării în sectorul ospitalităŃii în 
rândul operatorilor, investitorilor, autorităŃilor locale şi a personalului medical şi 
paramedical din staŃiunile balneare, prin intermediul unui program general de pregătire şi 
de informare în domeniul ospitalităŃii. 

Aceste programe de pregătire nu trebuie să se axeze doar pe ospitalitate şi grija faŃă de 
vizitatori şi satisfacŃia clientului, ci şi pe familiarizarea cu conceptele de marketing 
specifice şi cu cerinŃele pieŃei din Europa pentru a deveni mai puŃin dependenŃi de piaŃa 
internă.  

AcŃiunea 83 

Organizarea şi derulare de seminare de pregătire în domeniul sectorului ospitalităŃii şi 
turismului şi al satisfacŃiei clienŃilor în diferite locuri din Ńară în mod continuu pentru întreg 
personalul din staŃiunile balneare, de către echipa mobilă de instructori în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului. 

 

România ar putea deveni una din cele  mai „accesibile destinaŃii pentru produsul turistic 
de sănătate şi tratament din Europa”. 

Sectorul balnear are nevoie de realizarea de urgenŃă a seminarelor de pregătire în 
sectorul ospitalităŃii şi turismului pentru personalul său prezent şi viitor şi pentru 
personalul medical şi paramedical.  

3.3.6 Conştientizare în turism şi ospitalitate pentru oficialităŃile din turism  

Această înŃelegere şi informare a sectorului ospitalităŃii şi turismului este de asemenea 
importantă pentru autorităŃile publice, responsabile pentru planificarea, organizarea, 
marketingul şi monitorizarea turismului din Ńară. Aceştia trebuie de asemenea să 
înŃeleagă „regulile jocului” din sectorul ospitalităŃii şi turismului. 
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AcŃiunea 40 

Organizarea şi realizarea unui număr de seminare aplicative de pregătire în domeniul 
turismului pentru toŃi angajaŃii OrganizaŃiei NaŃionale pentru Turism, inclusiv 
reprezentanŃii regionali, ministerele responsabile pentru turism şi alte ministere similare, 
de către echipa mobilă de instructori în sectorul ospitalităŃii şi turismului. 

 

3.3.7 Terminologia internaŃională  

O parte importantă a conştientizării turismului în românia este de asemenea folosirea 
terminologiei general acceptate folosită în sectorul ospitalităŃii şi turismului. Marketingul 
InternaŃional şi European necesită „analiza aceloraşi aspecte” şi folosirea aceleiaşi 
terminologii. 

Familiarizarea cu folosirea terminologiei internaŃionale va îmbunătăŃi colectarea de date 
statistice în turism precum şi legislaŃia şi reglementările în domeniul turismului. Acesta 
este un proces de învăŃare. 

Deoarece un sector al ospitalităŃii şi turismului modern este orientat în special către 
client şi către turist şi nu către produs,  trebuie să se modifice un număr de termeni.  

Terminologia internaŃională corespunzătoare poate fi folosită în limba engleză (limbă 
internaŃională) sau poate fi tradusă în limba română. De fapt, nu există un echivalent 
perfect în limba română pentru termenul „hospitality”. 

„Guesthouse” poate fi denumită în limba română „pensiune”, însă nu ar trebui tradusă cu 
sensul de „boarding house”.  CapacităŃile de cazare sunt date în camere şi nu în locuri 
sau în paturi, iar gradul de ocupare este dat în gradul de ocupare al camerelor şi nu în 
număr de locuri ocupate.  

De asemenea denumirile posturilor trebuie adaptate în conformitate cu regulile de bună 
practică europene şi internaŃionale. Un director general al unui hotel nu este 
„administrator”, un supervizor nu este „foreman” iar un „hotel technician” nu este 
termenul general folosit pentru recepŃionist sau pentru cameristă, iar un chelner sau 
chelneriŃă nu este „food seller”. 

Folosirea terminologiei internaŃional acceptate va contribui de asemenea la 
îmbunătăŃirea imaginii generale şi a statutului funcŃiei sau carierei în sectorul ospitalităŃii, 
care în românia sunt încă extrem de scăzute.  

3.3.8 Conştientizarea vizitatorilor pentru categoriile de personal speciale    

Există categorii speciale de profesii care sunt implicate în primirea turiştilor străini şi 
români, dar care nu sunt direct implicaŃi şi angajaŃi în sectorul ospitalităŃii şi turismului. 
Totuşi, activitatea şi comportamentul acestora are o influenŃă puternică asupra imaginii 
generale a turismului şi asupra reputaŃiei turismului din România astfel că este necesar 
să se includă aceste categorii profesionale în programul de pregătire pentru turism şi 
pentru satisfacŃia vizitatorului. 
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Dezvoltarea şi implementarea unei serii de seminare scurte de o zi în turism şi 
satisfacŃia vizitatorilor este recomandată. Aceste scurte seminare trebuie organizate în 
conformitate cu nevoile şi cu atribuŃiile diferitelor categorii de specialitate.  

Categoriile important care necesită un anumit nivel de cunoaştere în turism şi noŃiuni de 
bază despre ospitalitate şi satisfacŃia vizitatorilor sunt: 

� PoliŃia de frontieră, vameşii şi poliŃiştii de pe aeroporturile internaŃionale, punctele de 
frontieră (străzi, căi ferate, croaziere fluviale), şi care reprezintă „porŃile” de intrare în 
Ńară, acolo unde formează primele impresii şi ultimele impresii. 

� Şoferii de taxi care oferă servicii în sectorul ospitalităŃii vizitatorilor străini şi români. 
Adesea şoferii de taxi, precum şi poliŃiştii, reprezintă o sursă importantă de informare 
turistică la sosirea într-un loc nefamiliar pentru un vizitator.  

� Personalul din muzee şi personalul de la centrele de atracŃie turistică specifice, 
culturale şi istorice  

În principiu, seminarele de pregătire recomandate sunt destinate celor care nu sunt 
direct angajaŃi în sectorul turistic, ci se ocupă de primirea vizitatorilor care sosesc în Ńară, 
care merg prin Ńară şi părăsesc Ńara după sejur. 

Aceste seminare vor dura doar una sau două zile cel mult şi vor include următoarele 
elemente: 

� InformaŃii despre ceea ce este turismul, ce este un turist şi care este importanŃa 
turismului pentru economia Ńării respective. Pentru conştientizarea impactului 
activităŃii acestora pentru imaginea şi reputaŃia generală a turismului Ńării. 

� ImportanŃa sprijinirii vizitatorilor, oferirea de informaŃii necesare şi apoi nevoia de a 
cunoaşte cum pot fi direcŃionaŃi vizitatorii către sursele specifice de informare.  

� ImportanŃa impresiilor create vizitatorilor şi a modului în care primele impresii pot 
avea o influenŃă asupra şederii acestora în Ńară 

� ÎnŃelegerea beneficiilor griji faŃă de client, nu doar pentru vizitatori ci şi pentru Ńară şi 
pentru cei care îşi oferă serviciile. 

� Aptitudinile de comunicare necesare, care contribuie la crearea unui mai bun 
comportament faŃă de client pentru vizitatori  

� Aptitudinea de a rezolva orice problemă şi modul de abordare a vizitatorilor şi 
turiştilor. Câteva recomandări cu privire la tratarea problemei şi a situaŃiilor dificile 
mai eficient.  

Conştientizarea turismului pentru personalul „neinformat” 

O contribuŃie importantă la imaginea şi reputaŃia generală a turismului unei Ńări este 
comportamentul poliŃistului de frontieră (de la oficiul imigrări) şi personalul din vămi la cel 
din punctele de frontieră, care reprezintă porŃile de acces ale Ńării, unde vizitatorii străini 
îşi formează prima şi ultima lor impresie. 
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AutorităŃile de frontieră nu sunt considerate a fi instruite drept profesionişti în turism, însă 
sunt direct implicaŃi în primirea vizitatorilor străini în Ńară. Aceştia sunt indirect implicaŃi 
ca parte a experienŃei totale a turismului. Activitatea acestora, prin faptul că contribuie la 
reputaŃia generală a turismului, este critică.  

FormalităŃile de trecere a frontierei pentru turiştii străini includ controlul paşapoartelor şi 
controlul vamal la aeroporturile internaŃionale pentru zborurile internaŃionale care intră şi 
formalităŃile de trecere a frontierei, precum şi în locurile în care vasele de croazieră pe 
Dunăre intră în Ńară.  

În prezent nu există un program de instruire în acest sens a personalului neinformat din 
aceste zone.  

În contextul îmbunătăŃirii imaginii şi reputaŃiei turismului naŃional al Ńării se recomandă ca 
autorităŃile de frontieră (poliŃia de frontieră, vameşii, poliŃia şi autorităŃile navale) să fie 
pregătite în ce priveşte principiile de bază ale educaŃiei turistice şi ale satisfacŃiei 
vizitatorilor.  

Aceste seminare de pregătire trebuie oferite întregului personal neinformat direct 
implicat şi care se ocupă de primirea turiştilor străini.  

AcŃiunea 42 

Organizarea de seminare scurte de o zi de pregătire pentru turism şi pentru satisfacerea 
vizitatorului pentru poliŃia de frontieră şi pentru vameşi în aeroporturile internaŃionale şi în 
punctele de frontieră, de către echipa mobilă de cadre didactice din sectorul ospitalităŃii 
şi turismului.  

 

EducaŃia turistică pentru personalul din muzee 

Muzeele reprezintă în permanenŃă o atracŃie importantă pentru turiştii străini şi români, 
fie că este vorba despre obiective istorice, culturale, de interes special sau de artă 
modernă. Principala motivaŃie a vizitării unui muzeu este pentru a vedea o colecŃie. Însă, 
muzeul oferă de asemenea servicii suplimentare vizitatorilor prin intermediul personalului 
său specializat.  

O importantă componentă a serviciilor oferite de către muzeu sunt informaŃiile, textele 
explicative împreună cu diferitele obiecte, informaŃii separate scrise şi orale furnizate de 
către ghizii de muzeu şi alte categorii de personal.  

O parte din angajaŃi va fi implicată în vânzarea de suveniruri şi alte articole similare prin 
magazinele din muzee, iar alŃii vor oferi servicii de alimentaŃie.  

Întreg personalul care se ocupă de vizitatori şi care oferă servicii acestora ar trebui să 
aibă cunoştinŃele necesare în privinŃa satisfacŃiei vizitatorilor şi a ospitalităŃii, aspecte ce 
necesită rezolvarea rapidă şi educaŃia comportamentală.  

Deşi există diferenŃe semnificative între cifrele din diferite surse, cifrele oficiale indică 
faptul că există aproximativ 675 muzee vizitate de un număr total de aproximativ 10 
milioane de persoane pe an. Un număr considerabil al acestor vizitatori sunt elevi. 
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Nu se cunoaşte numărul de angajaŃi din muzee şi care sunt atribuŃiile acestora, însă se 
estimează că cel puŃin 3500 de angajaŃi din muzee se ocupă de primirea vizitatorilor în 
sensul că oferă informaŃii, vând suveniruri, îndrumă vizitatorii etc. 

În general, personalul nu este instruit în îndeplinirea atribuŃiilor şi în satisfacŃia 
vizitatorilor sau în ospitalitate. De asemenea nu au cunoştinŃe generale despre turism şi 
nu cunosc importanŃa comportamentului lor pentru imaginea generală şi pentru reputaŃia 
turismului din România. În acest sens nu există nici o diferenŃă între vizitatorii străini şi 
vizitatorii români.  

Se recomandă crearea şi implementarea unui program de pregătire pentru turism şi 
pentru satisfacŃia vizitatorului aplicativ şi la nivel naŃional pentru întreg personalul 
muzeelor care se ocupă direct de primirea vizitatorilor români şi străini în muzee, 
mănăstiri şi la alte centre de atracŃie turistică similare, în diferite locaŃii din Ńară în cursul 
anului 2008. Acest program de instruire va reprezenta un efort comun al organizaŃiei 
naŃionale pentru turism şi al Departamentului pentru Muzee şi ColecŃii Publice din cadrul 
Ministerului Culturii şi Cultelor sau al consiliilor locale sau judeŃene.  

 

AcŃiunea 42 

Realizarea de cursuri de scurtă durată de două zile pentru turism şi satisfacŃia 
vizitatorului, de către echipa mobilă de instructori în sectorul ospitalităŃii şi turismului. 

 

3.3.9 EducaŃie turistică pentru autorităŃile publice 

AutorităŃile de planificare locale, autorităŃile regionale şi autorităŃile guvernamentale 
naŃionale din aproape toate ministerele şi departamentele sunt într-un fel direct sau 
indirect implicate în organizarea şi dezvoltarea turismului. Pentru a evita contradicŃiile 
dintre deciziile de planificare naŃionale şi locale cu principiile de bază ale dezvoltării 
corecte a turismului, înŃelegerea principiilor de bază ale ospitalităŃii şi turismului şi ale 
principiilor de bază ale marketingului în turism, sunt urgent necesare pentru autorităŃile 
publice la toate nivelurile, inclusiv la nivel politic.  

Instrumentele conştientizării turismului  

Se recomandă crearea unor instrumente speciale de conştientizare a turismului pentru 
toate autorităŃile la nivel naŃional, regional şi local, care sunt implicaŃi în procesul de 
luare a deciziilor de orice fel care sunt legate direct sau indirect de dezvoltarea sectorului 
ospitalităŃii şi turismului. 

AcŃiunea 44 

Crearea şi distribuirea instrumentelor de educaŃie turistică către toate autorităŃile la nivel 
naŃional, regional şi local, care sunt implicate în procesele de luare a deciziilor legate 
direct sau indirect de dezvoltarea sectorului ospitalităŃii şi turismului . 

 

Instrumentele de dezvoltare a sectorului ospitalităŃii şi turismului vor consta dintr-u 
număr de componente atractive şi bine pregătite, precum broşuri, pliante, postere şi 
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butoane cu explicaŃii scurte, sloganuri, motto-uri, „regulile jocului în turism”, codurile de 
comportament, etc.  

Câteva exemple de astfel de declaraŃii sunt: 

“Turismul este cea mai competitivă activitate economică din lume” 

“Turismul nu este un proces automat; este necesară muncă susŃinută şi angajamente 
solide” 

“Succesul dezvoltării durabile a turismului necesită o cooperare strânsă şi un parteneriat 
între toŃi factorii de răspundere, publici şi privaŃi, implicaŃi direct sau indirect” 

“Angajamentul pentru dezvoltarea turismului este un angajament privind educaŃia în 
turism” 

“Nu este greu să atragem turiştii pentru prima dată, însă este mult mai greu să îi 
atragem din nou” 

“Produsul turistic este experienŃa totală a turiştilor şi include facilităŃile, serviciile, 
informaŃiile turistice, ambianŃa şi mediul, inclusiv accesibilitatea, infrastructura, 
rentabilitatea, mijloacele bune de transport, etc.” 

Instrumentele trebuie realizate prin intermediul unui proiect separat, care include 
designul, producŃia şi distribuŃia instrumentelor în toate oraşele, judeŃele, ministerele etc 
şi trebuie însoŃite de o campanie mass-media şi de publicitate la nivel naŃional.  

Instrumentele trebuie realizate cu ajutorul unui proiect de asistenŃă tehnică internaŃional. 

AcŃiunea 44 

Crearea şi distribuirea de „instrumente” pentru educaŃie turistică, ce includ pliante şi alte 
materiale ce conŃin informaŃii de bază în sectorul ospitalităŃii şi turismului. 

 

3.3.10 Conştientizarea turistică în şcoli (pregătirea profesională) 

Conştientizarea şi înŃelegerea de bază a sectorului ospitalităŃii şi turismului trebuie să 
înceapă cât mai curând posibil, de preferinŃă din şcolile primare, însă cu siguranŃă 
trebuie să fie integrate în programa din şcolile gimnaziale din România. 

Trebuie create module educaŃionale simple dar eficiente pentru profesori pentru a le 
permite să integreze înŃelegerea de bază a principiilor ospitalităŃii şi turismului în 
programa lor dacă este posibil (de ex. geografia).  

Obiectivul este crearea unei conştiinŃe şi a unei înŃelegeri a posibilităŃilor şi beneficiilor 
ospitalităŃii şi turismului în general şi al Ńării în special, în rândul elevilor de şcoală 
primară şi de gimnaziu şi de asemenea în instituŃiile de educaŃie superioară (licee). 

Se recomandă organizarea unei serii de seminare pilot pentru profesori şi crearea de 
instrucŃiuni pentru profesori cu privire la sectorului ospitalităŃii şi turismului pentru a: 
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� Pentru a crea o mai bună informare în sectorul ospitalităŃii şi turismului în rândul 
tinerilor să creeze o mai bună informare a sectorului ospitalităŃii şi turismului în 
rândul tinerilor şi să creeze o imagine mai bună privind oportunităŃile de carieră 
pentru generaŃia viitoare. 

� Crearea unei înŃelegeri reciproce şi a unei cooperări între sectorul turistic şi cel 
educaŃional 

� Sprijinirea profesorilor pentru a aprecia corect oportunităŃile de educaŃie şi de carieră 
care sunt disponibile tinerilor în industria turistică 

� Profesorii să fie conştienŃi de calificările şi calităŃile personale necesare pentru tinerii 
care doresc să intre în industria turismului  

� Să îi ajutăm pe profesori să înŃeleagă aşteptările vizitatorilor şi modul în care 
industria întruneşte şi depăşeşte nevoile în schimbare ale acestora  

Atunci când profesorii cunosc principiile şi valorile de bază ale sectorului ospitalităŃii şi 
turismului, acestea pot fi integrate în diferite componente ale programei şcolare fără a fi 
nevoie de prea mult timp. 

În România existau aproximativ 6400 de şcoli generale şi gimnaziale în 2005/2006 cu un 
număr total de 1.900.000 elevi, din care cam 50% în şcoli generale şi 50% în şcoli 
gimnaziale.  

În total existau cam 150.000 profesori angajaŃi în aceste şcoli generale şi gimnaziale, din 
care cam 50.000 în şcoli generale.  

În 2005/2006 existau cam 1400 de licee în România răspândite în întreaga Ńară, cu un 
număr total de aproximativ 768.000 elevi înregistraŃi şi 62.000 profesori 

Oferirea acestor elevi a unor cunoştinŃe de bază în ce priveşte principiile ospitalităŃii şi 
turismului va avea un impact enorm pentru înŃelegerea şi atitudinea viitoare faŃă de 
dezvoltarea turismului din Ńară. Există de asemenea un impact indirect. Copii le 
povestesc părinŃilor despre lucrurile pe care le-au învăŃat la şcoală. Acest lucru trebuie 
combinat cu conştientizarea problemelor de mediu pentru a reduce gradul de poluare cu 
gunoaie, de exemplu, în Ńară. 

Conştientizarea turismului în şcolile generale 

În toate şcolile generale din Ńară, educaŃia turistică trebuie integrată în programa şcolară 
într-un mod special (de ex. într-o carte desenată) care să includă un mesaj pozitiv cu 
privire la turism. PercepŃia iniŃială cu privire la ospitalitate şi turism este importantă 
pentru cunoaşterea viitoare de către publicul general a turismului şi pentru îmbunătăŃirea 
imaginii oportunităŃilor de muncă în sectorul ospitalităŃii şi turismului. Elevii de şcoală vor 
împărtăşi părinŃilor cunoştinŃele însuşite în şcoală, fapt ce va avea un efect suplimentar 
pozitiv.  

Elevii de şcoală generală trebuie să înveŃe: 

� Să înŃeleagă de ce călătoresc oamenii 
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� Să înŃeleagă importanŃa României ca destinaŃie turistică  

� Să înŃeleagă natura şi dimensiunea sectorului ospitalităŃii 

� Să înŃeleagă impactul pozitiv şi negativ al turismului  

� Să înŃeleagă importanŃa grijii faŃă de client şi a ospitalităŃii  

EducaŃia turistică nu trebuie să reprezinte o materie separată, ci poate fi inclusă în 
diferitele materii de studiu prin noŃiuni de teorie, exerciŃii şi studii de caz, acolo unde este 
necesar, în funcŃie de recomandările profesorilor.   

 

AcŃiunea 80a 

Organizarea unei serii de seminare pilot pentru profesorii de şcoală generală şi 
elaborarea de recomandări cu privire la integrarea elementelor de educaŃie în 
ospitalitate şi turism în programa şcolară existentă. Trebuie realizate seminare pilot şi 
recomandări care vor fi organizate de expertul/instructorul în turism şi satisfacŃia 
vizitatorilor. 

 

EducaŃia turistică în şcolile gimnaziale (licee)  

Introducerea materiilor de studiu legate de sectorul ospitalităŃii şi turismului în cadrul 
ştiinŃelor sociale, de mediu, studiile culturale sau de geografie economică, vor stimula 
elevii să se gândească cu atenŃie la avantajele pe care turismul le-ar putea aduce 
comunităŃii şi Ńării. 

Elevii de gimnaziu trebuie să aibă capacitatea de a: 

� ÎnŃelege impactul economic al turismului 

� ÎnŃelege impactul socio-cultural al turismului ca industrie globală 

� ÎnŃelege impactul turismului asupra mediului   

Acest program trebuie să includă înŃelegerea necesităŃii de a echilibra aceste beneficii 
pe baza efectelor posibile ale dezvoltării necontrolate a turismului. 

OportunităŃile de carieră trebuie evidenŃiate iar elevii trebuie să primească recomandări 
clare privind ceea ce implică fiecare loc de muncă în sectorul ospitalităŃii şi turismului în 
ce priveşte studiul, pregătirea şi angajarea personală. „Să urmăm paşii unei cariere în 
sectorul ospitalităŃii” (vezi anexa) 

AcŃiunea 80b 

Elaborarea de manuale pentru profesori pentru pregătire profesorilor de şcoală 
gimnazială în sectorul ospitalităŃii şi turismului, şi integrarea educaŃiei în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului în programa şcolară. Va fi elaborat şi realizat de un 
expert/instructor în educaŃie turistică şi satisfacŃie vizitatorilor. 
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AcŃiunea 80c 

Elaborarea unei broşuri de educaŃie turistică pentru elevii de gimnaziu, referitoare la 
carierele în sectorul ospitalităŃii şi turismului din România. Aceasta va include informaŃii 
despre Institutele de EducaŃie în Sectorul OspitalităŃii.  Va fi elaborat şi realizat de un 
expert/instructor în educaŃie turistică şi satisfacŃie vizitatorilor. 

 

3.3.11 Campanii de conştientizare a publicului în educaŃia turistică  

EducaŃia turistică priveşte pe toŃi cei din Ńară. Cea mai importantă motivaŃie pentru ca 
oamenii să viziteze alte Ńări este aceea de a cunoaşte alŃi oameni. Sectorul turistic este 
un sector al oamenilor! 

Din acest motiv, este de asemenea important pentru public să înŃeleagă sectorul 
ospitalităŃii şi turismului şi importanŃa şi beneficiile acestuia pentru Ńară şi pentru 
economie.  

Atunci când noŃiunile de bază pentru înŃelegerea sectorului ospitalităŃii şi turismului sunt 
introduse în şcoală, aceste cunoştinŃe ajung la copii şi părinŃiilor din zonele urbane şi 
rurale. În plus, educaŃia turistică este creată prin campanii media (TV, radio şi presă) şi 
prin evenimentele şi activităŃile locale speciale, precum o săptămână turistică cu banere 
în oraş, sau un concurs special sau un concurs pentru copii pentru turism.  

Trebuie elaborate şi organizate cu regularitate o serie de campanii de conştientizare a 
publicului, pentru a evidenŃia importanŃa industriei turismului. Lunile de educaŃie turistică, 
săptămânile de educaŃiei turistică, campaniile media în cooperare cu vedetele naŃionale 
sportive sau populare.  

Campanii media de conştientizare a publicului în turism  

Media Strategii şi instrumente  

Radio � DiscuŃii 
� Interviuri cu turiştii 
� Interviuri cu furnizorii de servicii, pentru împărtăşirea experienŃelor  
� Programe scurte în diferite aspecte ale sectorului ospitalităŃii şi 

turismului 

Televiziune � DiscuŃii şi dezbateri regulate privind aspectele şi tendinŃele cheie  
� Interviuri cu turiştii 
� Interviuri cu furnizorii de servicii, pentru împărtăşirea experienŃelor  
� Comunicarea ultimelor realizări 
� Ceremonii de premiere  

Presa scrisă  � Articole şi interviuri în reviste 
� Ziare 
� Comunicări lunare prin email privind evenimentele şi ediŃiile  
� Comunicări pe internet 
� Articole speciale în ziare de largă distribuŃie  
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Evenimente  � Săptămâni turistice  
� Evenimente tematice  
� Ceremonii de premiere 

 

PersonalităŃile naŃionale din sport pot susŃine interviuri televizate pentru a-şi exprima 
angajamentul, pregătirea, dedicarea lor pentru a deveni cei mai buni în sportul pe care îl 
practică, şi despre competiŃia dură, şi să compare această pregătire şi angajament cu 
cea din sectorul ospitalităŃii şi turismului pentru a face din acest sector unul competitiv. 

Campaniile de Conştientizare a Publicului în turism sunt de fapt instrumente de 
marketing intern destinate îmbunătăŃirii cunoştinŃelor cetăŃenilor în ce priveşte sectorul 
turistic din România.  

AcŃiunea 81 

Crearea şi organizarea unei serii de campanii de conştientizare a publicului în mod 
regulat, pentru a evidenŃia importanŃa industriei turistice. Exemple în acest sens sunt 
lunile turistice, săptămânile turistice, campaniile media, evenimentele, etc. 

 

Alte campanii de conştientizare a publicului  

� Banere şi postere stradale  

� Campanii de conştientizare a protecŃiei mediului: „PăstraŃi curăŃenia oraşului” 

� Concursuri de desen pentru copii 

3.4 EducaŃia instituŃionalizată în sectorul ospitalităŃii şi turismului   

EducaŃia şi pregătirea profesională practică în sectorul ospitalităŃii şi turismului trebuie 
corelată cu oportunităŃile de angajare, cu funcŃiile existente şi cu standardele de 
angajare cerute de diferitele funcŃii şi tipuri de unităŃi care operează în acest sector. 
Principalul obiectiv este acela de a privi înainte şi de a realiza pregătire pentru viitorul 
sectorului ospitalităŃii şi turismului din România.  

În principiu, pregătire profesională instituŃionalizată pentru sectorul ospitalităŃii şi 
turismului trebuie împărŃit în două categorii. Programele de pregătire pentru serviciile de 
ospitalitate (hotel şi restaurante) şi pentru serviciile turistice (operatori de călătorii şi tour 
operatori şi organizaŃii turistice). 

3.4.1 OportunităŃile de angajare 

Nu se face distincŃia între locurile de muncă din sectorul serviciilor în ospitalitate şi cele 
din turism şi se acordă puŃină atenŃie redusă componentei practice a pregătirii 
profesionale. 

 

 
Ospitalitate şi Turism 
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Standardele de pregătire trebuie să ajungă la acelaşi nivel cu standardele moderne 
actualizate, şi de asemenea cu regulile de bună practică europene şi internaŃionale. 

Sectorul ospitalităŃii include locuri de muncă în: 

� Cazare (recepŃie, serviciile în cameră şi curăŃenia) 

� Servicii de servire a mâncărurilor şi băuturilor (servicii de catering şi banqueting) 

� ConferinŃe şi evenimente  

Sectorul ospitalităŃii şi turismului include o gamă de locuri de muncă în anumite sectoare 
şi sub-sectoare: 

� Servicii de tururi şi călătorii (tour operatori, agenŃii de călătorii, ghizi de turism) 

� Transport turistic (aerian, fluvial, terestru) 

� AtracŃii turistice 

� Administrarea şi organizarea activităŃii turistice (planificare, marketing, cercetare şi 
statistică, etc.). 

Atunci când politica este acea de a pregăti personalul pentru nevoile industriei turistice, 
trebuie să existe diferite programe de pregătire pentru diferite posturi cu diferite 
subdiviziuni. Unele programe de pregătire necesită o pregătire practică într-o măsură 
mai mare decât altele. 

3.4.2  Pregătirea profesională instituŃionalizată în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului (“ROMSKILLS”) 

Pregătirea profesională instituŃionalizată în sectorul ospitalităŃii şi turismului trebuie 
realizată şi recunoscută în România pentru a satisface cererea de personal instruit 
pentru diferite unităŃi de cazare. Cu precădere trebuie pregătit personalul potenŃial cu 
aptitudini practice în instituŃiile de pregătire specializate în sectorul ospitalităŃii.  

 

 

 

Tourism Ospitalitate  

OrganizaŃii 
turistice 

Operatori de 
călătorii şi tour 
operatori  

Hoteluri 
internaŃionale 

UnităŃi de 
cazare turistică 

mici 
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3.4.3 ReŃelele regionale ale instituŃiilor de pregătire în sectorul ospitalităŃii  

Pentru a satisface cererea viitoare de personal calificat şi de forŃă de muncă competentă 
pentru sectorul ospitalităŃii, trebuie creată o reŃea de cel puŃin 8 – 10 Institute de 
Pregătire în sectorul OspitalităŃii integral dedicate, care oferă programe de pregătire 
profesională instituŃionalizată pe etape, într-un număr de zone de dezvoltare turistică 
existente şi potenŃiale, prin recrutarea studenŃilor din regiune şi prin implicarea activă a 
acestora în sectorul ospitalităŃii şi turismului din aceste regiuni. 
 
Cea mai importantă condiŃie este aceea ca noile şcoli hoteliere să aibă suficiente 
facilităŃi de pregătire practică corespunzătoare unui mediu de pregătire. Aceasta include 
facilităŃi de pregătire în arta culinară, facilităŃi de restaurant şi bar, recepŃie şi câteva 
camere de oaspeŃi şi facilităŃi de spălare a rufelor pentru instruirea practică în 
ospitalitate. 
 
Se recomandă înfiinŃarea unei reŃele de Institute de Pregătire în sectorul OspitalităŃii 
(HTI), pe baza unui concept comun (vezi anexa), cu următoarele regiuni:  
 
 

 

� Bucureşti (2x) 

� Litoral (2x) 

� Regiunea Braşov (1x) 

� Regiunea Bucovina (1x)  

� Regiunea Maramureş 
(1x) 

� Nordul Transilvaniei  
(1x) 

� Regiunea Timişoara 
(1x) 

� Băile Herculane (1x) 
(atunci când această 
staŃiune va fi renovată 
şi modernizată în viitor) 
 

 
 

 

 

Noile institute de pregătire în domeniul ospitalităŃii ar putea fi înfiinŃate prin transformarea 
complexelor hoteliere existente, fie că sunt în proprietate privată, fie că sunt în 
proprietatea statului. Fostele hoteluri, care nu mai sunt funcŃionale din diferite motive, ar 
putea fi folosite. Unul din motive ar putea fi întreruperea sistemului de tratamente 
medicale prin bilete de tratament balnear care va reduce cererea, sau hotelurile care au 
camerele prea mici pentru a permite dezvoltarea conform cerinŃelor de clasificare.  
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Aceste hoteluri pot fi transformate în Institute de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii prin 
adaptarea facilităŃilor de pregătire menŃionate şi folosirea camerelor de hotel pentru a 
caza studenŃii din regiune, funcŃionând astfel ca un campus.  

Cu investiŃii relativ limitate, aceste hoteluri ar putea fi renovate şi facilităŃile operaŃionale 
(adesea mari) ar putea fi transformate în spaŃii de curs practic adecvate, bucătării cu 
suficiente puncte de lucru, restaurantele în diferite restaurante de pregătire (A la carte, 
buffet, banqueting, etc), departamente de recepŃie şi de întreŃinere, inclusiv câteva 
camere pentru pregătire. Sălile de conferinŃe şi de întruniri pot fi transferate în săli de 
curs necesare.  

AsistenŃa financiară trebuie să fie obŃinută din partea fondurilor structurale europene prin 
intermediul AgenŃiilor de Dezvoltare Regională corespunzătoare.  

ReŃeaua de şcoli hoteliere nou înfiinŃată din următorii ani trebuie să se compună din şcoli 
hoteliere private şi de stat. Noile şcoli hoteliere înfiinŃate vor corespunde sistemului 
educaŃional existent, comparabil cu şcolile existente speciale pentru limbi străine, 
informatică şi şcolile economice (vezi Anexa „Sistemul educaŃional din România”). 

Şcolile hoteliere nou înfiinŃate trebuie să ofere cursuri cu program normal şi cu program 
redus în diferite discipline din sectorul ospitalităŃii, în conformitate cu programa şcolară 
aplicată modernă, la standardele europene. Programa trebuie să pună mai mult accentul 
pe învăŃare şi nu pe predare, mai mult pe însuşirea unor deprinderi practice şi pe nevoile 
curente ale industriei.  

StudenŃii trebuie să înveŃe deprinderile culinare de bază practice şi teoretice, şi pe cele 
de servire a mâncărurilor şi băuturilor, de curăŃenie şi de recepŃie care sunt necesare în 
această industrie. Acest lucru se realizează printr-o combinaŃie a educaŃiei în clasă, cu 
activitatea practică în laboratoare culinare şi alte facilităŃi specializate.  

În principiu, Institute de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii vor pregăti în special funcŃii de 
execuŃie precum: chelneri, bucătari, recepŃioneri, personal de curăŃenie, deşi un număr 
de institute ar trebui de asemenea să ofere programe intermediare şi avansate pe lângă 
programele specifice practice de pregătire în sectorul ospitalităŃii şi turismului, pentru a 
satisface cererea pensiunilor din zonele rurale şi a posturilor potenŃiale de 
supraveghetori din unităŃile de cazare.  

În principiu, Institutele de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii vor percepe taxe de 
şcolarizare şi de cazare în campus pentru a avea capacitatea de a oferi cursuri de 
pregătire de calitate şi de a plăti salarii mai mari personalul lor didactic. Însă, taxele de 
şcolarizare şi de cazare în campus trebuie să fie accesibile şi parŃial sponsorizate prin 
burse şcolare de stat. 

Au fost planificate unele iniŃiative ale instituŃiilor private de pregătire în cursul elaborării 
Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului, o companie specializată în sectorul 
ospitalităŃii deŃinând proprietatea şi asigurând funcŃionarea unui număr de hoteluri 
existente şi un institut privat de pregătire profesională, care de asemenea deŃine hoteluri 
existente, care ar putea fi transformate în facilităŃi de cursuri.  
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Acestea, ca şi alte iniŃiative suplimentare vor depinde de asistenŃa tehnică în ce priveşte 
elaborarea curiculei, pregătirea profesorilor şi asigurarea unei programe moderne în 
domeniul ospitalităŃii.  

În contextul integrării europene, după ce recent România s-a alăturat Uniunii Europene, 
se recomandă înfiinŃarea unui număr de parteneriate sau de proiecte de twinning cu 
şcoli hoteliere europene (Programul EU RO-TRAIN).  

Se recomandă ca fiecare Institut de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii să stabilească o 
relaŃie bazată pe activităŃi practice cu o şcoală hotelieră existentă şi de renume din 
Europa. Aceste parteneriate includ asistenŃa tehnică în elaborarea curiculei, în 
planificarea lecŃiei, crearea de instrumente didactice, pregătirea profesorilor şi schimbul 
de profesori şi de studenŃi.  

Institute de Pregătire Profesională în Sectorul OspitalităŃii trebuie să pregătească 
angajaŃi în funcŃie de nevoile din acest sector şi nu să „pregătească viitori şomeri”. Acest 
lucru înseamnă că curicula trebuie dezvoltată în conformitate cu standardele 
ocupaŃionale necesare, trebuie mai întâi elaborată.  

Deoarece acest lucru a devenit deja o regulă de bună practică în majoritatea Ńărilor 
europene, nu va dificil pentru instituŃiile partenere europene să satisfacă acest obiectiv şi 
să îl împărtăşească instituŃiei partenere din România.  

Acest Program de Parteneriat dintre România şi Europa are patru motivaŃii: 

� Va oferi asistenŃă sectorului ospitalităŃii şi turismului din România pentru a se adapta 
rapid la standardele de pregătire profesională existente în alte părŃi din Europa 

� Va consolida integrarea şi cooperarea europeană între România şi alte Ńări din 
Europa 

� Este considerată a fi cel mai rapid şi mai de succes mod de dezvoltare a sistemului 
educaŃional şi de pregătire profesională în turism în sectorul ospitalităŃii şi turismului 
din România 

� Va asigura accesul la fondurile Structurale Europene   

Crearea de parteneriate şi de programe de twinning ar putea fi realizată prin intermediul 
AsociaŃiei InternaŃionale a Şcolilor Hoteliere, EUHOFA, care are peste 140 şcoli hoteliere 
membre, din care aproximativ 105 şcoli hoteliere europene.   

Dl. Sören Kühlwein Kristiansen, Preşedintele AsociaŃiei InternaŃionale a Şcolilor 
Hoteliere, EUHOFA a declarat: 

“Crearea de oportunităŃi de carieră în sectorul ospitalităŃii este din ce în ce mai 
importantă. Mai mult ca niciodată avem nevoie de angajaŃi cu o pregătire 
corespunzătoare, motivaŃi, la toate nivelurile, gata să întâmpine numeroasele 
provocări reprezentate de mediul în continuă schimbare. Ca răspuns la această 
schimbare, şcolile hoteliere trebuie să îşi adapteze în mod constant programele de 
pregătire şi să păstreze legături strânse cu acest sector. Noi şcoli hoteliere se 
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deschid în întreaga lume prin care astfel se sporeşte capacitatea şi varietatea 
programelor de pregătire pentru diferite cariere pe care acest sector le oferă.  

În era globalizării sectorului turistic, este esenŃial să încurajăm contactul între şcolile 
hoteliere, pentru a putea compara sistemele de pregătire, pentru a realiza schimburi 
de experienŃă, idei şi de informaŃii şi pentru a putea dezbate tematici de interes 
comun.  

EUHOFA INTERNATIONAL a fost fondată în acest scop. AsociaŃia noastră 
promovează schimbul de idei şi contactele între membrii săi şi astfel contribuie la 
dezvoltarea pregătirii profesionale în sectorul ospitalităŃii  (www.euhofa.org). 

 
RelaŃiile de parteneriat cu noile şcoli hoteliere din diferite Ńări membre ale Uniunii 
Europene vor reprezenta de asemenea un beneficiu enorm pentru România, în ce 
priveşte diferenŃierile şi impactul marketingului turistic.  

Având în vedere faptul că majoritatea şcolilor hoteliere şi turistice din Europa au deja 
contracte de cooperare internaŃională, aceasta se poate îngloba perfect strategiilor 
europene şi internaŃionale corespunzătoare.  

Beneficiind de coordonarea programului la nivel naŃional de către un Departament de 
Resurse Umane, Pregătire şi EducaŃie în Turism în cadrul unei organism nou înfiinŃat 
autonom – ONT -, sprijinit pe termen lung de un proiect de asistenŃă tehnică, este posibil 
să se implementeze procesul de transformare propus în 2 – 3 ani.  

AcŃiunea 45 

Planificarea şi dezvoltarea în etape a unei reŃele de Institute de Pregătire Profesională în 
Sectorul OspitalităŃii de stat şi private, care să ofere cursuri cu program normal şi cu 
program redus în conformitate cu nevoile industriei, prin transformarea hotelurilor 
existente (nefuncŃionale) în Institute de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii în diferite 
regiuni ale Ńării. Fiecare Institut de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii trebuie să creeze un 
parteneriat cu o şcoală hotelieră de renume din Europa pentru a ajuta la elaborarea 
curiculei, a pregătirii profesorilor şi a schimbului de experienŃă şi de resurse. 

 

Pe lângă această reŃea de Institute de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii, România are 
nevoie de cel puŃin una sau două Şcoli de Management în Sectorul OspitalităŃii pentru 
pregătirea managerilor de hotel. În prezent există o iniŃiativă privată în acest sens; 
Institutul Român de Management în Sectorul OspitalităŃii (RIHM), în colaborare cu „Ecole 
Hoteliere de Lausanne”, RIHM oferă o diplomă post-universitară pentru cursuri cu 
program scurt în management hotelier în module de 12 luni, cu o săptămână de cursuri 
pe lună pe parcursul unui an. 

Principalul obiectiv al Proiectului de Parteneriat pentru EducaŃia în sectorul OspitalităŃii 
Europa – România (EU RO-TRAIN) este schimbarea structurală a modului de abordare 
a educaŃiei în sectorul ospitalităŃii şi turismului din românia, în conformitate cu regulile de 
bună practică europene şi cu cerinŃele şi standardele viitoare.  

Fondurile structurale şi fondurile bilaterale trebuie alocate pentru fiecare program de 
parteneriat în parte, în mod suficient pentru implementarea unei cooperări eficiente.  
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Deşi întreaga curiculă nouă realizată trebuie să corespundă structurii educaŃionale 
naŃionale din România şi schemei de acreditare la nivel naŃional, sistemul propus este 
realizat într-un mod mai practic şi bazat pe cerere decât sistemul tradiŃional vechi.  

Deoarece sistemul educativ naŃional şi schema acreditărilor naŃionale în general trebuie 
deja să se adapteze mai mult la standardele europene, ca un proces în anii următori, 
acest lucru nu va reprezenta o problemă majoră.  

Pentru o mai bună coordonare a diferitelor responsabilităŃi ale ministerului responsabil 
pentru turism şi ale Ministerului EducaŃiei cu privire la pregătirea instituŃionalizată, 
recomandăm insistent crearea unui comitet inter-ministerial între cele două ministere, de 
preferinŃă împreună cu Ministerul muncii, ca un organism intermediar pentru finanŃarea 
programelor de pregătire în sectorul ospitalităŃii şi turismului prin intermediul Fondurilor 
Structurale Europene.   

 

AcŃiunea 47 

Crearea Comitetului Inter-Ministerial pentru coordonarea programelor de pregătire în 
sectorul ospitalităŃii şi facilitarea accesului la sursele de finanŃare relevante. 

 

3.4.4 Elaborarea curiculei  

Elaborarea unei noi şi moderne curicule pentru diferite Institute de Pregătire în Sectorul 
OspitalităŃii este de importanŃă critică. O curiculă care să pregătească pe baza 
aptitudinilor şi competenŃei.  

În acest sens şcolile hoteliere individuale incluse în parteneriatul european vor juca un 
rol important, alături de programele de schimb de curs, materialele de pregătire şi 
programă.  

Sunt propuse formate comune de bază ale curiculei pentru patru scenarii diferite. (vezi 
anexa) 

� Exclusiv Institutul de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii (HTI) 

� Institutul de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii şi Turismului (HTTI) 

� Institutul de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii cu un modul suplimentar de 
management (HTI+) 

� Institutul de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii şi Turismului cu un modul suplimentar 
de management (HTTI+)  

Alegerea formatului va depinde de resursele disponibile, de calificările personalului 
didactic, de capacitatea locaŃiei şi de cererea din acest sector. 

Întreaga curiculă se bazează pe următoarele principii: 

� Pregătirea pentru încadrarea în muncă 
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� Reconversia profesională şi policalificarea 

� Pregătirea pentru îmbunătăŃirea competenŃei şi a performanŃei  

� Pregătirea pentru nevoile industriei  

� Module de curs şi structuri de pachete (la alegerea elevului) 

� PerfecŃionarea procesului de învăŃare şi învăŃarea practică 

� Combinarea acŃiunilor practice în cadrul institutului şi al industriei  

� Aptitudini practice profesionale combinate cu îmbunătăŃirea comportamentului   

Curicula de curs este creată pentru un curs de certificare de trei semestre (1,5 ani). 
Bucătarii necesită un semestru suplimentar, deoarece necesită o experienŃă practică mai 
îndelungată şi este mai mult o meserie bazată pe aptitudini specifice.  

Programul de management durează încă trei semestre (în total 3 ani), din care un 
semestru ca asistent în management în România sau în străinătate.     

3.4.5 Pregătirea profesorilor  

Cea mai mare provocare este consolidarea competenŃei şi a calificării profesorilor. În 
prezent profesorii de liceu din România, specializaŃi în ospitalitate şi turism, sunt în 
general slab remuneraŃi. 

În România trebuie pregătită cât mai curând o nouă generaŃie de lectori/profesori în 
sectorul ospitalităŃii şi turismului; mai bine instruiŃi, mai bine plătiŃi şi cu o mai bogată 
experienŃă în acest sector. Un program eficient de pregătire a cadrelor didactice şi 
profesorilor ar reprezenta o componentă importantă de twinning. În acest sens este de 
importanŃă critică să se identifice, să se selecteze şi recruteze lectori/profesori tineri şi 
ambiŃioşi.  

Programul de dezvoltare a sectorului ospitalităŃii şi turismului va include un amplu 
program de pregătire a cadrelor didactice care va implica experŃi internaŃionali/profesori 
pentru a pregăti cadre didactice în  vederea organizării unui mare număr de cursuri de 
perfecŃionare. Pregătirea unei noi generaŃii de instructori pentru Institutele de Pregătire 
în Sectorul OspitalităŃii poate fi combinată cu acest program.  

3.4.6 Cursurile de specializare instituŃionalizate în turism  

Sistemul educaŃional existent în turism din licee şi universităŃi trebuie îmbunătăŃit prin 
adaptarea curiculei şi prin perfecŃionarea profesorilor şi a lectorilor de specialitate. 

AcŃiunea 46 

În cooperare cu Ministerul EducaŃiei, se va realiza actualizarea şi îmbunătăŃirea curiculei 
existente de cursuri de pregătire instituŃionalizate în turism, oferite de către liceele 
specializate şi îmbunătăŃirea calificărilor personalului didactic, prin asistenŃă tehnică 
externă pe termen scurt sau prin parteneriat cu institute de pregătire în turism de renume 
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din Europa. 

 
ReŃeaua existentă de licee şi universităŃi specializate cu profil turistic trebuie să 
beneficieze de asistenŃa tehnică pentru dezvoltarea curiculei de turism şi a specializarea 
în continuare a profesorilor. 

3.5 Cursuri de perfecŃionare în sectorul ospitalităŃii şi turismului 

România are nevoie de un program de o amploare fără precedent la nivel naŃional în 
dezvoltarea şi pregătirea resurselor umane în sectorul ospitalităŃii şi turismului, pentru a 
dezvolta nivelul de aptitudini şi calitate a serviciilor în întreg sectorul, pentru a 
corespunde standardelor moderne europene şi internaŃionale în servicii şi performanŃă şi 
pentru a creşte nivelul de competitivitate.  

Doar în acest fel România va putea concura cu alte destinaŃii europene din regiune, 
precum Bulgaria şi Ungaria. 

Întregul sector al ospitalităŃii şi turismului din România, urban şi rural, trebuie modernizat 
în decursul următorilor doi – trei ani, în toate disciplinele şi la toate nivelurile, pentru a 
creşte productivitatea şi performanŃele. 

Aceasta include aptitudinile privind serviciile în sectorul ospitalităŃii, aptitudinile de 
supraveghere şi de management hotelier şi pentru alte unităŃi de cazare similare 
(pensiuni), pentru operatorii de călătorii şi tour operatori şi de asemenea la nivel 
operaŃional şi de management, precum şi aptitudini de muncă în administraŃia publică 
din turism. 

Cursuri de pregătire pentru managementul de nivel mediu şi de nivel superior    

Dezvoltarea aptitudinilor de execuŃie nu trebuie să se axeze doar pe personalul de 
execuŃie, ci şi pe personalul de supraveghere şi de management şi pe proprietarii / 
administratorii de pensiuni şi pe unităŃi de cazare de mici dimensiuni fără a fi necesar un 
anumit nivel de administrare.   

În special este important să se pregătească supervizori şi manageri la locul de muncă 
pentru a deprinde tehnicile de pregătire. Este responsabilitatea oricărui supraveghetor şi 
director de unităŃi de cazare mici să supervizeze, motiveze şi să pregătească personalul 
propriu prin activitate continuă la locul de muncă. Aceste aptitudini ale supervizorilor de 
pregătire continuă a personalului lipsesc în majoritatea unităŃilor de turism.  

Se cunoaşte faptul că dacă aptitudinile de execuŃie nu sunt supravegheate 
corespunzător, acestea vor dispărea încet. Fiecare echipă de personal de execuŃie are 
nevoie de un supraveghetor pentru a supraveghea şi controla calitatea serviciilor. 
Formarea profesională continuă este cerinŃa cea mai importantă pentru orice furnizor de 
servicii în sectorul ospitalităŃii.  

AngajaŃii din sectorul ospitalităŃii adesea se plâng de lipsa personalului pregătit şi 
calificat. Aceştia se plâng de asemenea de faptul că personalul lor calificat pleacă peste 
hotare, deoarece pot câştiga mai mult în alte Ńări (europene). Însă, angajatorii pot să 
organizeze numeroase cursuri de pregătire continuă în mod individual şi nu trebuie să 
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aştepte şi să depindă prea mult de alŃii. Pot face mult mai mult pentru a-şi păstra 
personalul. Însă este necesar să ştie cum pot face aceasta. 

În principiu pregătirea continuă la locul de muncă trebuie să se facă de către supervizori 
şi de către directorii de departament; managementul de mijloc al hotelurilor mari şi 
conducerea de vârf/proprietarii hotelurilor mai mici şi ai pensiunilor.  Însă supervizorii, 
directorii de departament şi directorii trebuie mai întâi pregătiŃi pentru a putea instrui.  

Supervizarea şi pregătirea personalului înseamnă înŃelegerea nevoilor persoanelor şi 
cunoaşterea  modului în care acesta poate fi motivat. Un personal motivat va rămâne 
pentru mai mult timp iar fluxul redus de angajaŃi duce la obŃinerea de economii. 
Personalul mulŃumit este mai productiv decât personalul nemulŃumit.  

Formarea deprinderilor practice de supervizare şi a tehnicilor de pregătire internă poate 
duce la rezolvarea multora din probleme şi poate duce la realizarea de economii de cost. 
Cum se pot identifica nevoile personalului şi cum se pot satisface aceste nevoi, astfel 
încât aceştia să obŃină rezultate importante necesită un bun management şi know-how.  

Principalele cerinŃe de bază pentru ca supervizorii şi managerii să poată comunica 
eficient cu membrii de personal sunt Conducerea corespunzătoare, SatisfacŃia 
personalului, respectarea standardelor, ascultarea propunerilor şi răspunsul.  

Secretul în a-i determina pe angajaŃi să lucreze cu entuziasm este recunoaşterea 
faptului că aceştia au anumite nevoi. Supervizorii şi managerii trebuie să înŃeleagă care 
sunt nevoile personalului. În cazul în care un supervizor sau un manager îi poate ajuta 
să îşi satisfacă aceste nevoi, performanŃele muncii lor vor creşte.  

Ascultarea cerinŃelor reprezintă o calitate cheie a unui supervizor şi o componentă 
importantă a tuturor mijloacelor de comunicare. Cum putem să îmbunătăŃim aptitudinile 
de ascultare, chiar şi atunci când nu se exprimă în cuvinte? 

 “Standardele” definesc calitatea, pe care un hotel sau restaurant trebuie să o 
îndeplinească. Oaspetele analizează standardele în comparaŃie cu preŃul pe care îl 
plăteşte. Un bun supervizor stabileşte şi menŃine standarde şi comunică standardele în 
moc clar şi pe înŃelesul personalului. Standardele pot fi consistente, realiste, rezonabile 
şi realizabile.  

Un bun supraveghetor sau manager este un instructor de ajutor, un factor de motivare, 
un formator de echipă, un bun ascultător şi ştie cum să recunoască efortul personalului 
şi să îl aprecieze pentru aceasta; pentru a obŃine un feedback. 

Pregătirea managerilor şi a supraveghetorilor în sectorul ospitalităŃii şi turismului, atât în 
ce priveşte deprinderile profesionale cât şi în ce priveşte pregătirea continuă, reprezintă 
una din cele mai importante nevoi pentru Ńară şi trebuie rezolvată urgent şi temeinic.  

3.5.1  Programul de PerfecŃionare în sectorul ospitalităŃii şi turismului 
(“ROMSERVICE”) 

Programul propus la nivel naŃional de perfecŃionare în sectorul ospitalităŃii şi turismului 
va consta dintr-un număr de cursuri de pregătire diferite pentru diferite grupuri Ńintă şi 
pentru diferite discipline. Principala condiŃie este aceea de a fi bine organizate, bine 
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structurate, bine coordonate şi bine monitorizate. De asemenea, acesta este un aspect 
recunoscut şi sprijinit de către acest sector. 

3.5.2 Conştientizarea pregătirii în sectorul ospitalităŃii 

Prin urmare, principala prioritate trebuie să o reprezinte crearea unei culturi în ce 
priveşte pregătirea şi formarea profesională continuă la locul de muncă. „Pregătirea 
reprezintă o investiŃie, nu un cost”. AngajaŃii trebuie să înŃeleagă importanŃa pregătirii, a 
pregătirii continue la locul de muncă a resurselor umane proprii. 
 
Această pregătire trebuie să fie creată în cooperare cu organizaŃiile de comerŃ relevante 
şi prin intermediul conferinŃelor, întrunirilor şi publicaŃiilor din revistele cu caracter 
comercial, precum BBW, HRB Expert, etc. 
 

AcŃiunea 48 

Crearea unei conştiinŃe la nivel de industrie în rândul angajatorilor din sectorul 
ospitalităŃii în hoteluri, pensiuni, privind educaŃia, printr-o campanie de conştientizare 
naŃională, prin mass-media, publicaŃiile comerciale (BBW, HRB Expert, etc.), conferinŃe 
şi prezentări. 

 

AngajaŃii trebuie să vadă şi să trateze angajaŃii proprii ca nişte active şi trebuie să 
investească în pregătirea şi dezvoltarea acestora.  

3.5.3 Cursuri de pregătire de perfecŃionare în industrie   

Toate cursurile şi materialele necesare de curs vor fi create în cadrul unui proiect de 
asistenŃă tehnică externă internaŃională (european sau din altă parte), ce include o 
componentă majoră de pregătire a cadrelor didactice, şi trebuie să fie în conformitate cu 
standardele de pregătire Europene/internaŃionale şi cu standardele ocupaŃionale.  

Cursurile de pregătire de perfecŃionare în sectorul ospitalităŃii şi turismului trebuie să fie 
cursuri de scurtă durată şi trebuie planificate şi organizate pe perioade, ore şi în locaŃii 
care să corespundă cerinŃelor industriei; de preferinŃă în perioadele din afara sezonului 
turistic. Trebuie organizate cursuri de pregătire practică de bază prin cursuri de o zi sau 
de două zile şi de nivel intermediar prin cursuri de o zi sau de două zile. 

Următoarele cursuri sunt recomandate pentru diferitele sub-secŃiuni (materiile scrise cu 
litere îngroşate indică prioritatea maximă). 

Sector şi Sub-sector Subiect OperaŃional Supraveghere/ 
Management 

Ospitalitate     

General Aptitudini de supraveghere şi tehnici de 
pregătire 

 ���� 

 Aptitudini de management al pensiunii   ���� 

 Management financiar  ���� 
 Grija faŃă de clienŃi Ńi satisfacŃia vizitatorilor  ���� ���� 
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 Modul de realizare a planului de marketing   ���� 

 Designul broşurii  ���� 

 RelaŃiile cu oaspeŃii ���� ���� 

Cazare Aptitudini de recepŃie ���� ���� 

 Proceduri de recepŃie ����  

 Sisteme de rezervare  ���� ���� 

 Aptitudini contabile ���� ���� 

 Marketing în ospitalitate  ���� ���� 

 Standarde de setare şi de întreŃinere  ���� ���� 

 Proceduri de curăŃenie  ���� ���� 
Servicii de servire a 
mâncărurilor şi băuturilor  

Aptitudini de servicii în băuturi şi mâncăruri  ���� ���� 

 Igienă personală  ����  

 SatisfacŃia consumatorului  ����  

 Organizare banqueting   ���� 

Aptitudini privind pregătirea 
alimentelor  

Organizarea şi managementul bucătăriilor   ���� 

  CondiŃii de igienă pentru cei care 
manipulează mâncarea  

����  

 Aptitudini de bucătărie  ����  

 Proceduri de igienă şi de curăŃare  ����  

 Artă culinară  ���� ���� 

 Controlul mâncărurilor şi băuturilor   ���� 

 Planificarea meniului   ���� 

Călătorii şi turism     

Călătorii şi turism  CalităŃi de ghid ����  

 CalităŃi de tour operator  ���� ���� 

 Dezvoltare produse turistice   ���� 
 Ambalare produse turistice   ���� 

 Marketing în turism   ���� 

 Proceduri de rezervare  ���� ���� 

Administrare în turism  Aptitudini de planificare în turism   ���� 
 Statistică în turism   ���� 
 Cercetare de piaŃă   ���� 
 Promovare şi branding în turism   ���� 
 Organizarea activităŃii turistice   ���� 

 Aptitudini de informare turistică  ���� ���� 
Alte aptitudini  Organizarea şi managementul conferinŃelor   ���� 
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 Marketing artizanat  ���� ���� 
 
Principalul obiectiv al cursurilor este învăŃarea şi învăŃarea prin exerciŃii practice. 

Ceea ce auzi vei uita;  
Ceea ce vezi îŃi vei aminti;   
Ceea ce faci vei înŃelege  

EducaŃia practică trebuie să aibă loc în unităŃi de pregătire practică adecvate. Atunci 
când nu sunt disponibile facilităŃi pentru pregătire practică, poate fi organizată 
cooperarea cu hoteluri existente, deşi folosind hotelurile în funcŃiune, acest lucru este 
departe de a fi ideal. În acest sens noile Institute de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii din 
diferite regiuni ale Ńării vor juca un rol important.  

3.5.4 Echipa mobilă de pregătire în sectorul ospitalităŃii  

Pentru a implementa programul de perfecŃionare în sectorul ospitalităŃii şi turismului, 
trebuie selectată o echipă mobilă de instructori şi profesori de practică în sectorul 
ospitalităŃii, care vor fi recrutaŃi şi instruiŃi prin intermediul unui proiect de asistenŃă 
tehnică pentru pregătirea cadrelor didactice.  

AcŃiunea 49 

Pregătirea unei echipe mobile de instructori în sectorul ospitalităŃii şi turismului pentru a 
realiza cursuri de perfecŃionare continuă pentru sector şi/sau pentru a deveni instructori 
instituŃionali ai sectorului ospitalităŃii şi turismului pentru diferite discipline. Echipa mobilă 
de instructori va fi pregătită de un număr de experŃi/instructori din diferite discipline, prin 
intermediul unui proiect de asistenŃă tehnică pentru pregătirea cadrelor didactice. 

 

Programul amplu de pregătire a cadrelor didactice trebuie să includă redactarea de 
manuale de pregătire, curicula, programa şcolară, planul de lecŃie şi materialele 
ajutătoare pentru predare, precum şi co-verificarea şi evaluarea implementării de 
pregătire practică.  

Instructorii naŃionali din diferite discipline trebuie pregătiŃi şi monitorizaŃi de către 
experŃi/instructori străini experimentaŃi. Împreună cu experŃii/instructorii străini instructorii 
naŃionali trebuie să elaboreze o serie de cursuri de scurtă durată pentru diferite 
discipline şi diferite materii. Iar împreună trebuie să elaboreze manuale de instruire şi 
materiale didactice.  

Toate cursurile de pregătire trebuie să fie de cea mai bună calitate şi trebuie coordonate 
la nivel central, de preferinŃă de către un Departament de Resurse Umane, Pregătire şi 
EducaŃie Turistică din cadrul unei puternice organizaŃii naŃionale pentru turism, sau prin 
crearea unui organism independent NGO, responsabil pentru toată activitatea de 
perfecŃionare în sectorul ospitalităŃii din Ńară.  

Pregătirea echipei mobile pentru derularea cursurilor de perfecŃionare şi a instructorilor 
în sectorul ospitalităŃii şi turismului trebuie să fie combinată din motive practice. A pregăti 
o echipă de 8 instructori mobili pe fiecare disciplină sau a pregăti 8 instructori mobili plus 
8 instructori în sectorul ospitalităŃii şi turismului (16 instructori) nu este nici o diferenŃă 
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pentru un expert/instructor internaŃional, şi va duce la realizarea multor economii de cost 
şi de efort de asistenŃă tehnică.  

Programul de pregătire a cadrelor didactice ar putea fi finanŃat prin Fondurile Structurale 
Europene, deoarece acesta contribuie direct la restructurarea sistemului de pregătire în 
sectorul ospitalităŃii şi turismului şi la îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor din sectorul 
ospitalităŃii şi turismului. 

Instructorii pregătiŃi vor reprezenta pilonul de bază pentru formarea unei noi generaŃii de 
instructori în sectorul ospitalităŃii.  

Departamentul de Resurse Umane, Pregătire şi EducaŃie Turistică propus al OrganizaŃiei 
NaŃionale pentru Turism ar trebui să fie responsabil de organizarea şi coordonarea 
Echipei Mobile de Instructori deoarece ANT nu are resursele necesare şi personalul 
calificat pentru a realiza un astfel de program la nivelul întregii industrii.  

Din acest motiv, şi pentru a face programul propus „ROMSERVICE” unul fezabil şi 
durabil, recomandăm înfiinŃarea unei FundaŃii independente de Pregătire în Sectorul 
OspitalităŃii, controlată de un Consiliu Director care să fie compus din reprezentanŃi ai 
sectorului public şi privat şi condus de către un Director General calificat. 

AcŃiunea 6 

Crearea unei FundaŃii independente de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii în vederea 
implementării programului propus de perfecŃionare în turism, ca un parteneriat public – 
privat.  

 
FundaŃia independentă de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii va beneficia de asistenŃă 
tehnică din partea unui consultant pe termen lung prin intermediul unui program extern 
de asistenŃă tehnică.  

Instructorii pe probleme de educaŃie în sectorul ospitalităŃii şi turismului vor fi contractaŃi 
de către fundaŃie pe durata activităŃii lor pentru un salariu corespunzător.  

Bugetul pentru cheltuieli directe şi bugetul operaŃional al acestei FundaŃii independente 
de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii se va asigura parŃial din Fonduri Structurale 
Europene şi de la alŃi contribuabili, precum şi prin taxe şi tarife de curs.  

FundaŃia independentă de Pregătire în Sectorul OspitalităŃii are nevoie de echipamente 
de curs (computere, laptopuri, proiectoare, etc) precum şi furgonete pentru o mai mare 
mobilitate (a se vedea anexa – echipa mobilă de pregătire).  

3.5.5 Marketingul şi organizarea cursurilor de perfecŃionare  

Toate cursurile de pregătire focalizate pe această industrie trebuie prezentate şi 
promovate în cadrul industriei, prin intermediul presei şi prin mass-media. Toate 
cursurile trebuie să ofere o rentabilitate ridicată în ce priveşte locaŃia, organizarea, 
logistica şi alimentaŃia. Deşi se doreşte ca întregul program de perfecŃionare să 
beneficieze de sponsorizare internaŃională, participarea la curs ar putea avea un tarif 
nominal. 
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Cursurile de pregătire oferite trebuie să fie cât mai scurte posibil şi trebuie să fie 
planificate şi organizate în strânsă cooperare cu organizaŃiile partenere şi la date şi ore 
convenabile pentru participanŃi şi angajaŃi.       

3.5.6 Pregătirea ghizilor de turism  

Pentru a îmbunătăŃi performanŃele generale ale ghizilor de turism din România, se face 
simŃită necesitatea programelor de pregătire viitoare care să fie focalizate pe aptitudini 
practice pentru ghizii de turism. Pentru a îmbunătăŃi situaŃia pe termen lung, sunt 
recomandate o serie de acŃiuni.  

Trebuie realizat un program de pregătire la nivel naŃional pentru ghizi de turism şi o serie 
de cursuri de ghizi turistici de 4 zile fiecare (2 zile de teorie şi 2 zile de curs practic), 
realizat pentru ghizii de turism existenŃi, prin intermediul unui proiect internaŃional de 
asistenŃă tehnică externă.   

Acest program trebuie implementat de către un expert / instructor internaŃional în 
formarea ghizilor turistici împreună cu trei (3) instructori naŃionali în formarea ghizilor 
turistici, care vor realiza aceste cursuri pentru ghizii existenŃi şi viitori din Ńară.  
 

AcŃiunea 51a 

Elaborarea unui program de pregătire la nivel naŃional pentru ghizi de turism pentru 
ghizii existenŃi şi viitori, prin intermediul unui proiect internaŃional de asistenŃă tehnică 
externă. Un expert / instructor internaŃional în formarea ghizilor turistici va organiza o 
serie de cinci (5) cursuri de ghizi turistici de 4 zile fiecare (2 zile de teorie şi 2 zile de curs 
practic), împreună cu trei (3) instructori locali, care vor continua aceste cursuri.  

 

Programul de instruire trebuie să includă următoarele aptitudini specifice pentru ghizii de 
turism, urmate de o componentă de specialitate, legată de interesul specific al ghidului 
de turism care participă la curs – tururi de vizitare a oraşelor, tururi istorice, tururi 
religioase, bird-watching etc. 

� Structura unui tur 

� ResponsabilităŃile ghidului de turism  

� Mecanica ghidului de turism  

� Pregătirea unui tur 

� Aptitudini de comunicare 

� Aspecte privind siguranŃa 

� Aspecte de mediu. 
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AcŃiunea 51b 

Analiza cerinŃelor de înregistrare şi a procedurilor de autorizare pentru ghizii de turism. 
Participarea la programe de pregătire naŃională trebuie să reprezinte o cerinŃă pentru 
prelungirea autorizaŃiei. Acest program de pregătire poate fi considerat drept un mod de 
îmbunătăŃire a calităŃii serviciilor ANT ca parte a taxei de autorizare ce va fi plătită de 
către ghidul de turism.  

 

De asemenea curicula modulelor pentru ghizi turistici în cadrul programelor de pregătire 
instituŃionalizată a ghizilor de turism existente în liceele de specialitate trebuie 
îmbunătăŃită, beneficiind de asistenŃa tehnică a expertului/instructorului în pregătirea 
ghizilor de turism.  

AcŃiunea 51c 

ÎmbunătăŃirea programelor existente de formare a ghizilor turistici în cadrul programelor 
de pregătire instituŃionalizată a ghizilor de turism existente în liceele de specialitate, 
colegii şi universităŃi, prin integrarea de materii specifice ghizilor turistici în curiculă, în 
conformitate cu standardele europene.  

 
3.5.7 Pregătirea aptitudinilor de informare turistică 

Prin intermediul unui proiect internaŃional de asistenŃă tehnică externă trebuie elaborat 
un program de pregătire naŃională care să fie implementat şi să vizeze pregătire 
aptitudinilor de informare turistică. Se recomandă organizarea a aprox. 6 cursuri pentru 
un număr mediu de 20 de participanŃi pentru fiecare curs în anul 2008, pentru a asigura 
pregătirea unui număr total de aproximativ 120 de angajaŃi din centrele de informare 
turistică în Ńară. Fiecare participant va primi un manual detaliat de informare turistică 
pentru consultare continuă.  

AcŃiunea 9 

Elaborarea unui program de pregătire la nivel naŃional pentru angajaŃii din centrele de 
informare turistică, de către un expert / instructor în pregătirea angajaŃilor din centrele de 
informare turistică, prin intermediul unui program de asistenŃă tehnică externă.  

 

Programul va consta dintr-un curs de pregătire de trei zile, care va include materii ca: 
atribuŃii personale şi instrumente, recomandări practice de pregătire a biroului de 
informare, obŃinerea şi producerea unei game de informaŃii turistice, salvare, acces şi 
folosirea materialelor de informare, asistenŃa oferită turiştilor, aptitudini de comunicare, 
prezentare eficientă şi vânzarea produselor.  

Cursul se va desfăşura pe diferite regiuni din Ńară pentru a oferi întregului personal de 
informare turistică existent ocazia de a participa.  

În principiu, acest curs va fi organizat şi derulat pentru personalul centrelor de informare 
turistică  şi pentru centrele de îndrumare a vizitatorilor, însă este de asemenea util 
pentru situaŃii similare, în care trebuie să se ofere informaŃii precise referitoare la turişti, 
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precum cele pentru personalul de la recepŃia hotelurilor, personalul de informare din 
cadrul operatorilor de turism şi al agenŃiilor de turism.   

 

3.5.8 Pregătirea personalului din cadrul ANT 

În timpul pregătirii Master Planului pentru dezvoltarea turismului, au fost organizate de 
către câŃiva experŃi UNWTO din echipa Master Planului o serie de seminare scurte, în 
diferite domenii, cu scopul instruirii personalului ANT. Acestea au fost primele sesiuni de 
instruire a personalului din ANT din ultimii opt ani. 

Seminarele de instruire au fost susŃinute în următoarele domenii: 

� CompetenŃe necesare pentru evaluarea clasificării hotelurilor 

� Rolul şi structura Birourilor NaŃionale de Turism 

� Participarea la târgurile de turism 

� Dezvoltarea şi proiectarea materialului promoŃional 

� Conştientizarea privind turismul şi satisfacŃia turiştilor 

Formarea continuă a angajaŃilor din ANT este o necesitate stringentă pentru a 
perfecŃiona în mod continuu competenŃele şi cunoştinŃele acestora într-o gamă de 
domenii şi discipline. Această formare este menită reprezentanŃilor regionali din România 
şi din străinătate.  

Din cauza faptului că ANT nu are în prezent suficiente resurse şi personal, sunt necesare 
multe sesiuni de formare pentru funcŃionarii actuali şi pentru noii angajaŃi în următoarele 
discipline: 

� Metodologia de cercetare 

� Statistică în turism  

� LegislaŃie în turism 

� Planificare şi dezvoltare 

� Marketing şi promovare 

 

AcŃiunea 8 

Pregătirea şi realizarea de diferite seminare de instruire pentru personalul ANT în 
diverse discipline obligatorii, prin intermediul asistenŃei tehnice externe. Identificarea 
posibilităŃilor de schimb de experienŃă cu alte OrganizaŃii NaŃionale pentru Turism din 
străinătate pentru o formare de mai lungă durată. 
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3.6 Dezvoltarea resurselor umane şi organizarea şi coordonarea formării 
profesionale 

Pentru a implementa, organiza şi coordona dezvoltarea resurselor umane şi a strategiei 
de formare, se pot face următoarele recomandări: 

� în cadrul OrganizaŃiei NaŃionale pentru Turism ar trebui să se înfiinŃeze un 
Departament pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Formare şi Conştientizare 
Turistică, care să aibă ca principal obiectiv identificarea nevoilor de instruire şi 
coordonarea acŃiunilor menite să satisfacă aceste nevoi; 

� Departamentul ar trebui să lucreze îndeaproape cu un Comitet Consultativ pentru 
Sectorul OspitalităŃii şi Turismului, reprezentat de principalii acŃionari, cu scopul de a 
se asigura că dezvoltarea resurselor umane nu reprezintă un obstacol pentru 
dezvoltarea sectorului; 

� să se realizeze o monitorizare continuă a nevoilor de instruire regionale şi sectoriale 
pentru a se asigura că nicio regiune a Ńării nu este dezavantajată în procesul 
dezvoltării sectorului turistic din cauza lipsei de resurse umane instruite; 

� Departamentul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ar trebui să organizeze 
întâlniri şi conferinŃe regulate cu operatorii de unităŃi şi servicii ospitaliere şi turistice 
pentru a identifica nevoile de instruire şi priorităŃile viitoare; 

� Departamentul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul OrganizaŃiei 
NaŃionale pentru Turism ar trebui să coordoneze această activitate de cercetare şi să 
dezvolte politici anuale de instruire în colaborare cu Comitetul Consultativ. 

3.6.1 Întărirea capacităŃii instituŃionale 

Departamentul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Formare şi Conştientizare 
Turistică din cadrul OrganizaŃiei NaŃionale pentru Turism ar trebui să devină punctul 
focal al tuturor activităŃilor de dezvoltare a resurselor umane şi planificare din sectorul 
ospitalităŃii şi turismului, al cărui personal ar trebui să deŃină o experienŃă relevantă. 

Astfel, este imperativ ca atribuŃiile departamentului să includă următoarele: 

� evaluarea ofertei de instruire existentă; 

� examinarea nevoilor de instruire pentru toate sectoarele din turism şi recomandarea 
unor noi programe şi iniŃiative de formare, inclusiv cerinŃe ale planului de formare; 

� determinarea celui mai bun mod de a furniza instruirea necesară prin instituŃiile de 
învăŃământ şi de formare existente sau noi şi prin intermediul sectorului privat; 

� asigurarea că instituŃiile de formare profesională din sectorul ospitalităŃii îndeplinesc 
standarde şi criterii specifice; 

� determinarea liniilor directoare pentru viitoarea strategie de formare; 
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� identificarea modalităŃii de finanŃare a acestor cursuri, incluzând o posibilă taxă de 
instruire şi/sau alte iniŃiative de finanŃare, care pot include solicitarea unei posibile 
asistenŃe tehnică; 

� elaborarea unei metodologii pentru compilarea datelor care să permită o analiză 
continuă a impactului instruirii; 

� cooperarea cu CNFPA (Autoritatea NaŃională de Certificare) pentru a stabili 
standardele ocupaŃionale naŃionale din turism şi ospitalitate, la toate nivelele, bazate 
pe criterii acceptate pe plan internaŃional. 

Ministerul responsabil pentru turism şi OrganizaŃia NaŃională pentru Turism, comitetul 
consultativ, furnizorii de instruire şi sectorul privat din industria ospitalităŃii şi a turismului 
ar trebui să organizeze întruniri anuale pentru a dezbate subiecte-cheie cum ar fi: 

� examinarea nevoilor viitoare de instruire la nivel naŃional şi identificarea obstacolelor 
sau “gâtuiturilor” existente, precum şi a măsurilor necesare pentru a le depăşi; 

� stabilirea de priorităŃi de instruire; 

� evaluarea rolurilor pe care le vor deŃine instituŃiile de formare înfiinŃate şi cele din 
sectorul privat; 

� dezvoltarea turismului şi ospitalităŃii în Europa şi relevanŃa lor pentru România. 

3.6.2 Taxa pentru formare în domeniul ospitalităŃii 

Fondurile Structurale europene vor fi de un mare ajutor în restructurarea dezvoltării 
resurselor umane din domeniul ospitalităŃii şi a turismului şi în alinierea la standardele 
europene în următorii ani, dar ele nu sunt durabile. 

Este recomandabilă introducerea unei alte surse de finanŃare mai durabile şi anume o 
taxă naŃională pentru instruire în domeniul ospitalităŃii, care să fie percepută turiştilor din 
hoteluri sau din alte unităŃi de cazare similare pentru a beneficia de servicii mai bune. 

Această taxă pentru instruire nu trebuie văzută ca o taxă adiŃională, ci ca o contribuŃie la 
eforturile continue pentru o formare suplimentară. 

O taxă de 1% din costul unei camere (reprezentând preŃul cazării pentru o noapte) 
plătită de către turist constituie o sumă rezonabilă. 

Cu toate acestea, un astfel de sistem de taxare funcŃionează numai când există o 
procedură transparentă de colectare şi când acest fond este gestionat legal de o 
organizaŃie strict independentă şi non-guvernamentală şi când există garanŃii că 
fondurile sunt folosite în întregime pentru instruirea în domeniul ospitalităŃii. 

Având un număr total de 18,4 milioane de înnoptări în unităŃi de cazare înregistrate 
(2006) şi presupunând că preŃul mediu/persoană/noapte este aproximativ 18 Euro, 
aceasta va însemna un buget anual adiŃional de 3,3 milioane Euro. Cu un număr 
prognozat de înnoptări de 27,5 milioane în 2011 şi cu preŃul mediu/persoană/noapte de 
22 Euro, bugetul anual disponibil pentru formare va fi de aproximativ 6 milioane Euro. 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 242 

 

AcŃiunea 82 

Introducerea unei taxe pentru formare în domeniul ospitalităŃii până în 2010. 

 

3.7 Necesitatea de asistenŃă tehnică 

Un număr de acŃiuni propuse necesită asistenŃă tehnică pe perioadă scurtă sau lungă 
prin intermediul programelor europene sau bilaterale de asistenŃă tehnică. 

Pentru a coordona toate măsurile propuse, se recomandă solicitarea de asistenŃă 
tehnică de lungă durată din partea unui consultant extern pentru formare în sectorul 
ospitalităŃii şi turismului, pe o perioadă de 3 ani, pentru a consilia coordonatorul 
Departamentului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Conştientizare Turistică din 
cadrul OrganizaŃiei NaŃionale pentru Turism. Aceste programe includ: 

3.7.1 Programul de Conştientizare în Sectorul OspitalităŃii şi Turismului 

Obiectivul principal al Programului de Conştientizare în Sectorul OspitalităŃii şi Turismului 
este de a facilita o mai bună înŃelegere şi conştientizare a turismului şi de a îmbunătăŃi 
atitudinea faŃă de acest sector în cadrul acestei industrii în rândul autorităŃilor locale, 
regionale şi naŃionale şi a publicului în general, în şcoli şi în media. 

Conştientizarea în sectorul ospitalităŃii şi turismului este necesară, deoarece formarea 
profesională şi comportamentală ulterioară trebuie să asigure standarde şi servicii de 
calitate impuse. 

Programul de Conştientizare în Sectorul OspitalităŃii şi Turismului include două 
componente de bază: 

� Programul de formare de formatori 

� Implementarea la scară largă a unui program de formare în domeniul conştientizării 
turistice prin intermediul a numeroase cursuri scurte, de o zi, dedicate diferitelor 
grupuri Ńintă care interacŃionează direct sau indirect cu turiştii, diferitelor grupuri 
speciale şi învăŃătorilor. 

3.7.2 Programul de PerfecŃionare în Servicii din Sectorul OspitalităŃii şi 
Turismului 

Obiectivul principal al Programului de PerfecŃionare în Servicii din Sectorul OspitalităŃii şi 
Turismului este de a întări situaŃia actuală a forŃei de muncă din industria ospitalităŃii şi 
turismului cu scopul de a îmbunătăŃi calitatea serviciilor şi a competitivităŃii turismului din 
România. 

Programul NaŃional de PerfecŃionare în Servicii din Sectorul OspitalităŃii şi Turismului 
este alcătuit din două componente principale: 

� Programul  de formare de formatori 
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� Implementarea la scară largă a unui program de perfecŃionare în servicii din sectorul 
ospitalităŃii şi turismului prin intermediul unui număr mare de cursuri scurte 

 

3.7.3 Programul de Formare profesională pentru Instructori 

Creşterea numărului actual al angajaŃilor din sectorul ospitalităŃii şi turismului, nivelul 
cunoaşterii limbilor străine din România şi lipsa formatorilor calificaŃi din sectorul 
ospitalităŃii moderne, necesită o abordare de tipul formare de formatori prin programe 
europene de asistenŃă tehnică. 

ExperŃi europeni din diferite discipline vor instrui o echipă de formatori români 
specializaŃi în mai multe domenii. Aceştia vor efectua un număr mare de cursuri de 
conştientizare turistică şi de perfecŃionare profesională în diferite domenii, în toată Ńara, 
atât pentru nivelul  de bază (operaŃional), cât şi pentru nivelul intermediar (de 
supervizare). 

Programul de formare de formatori include următoarele componente: 

� Dezvoltarea unui program de formare de formatori pentru diferite discipline din 
sectorul ospitalităŃii şi turismului 

� Dezvoltarea unui număr de cursuri de perfecŃionare scurte şi specializate pentru 
fiecare disciplină 

� Dezvoltarea unui număr de manuale pentru formatori pentru fiecare curs de 
perfecŃionare 

� Dezvoltarea suportului necesar pentru instruire pentru fiecare curs de perfecŃionare 

� Formarea propriu-zisă a formatorilor 

� PerfecŃionarea  formatorilor instruiŃi 

� Evaluarea cursurilor implementate 

Furnizarea de asistenŃă tehnică (formare de formatori): 

Furnizare de asistenŃă 
tehnică 

Număr 
formatori 
pregătiŃi 

Tematica cursului 

Instructor Expert în 
Conştientizare Turistică şi 
SatisfacŃia Turiştilor 

Durata: 5 săptămâni 

20 � Conştientizare turistică şi satisfacŃia 
oaspeŃilor pentru grupuri din industria 
ospitalităŃii (hoteluri, pensiuni) 

� Conştientizare turistică şi satisfacŃia 
turiştilor pentru grupuri speciale 

� Conştientizare turistică şi principiile 
ospitalităŃii pentru învăŃători 

Instructor Expert în 
Management în Sectorul 

16 � Managementul în sectorul ospitalităŃii 
� CompetenŃe de supervizare şi tehnici de 
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Furnizare de asistenŃă 
tehnică 

Număr 
formatori 
pregătiŃi 

Tematica cursului 

OspitalităŃii, CompetenŃe de 
Supervizare şi Tehnici de 
Formare la Locul de Muncă 

Durata: 8 săptămâni 

formare la locul de muncă 
� Managementul pensiunilor 
� Managementul financiar 
� Grija faŃă de clienŃi si satisfacŃia oaspeŃilor 

Instructor Expert în Pregătirea 
Mâncărurilor şi CompetenŃe 
Necesare Lucrului în Bucătărie 

Durata: 8 săptămâni  

16 � Lucrul în bucătărie şi planificarea meniului 
� Organizarea şi managementul activităŃilor 

din bucătărie 
� Pregătirea mâncării şi artă culinară 
� Prezentarea mâncării 
� Igienă pentru persoanele care lucrează cu 

produse alimentare 
� Igienizarea bucătăriei şi tehnici de 

curăŃare 

Instructor Expert în CompetenŃe 
pentru Servirea Mâncării şi a 
Băuturii 

Durata: 8 săptămâni 

16 � CompetenŃe pentru servirea mâncării şi a 
băuturii 

� Managementul restaurantului 
� CompetenŃe pentru servirea la bar 
� Igiena personală 
� RelaŃii cu clienŃii 
� Controlul alimentelor şi a băuturilor 
� Organizarea de mese festive 

Instructor Expert în CompetenŃe 
Necesare la  RecepŃie 

Durata: 6 săptămâni 

16 � CompetenŃe pentru recepŃie şi pentru 
relaŃii cu clienŃii 

� Managementul şi procedurile legate de 
activităŃile de recepŃie  

� Sisteme de rezervări 
� CompetenŃe de contabilitate 
� CompetenŃe pentru marketing şi vânzare 

Instructor Expert în CompetenŃe 
de ÎntreŃinere/CurăŃenie 

Durata: 5 săptămâni 

16 � CompetenŃe pentru întreŃinere/curăŃenie 
� Managementul activităŃilor de 

întreŃinere/curăŃenie 
� Standarde şi proceduri de  întreŃinere  
� Proceduri de curăŃenie 

Instructor Expert în CompetenŃe 
Necesare pentru Ghidarea 
Turistică 

Durata: 6 săptămâni 

3 � CompetenŃe de ghid turistic 

Instructor Expert în CompetenŃe 
pentru activităŃi de tour operator 

Durata: 6 săptămâni 

16 � CompetenŃe pentru activităŃile de tour 
operator 

� Managementul activităŃilor de tour 
operator 

� Organizarea călătoriei 
� Crearea de oferte şi a pachetelor de oferte 
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3.7.4 Furnizare de asistenŃă tehnică adiŃională 

Unele din grupurile Ńintă care trebuie instruite sunt prea mici pentru programul de 
formare de formatori şi necesită instruire directă din partea unor instructori experŃi 
europeni. 

Două grupuri Ńintă importante sunt: 

� AngajaŃii din Centrele de Informare Turistică şi din Centrele pentru Vizitatori 

� AngajaŃii din Departamentul pentru Administrarea şi Organizarea Turismului 
(OrganizaŃia NaŃională pentru Turism) 

 
 

Furnizare de asistenŃă 
tehnică 

ParticipanŃi Tematica cursului 

Instructor Expert în 
CompetenŃe Necesare pentru 
Informare Turistică 

Durata: 6 săptămâni 

± 120 � CompetenŃe necesare în informarea 
turistică 

Instructor Expert în 
Administrarea şi Organizarea 
Turismului 

Durata: 6 săptămâni 

 ± 120 � Cercetare şi statistică în turism 
� Planificarea şi dezvoltarea turismului 
� Marketing şi promovare 

 

3.7.5 Furnizare de asistenŃă tehnică pe termen lung 

Pentru a îmbunătăŃi capacitatea instituŃională şi pentru a sprijini implementarea măsurilor 
recomandate pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Formare în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului, precum şi pentru a întări viitorul Departament pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Formare şi Conştientizare Turistică din cadrul OrganizaŃiei NaŃionale pentru 
Turism, este necesar aportul unei asistenŃe tehnice specializate. 

Un consultant pentru dezvoltarea resurselor umane şi formare în sectorul ospitalităŃii şi 
turismului este propus pentru o perioadă de 36 luni pentru a sprijini coordonatorul 
naŃional al formării în sectorul ospitalităŃii şi turismului, precum şi iniŃiative publice şi 
private de instruire aşa cum se recomandă în Master Planul pentru dezvoltarea 
turismului, cum ar fi înfiinŃarea FundaŃiei Mobile pentru Formare în Sectorul OspitalităŃii 
care reprezintă organismul de implementare al programului „ROMSERVICE”. 
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4. Propuneri de planificare şi dezvoltare 
 
4.1  Planificarea utilizării terenurilor turistice 
 
4.1.1  Planul naŃional 
 
Implementarea propunerilor de dezvoltare fizică a turismului din România va trebui 
integrată în cadrul de lucru al planificării naŃionale, regionale şi locale, pentru a garanta 
că dezvoltarea se realizează în mod ordonat şi eficient cu resursele existente. 
 
Sistemul de planificare din România a suferit o serie de schimbări fundamentale în ultimii 
60 de ani. Sub regimul comunist funcŃiona un sistem de planificare centralizată, cu 
priorităŃi orientate în general spre producŃia industrială şi agricolă. ConstrucŃia de 
locuinŃe, infrastructura şi mediul, împreună cu alte sectoare, inclusiv turismul, au ocupat 
poziŃii mai joase pe lista priorităŃilor pentru alocarea resurselor. În 1991 s-a adoptat un 
nou sistem de planificare bazat pe modelul francez, iar responsabilitatea întocmirii 
planului a revenit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale din acea vreme. 
În prezent, responsabilitatea revine Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
LocuinŃelor. Instrumentul cheie utilizat pentru definirea planificării naŃionale strategice 
este Planul de Amenajare a Teritoriului NaŃional (PATN). Acest plan cuprinde un număr 
de studii sectoriale pentru stabilirea priorităŃilor şi direcŃiilor planificării teritoriale din 
România.  
 
Până în prezent au fost încheiate şi aprobate de Parlament sub formă de legi, cinci 
secŃiuni ale PATN, astfel: 
 

� SecŃiunea 1, Infrastructura naŃională strategică; 
� SecŃiunea 2, Resurse de apă; 
� SecŃiunea 3, Zone protejate; 
� SecŃiunea 4, Zone urbane; 
� SecŃiunea 5, Zone cu risc natural. 

 
SecŃiunea 1 a Planului de Amenajare a Teritoriului NaŃional defineşte întreaga 
infrastructură de transport, inclusiv principalele trei coridoare de transport trans-
european şi stabileşte cerinŃele şi capacităŃile propuse de infrastructură. Deşi transportul 
rutier, feroviar şi maritim  sunt menŃionate, transportul aerian în special nu este tratat în 
planul strategic. 
 
SecŃiunea 3 a PATN stabileşte atât zonele naturale, cât şi cele construite protejate, 
inclusiv rezervele biosferei, parcurile naŃionale şi monumentele. Legea zonelor protejate 
nr. 5/2000  stabileşte zonele specifice şi posibilităŃi de utilizare permise pentru aceste 
zone. 
 
SecŃiunea 6, Turismul, este în prezent în curs de realizare, la fel cum sunt şi secŃiunile 
pentru agricultură, reŃele energetice şi păduri. În absenŃa unui plan pentru turism, nu 
există nici o direcŃie strategică disponibilă pentru orientarea întocmirii planurilor de turism 
regionale, judeŃene şi municipale.   
 
În plus faŃă de PATN, Guvernul României a iniŃiat o serie de politici naŃionale aferente 
planurilor naŃionale, care includ: 
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� Strategia naŃională pentru dezvoltare durabilă; 
� Strategia naŃională pentru conservarea diversităŃii biologice; 
� Strategia naŃională pentru administrarea apelor;  
� Strategia de dezvoltare a pădurilor; 
� Planul naŃional de acŃiune strategică pentru Marea Neagră; şi 
� Strategia de protecŃie a mediului. 

 
AcŃiunea 5 
 
Completarea SecŃiunii 6, Turism a Planului naŃional. Realizarea unui context al 
planificării strategice naŃionale pentru dezvoltarea turismului. 
 
 
4.1.2 Cadrul administrativ 
 
Din punct de vedere administrativ, România este împărŃită în 2.952 unităŃi administrative, 
cuprinzând 263 de aşezări urbane şi 2.988 de aşezări rurale. Aşezările urbane includ 
capitala, Bucureştiul, şapte oraşe mari şi 76 de oraşe mai mici. łara mai este împărŃită 
în 41 de judeŃe cu o suprafaŃă medie de 6.000 km², iar numărul mediu al populaŃiei este 
aproximativ 500.000 de persoane.  
 
Oraşele reprezintă principala unitate administrativă a României, în timp ce aşezărilor mai 
mari, oraşelor li se acordă statutul de municipii. Conform Legii 69/1991 administrarea 
conducerii locale din România se bazează pe un grad mai mare de autonomie locală 
prin intermediul primarilor aleşi pe plan local, care au mare putere executivă. 
Conducerea centrală la nivel judeŃean şi în municipiul Bucureşti este reprezentată de un 
prefect, care supraveghează serviciile publice derulate de agenŃiile conducerii centrale. 
 
 
4.1.3 Aspecte legate de proprietatea asupra terenurilor 
 
Un aspect cheie care afectează întocmirea propunerilor de dezvoltare este proprietatea 
asupra terenului. Înainte de 1989 România a fost guvernată de un regim comunist, care 
a expropriat toate terenurile aflate în proprietate privată, administrându-le ca proprietate 
de stat. Guvernul a iniŃiat în anul 1991 un sistem de restituire a terenurilor, în scopul 
restituirii tuturor terenurilor şi proprietăŃilor expropriate către proprietarii lor de drept. 
Până în 1998 se estimează că aproximativ 95% din case s-au întors la proprietarii 
privaŃi, dar au rămas totuşi numeroase titluri de proprietate care trebuie restituite 
proprietarilor iniŃiali. În multe cazuri, acest proces a fost considerat complicat prin dispute 
nerezolvate între descendenŃii proprietarilor iniŃiali, o situaŃie care se consideră a avea o 
oarecare influenŃă asupra procesului de dezvoltare.  
 
O altă piedică în calea dezvoltării este absenŃa unui registru de cadastru sau al 
terenurilor în România. Legea /1996 prevede înfiinŃarea unui cadastru naŃional sub 
denumirea de Oficiul NaŃional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ONCGC), care să 
raporteze direct cabinetului Primului Ministru. S-a realizat un progres redus până în 
prezent în alcătuirea acestui registru. 
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4.1.4 LegislaŃia planificării 
 

Există trei niveluri de planificare spaŃială în România, la nivel naŃional, regional sau 
judeŃean şi nivel local sau urban. Planurile regionale se încadrează în mai multe 
categorii: planuri spaŃiale regionale decurgând din PATN, studii de planificare regionale, 
studii de planificare judeŃene şi studii de planificare urbană sau rurală, separate sau pe 
zone grupate.  

Planurile regionale trebuie să cuprindă informaŃii despre industrie, agricultură, turism, 
păduri, infrastructură de transport, infrastructura utilităŃilor, populaŃie şi mediu. Planurile 
trebuie să circule în cadrul guvernului şi sunt subiect de scrutin public. 

Legea nr 15/1998 pentru dezvoltarea regională a stabilit cadrul instituŃional al planificării 
regionale din România cu obiectivul specific de reducere a dezechilibrelor dezvoltării  
economice pe întreg teritoriul Ńării.  În scopul atragerii investiŃiilor, Ńara este împărŃită în 
opt agenŃii de dezvoltare regională, şi anume: 

� AgenŃia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov; 

� AgenŃia de Dezvoltare Regională de vest; 

� AgenŃia de Dezvoltare Regională de nord-est;  

� AgenŃia de Dezvoltare Regională de sud-est;  

� AgenŃia de Dezvoltare Regională a Munteniei de sud; 

� AgenŃia de Dezvoltare Regională de sud-vest;  

� AgenŃia de Dezvoltare Regională de nord-vest;  

� AgenŃia de Dezvoltare Regională centrală. 

 
AgenŃiile regionale sunt responsabile cu întocmirea planurilor regionale, inclusiv a 
planurilor sectoriale pentru turism incluzând infrastructura, dezvoltarea resurselor umane 
şi dezvoltarea turismului. Deşi câteva agenŃii au pregătit propuneri de bază pentru 
turism, acestea sunt în general ad-hoc în natură şi nu sunt legate de cerinŃele strategice 
identificate într-un master plan al turismului, sau SecŃiunea 6 a Planului de Amenajare a 
Teritoriului NaŃional (PATN). 
 
AgenŃiile Regionale de Dezvoltare (ADR) au sarcina promovării şi coordonării activităŃilor 
de dezvoltare regională şi sunt finanŃate din Fondul de dezvoltare regional, finanŃat de 
Guvernul României, UE, agenŃii internaŃionale şi bănci. ARD este principala agenŃie de 
distribuire a Fondurilor Structurale provenind de la UE, principala sursă de finanŃare a 
iniŃiativelor identificate în Programul de acŃiune al Master Planului. 

La nivel urban există trei tipuri de planuri, şi anume: 

� Planul de Urbanism General pentru oraşe; 

� Planul de Urbanism Zonal; şi  
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� Planul de Urbanism Detaliat, care identifică propunerile specifice de dezvoltare. 

AcŃiunea 36 
 
Completarea componentelor turistice ale Planurilor Regionale, pentru a stabili un context 
de planificare regională şi de îndrumare strategică a dezvoltării turismului. 
 
Principala lege cu impact asupra planificării dezvoltării este Legea 50/1991cu privire la 
autorizarea construirii clădirilor. Acest act stabileşte cadrul legal pentru clădiri, modificări 
ale acestora, construirea infrastructurii, precum şi procesele de planificare urbană şi 
regională. AutorizaŃiile de construire sunt emise de autoritatea de planificare urbană sau 
regională conform politicii de planificare aprobate; nici o prevedere nu este permisă 
consultării publice în procesul de aprobare. AutorizaŃia este însoŃită de Certificatul de 
urbanism care menŃionează caracteristicile tehnice ale terenului şi clădirii. Dacă proiectul 
se referă la o zonă sau clădire protejată, atunci cererile trebuie evaluate din punct de 
vedere al impactului asupra mediului. 
 
În afara Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, multe alte ministere şi 
instrumente legislative fac parte integrantă din procesele de aprobare a planificării şi 
amenajării teritoriale.  
 
Legea românească a planificării a fost modificată în 2001 prin Legea nr. 350/2001, care 
stabileşte principiile, instrumentele şi responsabilităŃile planificării urbane şi regionale din 
Ńară. Responsabilitatea planificării revine actualului Minister al Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi LocuinŃelor. ResponsabilităŃile specifice ale ministerului sunt: 
 

� Întocmirea Planului de Amenajare a Teritoriului NaŃional (PATN); 
� Întocmirea Planurilor Regionale pentru susŃinerea strategiilor de dezvoltare 

regională; 
� Întocmirea reglementărilor de planificare urbanistică; 
� Realizarea legăturii cu alte ministere în vederea întocmirii planurilor sectoriale; 
� Colaborarea cu autorităŃi regionale şi orăşeneşti pentru a asigura integrarea 

programelor guvernamentale în planurile acestora. 
  

Cadrul planificării stabilit de Legea nr. 350/2001 este prezentat mai jos, în Tabelul 5.1. 
 

Table 4.1: Cadrul planificării urbanistice 
 
Categorie 
plan/document  

Autoritatea de 
susŃinere  

Autoritatea de aprobare 

Planificare oraşe şi Ńară 
Plan naŃional (PATN) Guvern Parlament 
Plan zonal 

• Plan regional 
• Plan interorăşeneşti 
• Plan metropolitan 

• Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Organismele naŃionale şi 
regionale respective 

• Consilii judeŃene 
• Consilii locale 

Plan judeŃean • Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Organismele naŃionale şi 
regionale respective 

• Consilii judeŃene 
• Consiliul municipiului 

Bucureşti 

Planificare urbană 
Municipiul Bucureşti • Ministerul Lucrărilor • Consiliul municipiului 
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Publice 
• Organismele naŃionale şi 

regionale respective 

Bucureşti 

Municipiu • Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

regionale respective 

• Consiliu municipal 

Oraş • Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective  

• Consiliu orăşenesc 

Comună • Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective 

• Consiliu comunal 

Oraşe, municipii şi comune 
care includ staŃiuni turistice 
declarate 

• Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective 

• Consiliu local 

Plan urban zonal şi reglementări 
Zona centrală a municipiului 
Bucureşti 

• Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Organismele naŃionale şi 
locale respective 

• Consiliul municipiului 
Bucureşti 

Zona centrală a municipiului 
sau alte zone funcŃionale 

• Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective 

• Consiliu municipal 

Zona centrală a oraşului sau 
satului 

• Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective 

• Consiliu local 

Zone protejate • Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective 

• Consiliu local 

Plan urbanistic detaliat 
InvestiŃii care necesită 
aprobarea guvernului, precum 
şi cele amplasate în zone 
protejate 

• Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Consiliu judeŃean 
• Organismele naŃionale şi 

locale respective 

• Consiliu local 

Alte investiŃii • Organismele teritoriale 
respective 

• Consiliu local 

Reglementări planificare urbană 
Reglementări generale de 
planificare urbană 

• Ministerul Lucrărilor 
Publice 

• Organismele naŃionale şi 
locale respective 

• Guvern 

Sursa: Legea nr. 350/2001 
 
Instrumentul de control al planificării este Certificatul de planificare orăşenească (CPA), 
care este emis unui solicitant de către consiliul competent. CPA este un document 
statutar, care trebuie emis pentru obŃinerea AutorizaŃiei de construire, care permite 
dezvoltarea unei construcŃii. CPA cuprinde următoarele elemente: 
 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 251 

� SituaŃia juridică a terenului, împreună cu toate drepturile, cum ar fi rezervele de 
utilităŃi, zone protejate sau istorice asociate acestuia; 

� Utilizarea actuală şi permisă a terenului; 
� Controale tehnice asupra dezvoltării terenului, inclusiv: mărimea minimă a 

parcelelor, raport de ocupare a amplasamentului, cerinŃe de acces şi utilităŃi şi 
înălŃimea maximă a clădirii. 

 
De asemenea, trebuie menŃionat că la SecŃiunea 3, în Articolul 48 2(c) al legii mai este 
posibil să se stipuleze ‘RelaŃiile funcŃionale şi estetice cu împrejurimile’ şi astfel să se 
exercite un element de control al proiectului asupra dezvoltărilor propuse. 
 

4.1.5 Conservarea şi dezvoltarea clădirilor şi zonelor istorice 

Monumentele, clădirile şi cartierele istorice prezintă un interes deosebit în formularea 
propunerilor de planificare turistică. Există un număr total de 81 de Zone urbane istorice 
protejate, sau centre orăşeneşti, menŃionate în SecŃiunea 3 a Planului de Amenajare a 
Teritoriului NaŃional (PATN), prezentate mai jos, în Tabelul 5.2. 

Tabel 4.2: Zone cu centre urbane protejate 

1.   Alba Iuliia 22. Codlea 43. Nadlac 64. Sfantu Gheorghe 
2.   Abrub 23. Colibasi 44. Odorheiu Secuiesc 65. Sibiu 
3.   Aiud 24. Comarnic 45. Oradea 66. Sighisoara 
4.   Anina 25. Constanta 46. Orastie 67. Sinaia 
5.   Arad 26. Craiova 47. Oravita 68. Slatina 
6.   Bistrita 27. Curtea de Arges 48. Pancota 69. Suceava 
7.   Blaj 28. Deva 49. Pecica 70. Sulina 
8.   Botosani 29. Drobeta 50. Piatra Neamt 71. Targoviste 
9.   Brad 30. Faragas 51. Pitesti 72. Targu Jiu 
10. Braila 31. Falticeni 52. Ploiesti 73. Targu Mures 
11. Brasov 32. Fieni 53. Pucoioasa 74. Targu Neamt 
12. Bucharest 33. Gherla 54. Radauti 75. Targu Secuiesc 
13. Busteni 34. Giurgiu 55. Ramnicu Sarat 76. Timisoara 
14. Buzau 35. Harsova 56. Rasnov 77. Tulcea 
15. Buzias 36. Hateg 57. Reghin 78. Turda 
16. Campulung Muscel 37. Husi 58. Resita 79. Vaslui 
17. Caracal 38. Iasi 59. Roman 80. Vatra Dornei 
18. Caransebes 39. Ineu 60. Rupea 81. Zamesti 
19. Cernavoda 40. Lipova 61. Sacele  
20. Cisnadie 41. Medgidia 62. Satu Mare  
21. Cluj-Napoca 42. Medias 63. Sebes  

În plus, există o listă lungă de clădiri, inclusiv obiective incluse în patrimoniul UNESCO 
identificate şi protejate prin lege. RezervaŃiile naturale şi parcurile naŃionale sunt de 
asemenea listate şi se bucură de protecŃia legii.  

De asemenea, au fost adoptate o serie de legi şi reglementări pentru zonele protejate; 
legislaŃia pentru zonele protejate este prezentată pe scurt mai jos. 
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Tabel 4.2: Lista legilor pentru zonele protejate şi de patrimoniu 
 
Titlu şi data legii Scop 
Decret 18/1990 
Aderarea la ConvenŃia UNESCO 
privind patrimoniul cultural şi natural 

Participarea României la ConvenŃia 
patrimoniului mondial UNESCO  

Legea 50/1991 
AutorizaŃii de construire 

Autorizarea construcŃiilor 

Legea 18/1991 
Terenul agricol 

Proprietatea publică asupra terenului 
pe care sunt amplasate clădirile istorice 

Legea 18/1991 
AutorităŃi publice 

Sarcinile autorităŃilor locale în 
păstrarea patrimoniului natural şi 
cultural  

OrdonanŃa Guvernului 27/1992 Reglementări privind identificarea 
zonelor protejate 

Legea 33/1994 
Cumpărarea obligatorie 

Cumpărarea obligatorie pentru 
protecŃia patrimoniului cultural  

OrdonanŃa Guvernului 68/1994 
Păstrarea patrimoniului cultural  

ÎnfiinŃarea Comisiei NaŃionale a 
Monumentelor Istorice 

OrdonanŃa Guvernului 24/1997 
Prevederi suplimentare privind 
protecŃia patrimoniului cultural  

CofinanŃarea lucrărilor de restaurare 

Legea 150/1997 
ConvenŃia europeană privind 
patrimoniul arheologic 

Implementarea standardelor europene 
privind protecŃia patrimoniului 
arheologic 

Legea 157/1997 
ConvenŃia europeană privind 
patrimoniul arhitectural 

Implementarea standardelor europene 
privind protecŃia patrimoniului 
arhitectural 

OrdonanŃa Guvernului 43/2000 
Păstrarea patrimoniul arheologic 

Identificarea zonelor de patrimoniu 
arheologic 

OrdonanŃa Guvernului 47/2000 
Obiective ale patrimoniului mondial 
UNESCO 

Principii de cooperare între conducerea 
locală şi centrală pentru păstrarea 
obiectivelor 

Legea 5/2000 
Aprobarea SecŃiunii 3 a PATN 

Identificarea zonelor protejate 

OrdonanŃa Guvernului 525/1996 
Plan urban general 

Reglementarea conŃinutului planului de 
urbanism 

Deşi clădirilor, zonelor şi peisajelor protejate li se acordă considerabilă protecŃie prin 
lege, dezvoltarea autorizată în zonele protejate este adesea de slabă calitate şi design 
neadecvat. În plus, zonele limitrofe nu sunt incluse în planificare şi sunt deseori 
dezvoltate cu mare intensitate, micşorând confortul clădirii sau obiectivului protejat.  O 
atenŃie deosebită trebuie să se acorde determinării condiŃiilor de dezvoltare atât în 
interiorul, cât şi în jurul zonelor protejate. 
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4.1.6 Impactul sistemului actual de planificare referitor la dezvoltarea turismului 

Deşi există în mod clar multe legi pentru fiecare nivel de planificare, până la planificarea 
detaliată a obiectivului, există dovezi concrete din care reiese că la nivel local controlul 
planificării este adesea slab şi în consecinŃă aspectul şi confortul multor resurse turistice 
importante se degradează. S-au observat în mare măsură următoarele probleme: 

� Dezvoltare neoficială. Multe din atracŃiile vizitate, inclusiv plaja din Mamaia  şi 
Castelul Bran au zone largi cu dezvoltare de calitate slabă şi neoficială, adesea 
sub formă de magazine, unităŃi de alimentaŃie publică şi discoteci.  

� Supradezvoltare. Multe din destinaŃiile turistice mai mature se dovedesc acum 
atractive nu numai pentru continuarea investiŃiilor turistice, ci şi pentru 
developerii imobiliari. Un număr de destinaŃii, inclusiv Mamaia şi Poiana Braşov 
sunt în pericol să piardă din confort şi să-şi depăşească capacitatea de 
întreŃinere dacă nu se adoptă o abordare mai integrată de continuare a 
dezvoltării. 

� Standarde slabe de design. Un control estetic mai atent trebuie exercitat în 
ceea ce priveşte aspectul dezvoltărilor turistice propuse în procesul de 
aprobare a planificării şi construirii. 

� Infrastructură slabă, incluzând constrângeri la nivelul accesului rutier local, 
insuficiente spaŃii de parcare, precum şi facilităŃi pentru vizitatori cum ar fi 
toalete şi centre de informare. De asemenea, se observă că marcajele de 
îndrumare către atracŃii turistice sunt  în multe cazuri neadecvate şi slab 
prezentate. 

 

4.1.7 Recomandări 

Deşi realizarea unei revizuiri complete a sistemului de planificare din România 
depăşeşte obiectul acestui studiu, este clar că procesul actual, deşi este reglementat 
prin multe legi, nu reuşeşte să răspundă cerinŃelor turismului şi dezvoltării sale viitoare. 
În general, se remarcă o mare îngrijorare, atât la nivel administrativ, cât şi profesional 
pentru că sistemul de control al planificării şi dezvoltării terenurilor actuale utilizate din 
România nu reuşeşte să dea un răspuns adecvat procesului de dezvoltare consecventă 
şi clară. ConsultanŃii Master Planului au observat în numeroase cazuri, situaŃii de 
dezvoltare neadecvată în zone sensibile, design de slabă calitate al construcŃiilor sau 
absenŃa celor mai elementare prevederi de siguranŃă a clădirilor.  

 
Caracterul neadecvat al actualului sistem de control al planificării şi dezvoltării este 
recunoscut pe scară largă. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor s-a 
angajat într-un program bilateral cu Guvernul FranŃei pentru revizuirea legislaŃiei actuale 
a planificării şi a cadrului de  aplicare. La data de 15 mai 2007 s-a desfăşurat la 
Bucureşti o conferinŃă pe acest subiect pentru dezbaterea principalelor rezultate ale 
acestui proces. La această conferinŃă au fost prezenŃi mulŃi reprezentanŃi ai profesiei de 
planificare din România, iar experŃii Guvernului francez au prezentat propuneri de 
remediere a structurii actuale a planificării. 
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Grupul de experŃi francezi a sugerat câteva acŃiuni imediate, între care necesitatea 
urgentă de a pune laolaltă toate legile actuale ale planificării din România şi necesitatea 
urgentă de aplicare a unor penalizări semnificative pentru încălcarea prevederilor 
legislaŃiei de planificare. În plus faŃă de aceste recomandări, noi propunem să se ia 
următoarele măsuri specifice planificării şi dezvoltării turismului: 
 

1. Plan detaliat al zonelor turistice.  
Trebuie întocmite Planuri zonale detaliate, conform prevederilor  legale, 
pentru staŃiunile, atracŃiile şi zonele turistice. Planul trebuie să se restrângă la 
domeniul activităŃii turistice localizat, dar să stabilească impactul mai larg, 
inclusiv accesul autovehiculelor şi parcarea. Planurile trebuie întocmite pe un 
orizont de timp de 15 ani şi revizuite o dată la 5 ani. Planurile, care trebuie 
realizate de autorităŃile locale sau regionale competente sau de consultanŃii 
numiŃi de acestea, vor trebui să se bazeze pe informaŃiile de pe piaŃă şi să  
Ńină cont de proiecŃiile privind sosirile vizitatorilor şi evoluŃia activităŃilor 
turistice pe perioada planului. Este necesară o largă consultare publică şi cu 
reprezentanŃii industriei în vederea întocmirii planului. 

 
Următoarele zone au fost identificate ca necesitând de urgenŃă planuri 
detaliate pentru zonele turistice, care urmează a fi incluse în Planul de 
acŃiuni: 
 

� Zonele staŃiunilor de pe litoralul Mării Negre din Mamaia, Mangalia 
şi Vama Veche; 

� RezervaŃia biosferei din Delta Dunării, în special zonele din Tulcea 
din apropierea Dunării;  

� Principalele atracŃii, în special Castelul Bran şi Castelul Peleş;  
� Principalele staŃiuni de schi din Sinaia, Poiana Braşov, Azuga, 

Buşteni, Predeal, Vatra Dornei, Păltiniş, Semenic, Stâna de Vale, 
Durău, Cavnic şi Borşa. O atenŃie deosebită trebuie acordată 
capacităŃii de întreŃinere a fiecărei zone.   

� Oraşe şi localităŃi ca centre istorice. Din cele 81 de principale zone 
istorice identificate în legislaŃia zonelor protejate, au fost identificate 
următoarele centre prioritare din punct de vedere al perspectivei 
turistice: Bucureşti, ConstanŃa, Sighişoara, Braşov, Sibiu, Târgu 
Mureş, Suceava şi Alba Iulia. 

 
AcŃiunea 37 
 
Întocmirea planurilor locale de turism. Întocmirea planurilor integrate de dezvoltare a 
turismului pentru fiecare destinaŃie turistică identificată în Planul regional de turism. 
Stabilirea unui context al planificării şi a îndrumărilor strategice pentru dezvoltarea 
turismului. 
 

2. Standarde şi direcŃii pentru dezvoltarea zonelor turistice. 
Trebuie stabilite standarde detaliate de design şi direcŃii de îndrumare pentru a 
asigura respectarea standardelor internaŃionale acceptabile în ceea ce priveşte  
standardele de design şi calitate în zonele turistice. Îndrumările privind designul 
trebuie să stabilească standarde pentru următoarele: 
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� Cazarea turiştilor.  
� Proiectul clădirii. Definirea cuprinderii obiectivului, raportul dintre 

înălŃimea maximă a clădirii şi dezvoltare, sau indicele parcelelor. Stilul 
construcŃiei, de exemplu adoptarea unui vocabular arhitectonic 
‘transilvănean’, finisări pereŃi, forma şi materiale pentru acoperiş, stilul 
ferestrelor, design exterior şi materiale, paleta coloristică. 

� SpaŃii publice şi amenajarea spaŃiului înconjurător. Definirea 
acestora;  

� Parcări şi acces; 
� FacilităŃi obişnuite pentru vizitatori. 

 
AcŃiunea 38 
 
Întocmirea îndrumărilor şi a documentelor model pentru realizarea standardelor şi 
îndrumărilor de dezvoltare a zonelor turistice. Întocmirea unui set cuprinzător de 
îndrumări arhitectonice şi standarde de amenajare care trebuie respectate în 
dezvoltarea facilităŃilor şi zonelor turistice.  
 
 
 
 

3. Plan de administrare a zonelor turistice. 
În scopul menŃinerii calităŃii destinaŃiei turistice, este necesar un Plan de 
administrare pentru dezvoltarea şi întreŃinerea zonei, inclusiv prin servicii de 
mediu şi de amenajare a spaŃiului înconjurător. În zonele de litoral, planul de 
administrare trebuie să definească în plus acorduri de administrare a zonelor din 
apropierea plajelor. CondiŃia acordării licenŃelor de funcŃionare pentru toate 
întreprinderile de turism dintr-o anumită zonă trebuie să fie ca acestea să fie 
acŃionari în administrarea zonei şi să contribuie direct la costurile acesteia. 
 
4. Pachetul de investiŃii în zone turistice. 
În scopul atragerii mult doritelor investiŃii, în special investiŃii străine şi experienŃă 
în sector, oportunităŃile, procesul şi condiŃiile de dezvoltare trebuie să fie cât mai 
transparente şi mai deschise. De aceea, se propune ca pachetele de investiŃii în 
turism să fie întocmite şi promovate de ADR-uri. Aceste pachete vor cuprinde 
oportunităŃile de dezvoltare identificate, condiŃiile tehnice de dezvoltare, precum 
şi standardele necesare de dezvoltare şi administrare.  

 
5. Coordonarea 
O dată cu începerea descentralizării din România, sistemul de planificare a fost 
afectat din cauza slabei coordonări, situaŃie care trebuie rezolvată în vederea 
reuşirii implementării propunerilor de planificare a turismului. Aceasta necesită 
respectarea unei ierarhii de planificare din SecŃia 6 (Turism) din PATN, 
considerând poziŃia cheie ca plan al turismului strategic naŃional adoptat prin lege 
de Parlamentul României. Planurile regionale de turism trebuie supuse aprobării 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, iar planurile judeŃene  
trebuie incluse în planurile regionale, iar planurile orăşeneşti în planurile 
judeŃene. Rolul OrganizaŃiei NaŃionale de Turism în acest proces va fi: 
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� Furnizarea de informaŃii statistice şi proiecŃii corecte şi relevante către 
autorităŃile centrale şi regionale de planificare; 

� Participarea la întocmirea planurilor naŃionale şi regionale; 
� Accent pe activităŃile de marketing şi promoŃionale în susŃinerea planurilor 

aprobate; 
� Analiza progresului implementării planurilor şi transmiterea feed-back-ului 

către autorităŃile naŃionale şi regionale de planificare. 
  
Se recomandă cu insistenŃă ca solicitările de fonduri să fie evaluate de OrganizaŃia 
NaŃională de Turism sau AgenŃia Regională de Dezvoltare până când sunt 
întocmite planurile naŃionale, regionale şi municipale, permiŃând evaluarea 
solicitărilor de fonduri faŃă de cadrul şi obiectivele de planificare aprobate. 
 
 
4.2 Cazarea 
 

 
 
 
România oferă în prezent 141.597 camere (reprezentând în 2005: 283.194 locuri 
împărŃit la 2). La nivelul actual al cererii care trebuie satisfăcută cu un grad anual de 
ocupare de aproximativ 65%, România avea nevoie de mai puŃin de 50.000 de camere 
în 2005. Presupunând că aceste camere erau amplasate la locul potrivit şi având un 
standard corespunzător, la un grad anual de ocupare de 65%, numărul camerelor era 
suficient până în 2020.   
 
Este nevoie de hoteluri cu standard înalt de calitate – considerând oferta curentă şi cea 
din 2011, este necesar ca numărul proprietăŃilor de patru şi cinci stele trebuie să crească 
cu aproape 50% - în timp ce există o supraofertă de spaŃii de cazare de standard scăzut.  
 
Aşa cum s-a constatat în Analiza situaŃiei, în ultimii ani s-a înregistrat o mare extindere 
în sectorul pensiunilor şi al hotelurilor pentru tineret. S-au dezvoltat de asemenea 
construcŃiile de hoteluri. 
 
 

Tabel 4.4: UnităŃi de cazare şi locuri de cazare 2001 – 2006 
 

Tip de cazare   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-6 
% 

Hoteluri şi moteluri UnităŃi 968 974 1029 1077 1154 1220 26 
  Paturi 162116 161386 164571 166362 170288 173064 7 
                  
Pensiuni urbane UnităŃi 244 271 328 461 597 702 188 
  Paturi 3660 4320 5670 8100 10910 12428 240 
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Pensiuni rurale UnităŃi 536 682 781 892 956 1259 135 
  Paturi 4736 6181 7510 9405 11151 14391 204 
                  
Hoteluri pentru tineret 
şi hosteluri 

UnităŃi 10 12 19 31 58 75 650 

  Paturi 365 325 626 1180 988 3512 862 
                  
Tabere şcolare UnităŃi 168 168 157 157 151 128 -24 
  Paturi 33460 30099 32821 30198 28916 20261 -39 
                  
Vile turistice UnităŃi 746 669 676 691 716 742 -1 
  Paturi 18079 16121 16464 16107 15157 15561 -14 

Sursa: Cifre pentru turismul românesc – 2006 
 
S-a observat de asemenea că gradul de ocupare este în general scăzut şi că există o 
supraofertă generală de cazare. Totuşi, stabilirea unui raport între cerere şi ofertă 
trebuie să ia în considerare locaŃia şi aspectele calităŃii. Întrebarea esenŃială este "Câte 
camere şi la ce nivel al calităŃii vor fi solicitate pentru a satisface cererea la un grad de 
ocupare viabil în următorii ani?" 
 
łintele stabilite pentru România Turism până în 2026 estimează care va fi numărul 
înregistrărilor de unităŃi şi locuri de cazare în 2011, 2016, 2021 şi 2016. Aceste proiecŃii 
ale cererii au fost extrapolate la nivelul cererilor de camere în funcŃie de calitate şi 
amplasare pentru fiecare din aceşti ani. S-a aplicat următoarea metodologie de calcul: 
 

� S-au utilizat trei categorii de unităŃi de cazare, astfel: 
o superioară (4/5*), 
o mijlocie (2/3*), şi 
o inferioară (1* şi neclasificate) 
NB: mărimea categoriilor diferă în funcŃie de Ńara sau regiunea sursă (cu cele mai 
recente statistici privind cazarea luate drept ghid) şi câteva modificări au fost 
incluse în perioadele de timp Ńintă pentru a reflecta ridicarea standardelor de 
cazare şi cererea pieŃei. 

� S-au utilizat trei tipuri de locaŃii, cum ar fi: 
o oraş/urban, 
o staŃiuni, 
o locaŃii de circuit. 
A fost dificilă identificarea unui grup de tipuri de locaŃii realist. Categoriile 
statistice din România nu includ oraşele reşedinŃă de judeŃ în tipurile de locaŃie, 
astfel încât categoriile “litoral”, “balnear”, “zone montane” nu înregistrează în 
totalitate cererea pentru aceste locaŃii şi nu pot fi folosite ca bază. Nu există o 
bază suficient de solidă pentru indicarea ratelor de creştere diferenŃiate pentru 
aceste categorii de locaŃii detaliate.   

� Durata diferită a sejururilor a fost aplicată pentru fiecare Ńară sau regiune sursă, 
pe baza celor mai recente statistici ale cazării. Au fost incluse unele creşteri pe 
perioadele de timp ale Ńintelor pentru a reflecta dezvoltarea unei game mai largi 
de atracŃii care îi încurajează pe vizitatori să-şi prelungească sejurul în Ńară. 
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� S-a considerat un număr mediu de persoane pentru gradul de ocupare a 
camerelor de 1,5 pentru vizitatorii străini şi 1,75 pentru oaspeŃii români (pe baza 
mixului estimat al oaspeŃilor în scop de afaceri şi în alt scop). 

� S-a aplicat un grad de ocupare mediu Ńintă de 65%. 
 
Pe această bază, viitoarele solicitări de camere încadrate în cele trei categorii vor fi: 
 

Tabel 4.5: Solicitări camere, 2011, 2016, 2021 şi 2026 – pe categorii  
 
An Camere pe categorii de cazare 

 
% creştere 

anuală  
 Superioară Mijlocie Inferioară Total  
Ofertă  2005 7.600 83.100 50.900 141.600  
Cerere      
2005  6.200 33.400 6.000 45.600  
2011 10.100 49.900 8.700 68.700 7,1 
2016 15.000 68.700 11.700 95.400 6,8 
2021 22.400 96.200 16.100 134.700 7,1 
2026 32.300 130.600 21.400 184.300 6,5 
Sursa: Estimări Master Plan bazate pe date privind gradul de ocupare de la INCDT  
 
Aceasta indică o solicitare suplimentară de 24.700 camere din categoria superioară şi 
47.500 camere din categoria mijlocie în perioada respectivă. Nu vor fi solicitări de 
camere suplimentare din categoria inferioară; desigur, cererea din 2026 nu va ajunge la 
nivelul ofertei actuale. 
  
Solicitările de camere în funcŃie de locaŃie prezintă o perspectivă diferită. 
 
 

Tabel 4.6: Solicitări camere, 2011, 2016, 2021 şi 2026 – pe tip de locaŃie 
 

An Tip locaŃie (mii camere) 
 Oraş Litoral Circuit Total 

% creştere 
anuală  

Ofertă 2005 25.900 58.600 57.100 141.600  
Cerere      
2005 24.300 6.400 14.900 45.600  
2011 37.200 9.900 21.600 68.700 7,1 
2016 51.200 14.000 30.200 95.400 6,8 
2021 71.100 20.300 43.300 134.700 7,1 
2026 97.900 27.500 58.800 184.300 6,5 
Sursa: Estimări Master Plan bazate pe date privind gradul de ocupare de la INCDT  
 
Nu vor fi solicitări suplimentare de camere pe litoral, deşi este necesară ridicarea 
standardelor pentru oferta existentă deja. De asemenea, oferta actuală pentru turismul 
de circuit satisface cererea viitoare. Totuşi, aceasta este o largă categorie şi s-ar putea 
ca solicitările în locaŃiile rurale să crească, dar să fie mai reduse în zonele staŃiunilor din 
interiorul Ńării. Cea mai mare extindere este necesară la nivelul oraşelor cu peste 45.000 
de camere suplimentare până în 2026. 
 
ProiecŃiile de mai sus trebuie considerate doar ca direcŃii generale. Este clar totuşi că 
este necesară creşterea standardelor cazării şi că o mare parte a cazării din categoria 
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inferioară va trebui îndepărtată de pe piaŃă. În ceea ce priveşte deciziile de dezvoltare, 
vor trebui luate în considerare condiŃiile şi circumstanŃele de pe plan local. 
 
 
4.3  AtracŃii 
 
4.3.1 Peşterile 
 
PotenŃialul peşterilor amenajate pentru vizitare ca atracŃie turistică a fost recunoscut 
înainte de 1990 când au fost identificate opt peşteri spre a fi dezvoltate. Numai Peştera 
Urşilor a fost dezvoltată în întregime şi este astăzi principala peşteră din Ńară amenajată 
pentru vizitare. Prin legislaŃia ulterioară privind conservarea, dezvoltarea a fost oprită 
pentru a evita posibila deteriorare a mediului. Cele mai multe peşteri accesibile turiştilor 
în general sunt slab dotate sau au facilităŃi care nu se ridică la un nivel satisfăcător din 
punct de vedere al siguranŃei şi protecŃiei mediului. 
 
Există patru clase de protecŃie a peşterilor – A, B, C şi D. În clasa A sunt peşteri care se 
află în afara limitelor din punct de vedere ştiinŃific sau al siguranŃei. În clasa B sunt 
incluse peşteri accesibile specialiştilor autorizaŃi, cum sunt speologi cu experienŃă şi 
ecoturişti îndrumaŃi. Clasele C şi D includ peşteri accesibile turismului de masă, deşi cu 
restricŃii.    
 
Majoritatea peşterilor se află în proprietatea autorităŃilor locale sau se găsesc în parcurile 
naŃionale. 
 
Peşterile care se vor dezvolta trebuie să întrunească un număr de criterii, şi anume: 
 

� Varietatea elementelor din peşteră trebuie să stimuleze vizitarea; 
� Perioadele de acces să nu afecteze viabilitatea din punct de vedere financiar – 

de exemplu perioada de închidere pentru hibernarea sau reproducerea liliecilor, 
sezonul inundaŃiilor, controlul poluării, etc.; 

� Accesul în peşteră, inclusiv spaŃii de parcare; 
� Complexitatea şi costul amenajărilor cu culoare, scări mobile, balustrade şi 

sistem de iluminat; 
� Proximitatea altor atracŃii turistice, unităŃi de cazare şi unităŃi de alimentaŃie 

publică; 
� Entuziasmul proprietarilor faŃă de dezvoltare. 

 
Recomandări 
 
Următoarele peşteri au fost identificate pentru a fi analizate mai îndeaproape, întrucât 
îndeplinesc majoritatea sau toate criteriile următoare: 
 

� Acces rutier comod; 
� Proximitatea centrelor turistice; 
� Adaugă o mare valoare gamei de atracŃii şi activităŃi turistice locale; 
� Acces corespunzător publicului larg fără a fi necesar echipament special; 
� Există un administrator dornic să se ocupe de dezvoltare. 
 

Tabel 4.7: LocaŃia potenŃialelor peşteri amenajate pentru vizitare 
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Peştera JudeŃ / Oraş Proprietar / Administrator 
Liliecilor* Vâlcea, satul BistriŃa, comuna 

Costeşti 
Mănăstirea BistriŃa 

Polovragi* Gorj, comuna Polovragi Muzeul JudeŃean Gorj 
Ponicova* MehedinŃi, PlavişeviŃa şi Dubova AdministraŃia Parcului Natural PorŃile 

de Fier 
Ponoarele* MehedinŃi Primăria comunei Ponoarele 
Closani* Gorj AdministraŃia Parcului NaŃional 

Domogled Valea Cernei 
Scărişoara Alba, Garda de Sus Primăria Gârda de Sus 
Muierilor Gorj, Baia de Fier AS.Speologică HADES, Ploieşti 
Comarnic Caraş Severin, ReşiŃa  
IalomiŃa Prahova, Buşteni  
Limanu ConstanŃa, Limanu Grupul de ExploraŃii Subacvatice şi 

Spelogice din Bucureşti 
* Cuprinse în studiul INCDT  "Proiect de amenajare turistică a obiectivelor carstice care urmează a fi 
introduse in circuitul turistic" 2004. 
 
Se recomandă ca proprietarii sau administratorii acestor peşteri să ia în considerare 
dezvoltarea acestora ca peşteri amenajate pentru vizitare, cu acces îmbunătăŃit pentru 
vizitatori, iluminat amplasat strategic, ghizi, materiale de prezentare, marcaje, facilităŃi 
pentru vizitatori cum ar fi toalete, chioşcuri, etc. 
  
AcŃiunea 53  
 
Administratorii / autorităŃile locale / administratorii parcurilor trebuie să întocmească 
propuneri de dezvoltare conform direcŃiilor prevăzute de INCDT pentru Cheile BistriŃei 
de lângă Valea BistriŃei, Polovragi din judeŃul Gorj, Ponoarele din judeŃul MehedinŃi, 
Closani de lângă Padeş în Gorj şi Ciucaru-Ponicova între PlavişeviŃa şi Dubova în 
MehedinŃi.   La aceste prevederi trebuie să se adauge estimări ale costurilor, inclusiv 
cele aferente studiilor de impact asupra mediului şi costuri de dezvoltare. Mai trebuie 
adăugat proiectul unui plan de afaceri operaŃional, care va include costuri cu 
publicitatea.    
 
Aceste propuneri trebuie apoi supuse atenŃiei AgenŃiei Regionale de Dezvoltare 
respective pentru obŃinerea fondurilor de dezvoltare. 
 
4.3.2 Salinele 
 
Creşterea în viitor a numărului de vizite la saline se poate realiza în mare măsură prin 
îmbunătăŃirea publicităŃii, a căilor de acces şi a experienŃei de vizitare. Există un 
potenŃial considerabil de creştere a numărului de vizitatori atât în scop de tratament, cât 
şi ca vizite de interes general. Acest gen de activitate ar trebui să constituie o sursă 
suplimentară de venit atractivă pentru proprietarii de saline şi prin popularizarea acestei 
forme neobişnuite de atracŃie turistică. Ea va genera şi cheltuieli turistice suplimentare la 
nivelul unităŃilor de cazare şi de alimentaŃie publică. 
 
CerinŃele pentru îmbunătăŃirea vizitelor în saline includ: 

� Separarea din motive de siguranŃă a traficului şi zonelor industriale, de tratament 
şi celor pentru vizitatori, 

� Marcarea şi semnalizarea intrării pentru a da vizitatorilor un semn de 
întâmpinare; 
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� Zona de primire a vizitatorilor la suprafaŃă şi spaŃii de parcare ; 
� Prezentarea salinei incluzând formarea din punct de vedere geologic a 

depozitelor de sare, metode de extracŃie folosite de-a lungul secolelor, posibilităŃi 
de utilizare a sării, expunerea şi prezentarea echipamentului minier, beneficii 
medical ale mediului salin, etc.; 

� Toalete şi facilităŃi gen bufet; 
� FacilităŃi cu amănuntul pentru suveniruri în legătură cu sarea; 
� Materiale publicitare şi activităŃi promoŃionale orientate către a) profesii medicale, 

şi b) vizitatori în general. 
 
În scopul realizării acestora, proprietarii minelor trebuie fie să se angajeze să ofere ei 
înşişi facilităŃi vizitatorilor ca societate comercială, fie să negocieze o concesionare 
favorabilă către operatori care să ofere aceste servicii şi facilităŃi. Concesionarea va 
trebui să se realizeze pe termen mediu-lung, cu opŃiuni de prelungire, pentru a-i încuraja 
pe operatori să investească în facilităŃi de calitate. 
 
La Praid a fost realizat un studiu de fezabilitate atât pentru salină ca atracŃie turistică şi 
posibilitate de tratament, cât şi pentru oraş ca bază de cazare. Salrom este foarte 
interesată să-şi dezvolte afacerea turistică şi de tratament aici, dar nu dispune de 
resurse pentru dezvoltarea şi marketingul facilităŃilor. Se recomandă ca Salrom să-şi 
extindă studiul de fezabilitate pentru Praid cu un plan de afaceri şi să caute sprijinul 
fondurilor structurale de la UE pentru dezvoltarea acestei facilităŃi. 
 
De asemenea, Salrom trebuie să întocmească planuri detaliate de dezvoltare a 
turismului pentru unele sau toate celelalte saline care acceptă vizitatori şi să caute 
fonduri pentru dezvoltare din partea donatorilor şi /sau partenerii comerciali. 
 
AcŃiunea 65 
 
1. Salrom să-şi extindă studiul de fezabilitate al Salinei Praid pentru a include un plan 

de afaceri şi să se adreseze ARD pentru a solicita fonduri de dezvoltare. 
2. Salrom să-şi dezvolte planurile de turism pentru alte saline pe care doreşte să le 

extindă ca atracŃii turistice şi să adreseze o solicitare de fonduri ARD-urilor 
respective, pentru finanŃare. 

 
4.4 Turismul de afaceri (MICE) 
 

 
 
Multe unităŃi mari de cazare consideră afacerea organizării de conferinŃe ca pe o 
posibilitate de afaceri suplimentară. Cei care oferă un mediu plăcut, facilităŃi funcŃionale 
de întâlniri, cazare de calitate, acces facil din principalele centre şi facilităŃi 
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corespunzătoare de petrecere a timpului liber sunt cei care au cele mai mari şanse de 
reuşită. 
 
Există o piaŃă extinsă a conferinŃelor internaŃionale, fie la nivel de asociaŃii, organizaŃii 
guvernamentale sau corporaŃii. Aderarea României la Uniunea Europeană oferă 
oportunităŃi României de atragere a întâlnirilor europene şi regionale cu condiŃia oferirii 
unor facilităŃi corespunzătoare.     
 
În analiza întâlnirilor internaŃionale organizate de membrii săi în 2005, International 
Congress and Convention Association (ICCA) a identificat 5.315 întâlniri internaŃionale 
organizate în aproape 100 de Ńări. 58% dintre acestea au fost organizate în Europa, dar 
numai 12 în România. România ar putea atrage cu siguranŃă un segment de piaŃă mai 
mare. 
 
 
 
Profilul întâlnirilor internaŃionale 
 
Dimensiunea 
 
În 2005, 651 de delegaŃi în medie au participat la întâlniri ale asociaŃiilor internaŃionale.  
Din punct de vedere al amploarei, întâlnirile formează o gamă largă. Procentul întâlnirilor 
cu un număr de delegaŃi participanŃi între 50-149 a crescut în ultimii 10 ani. Marea 
majoritate a întâlnirilor numără sub 200 de delegaŃi. Cele mai considerabile întâlniri sunt 
organizate în principal în America de Nord de către asociaŃii având în special membri 
nord-americani. 
 

Tabel 4.8: Dimensiunea medie a întâlnirilor asociaŃiilor internaŃionale (delegaŃi) în 2005 
 

Număr delegaŃi % 
    50 - 149 24,2 
  150 - 249 18,5 
  250 - 499 24,7 
  500 - 999 17,2 
1000 - 1999 9,1 
2000 - 2999 2,4 
3000 - 4999 2,3 
5000 - 10000 1,2 
10000 şi peste 0,4 
 100,0 

Sursa:   ICCA International Association Meetings Market 1996-2005 
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Figura 4.1: Dimensiunea întâlnirilor asociaŃiilor internaŃionale - 2005 
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Sursa:   ICCA International Association Meetings Market 1996-2005 

 
LocaŃii 
 
Majoritatea întâlnirilor internaŃionale se desfăşoară în centre de conferinŃe special 
amenajate sau hoteluri. Există tendinŃa ca întâlnirile de dimensiune mai redusă şi cele 
ale companiilor să se desfăşoare în hoteluri. Pentru întâlnirile asociaŃiilor mai mari şi cele 
guvernamentale sunt preferate centrele de conferinŃe special amenajate. 
 

Tabel 4.9: Întâlniri ale asociaŃiilor internaŃionale – Tipul locaŃiei de congres utilizat 2005 
 

LocaŃie % 
Centru conferinŃe/expoziŃii 40,5 
FacilităŃi întâlniri în hoteluri 38,6 
Universitate 13,2 
Alte locaŃii 7,8 
Total 100,0 

Sursa:   ICCA International Association Meetings Market 1996-2005 
 
 
Caracterul sezonier 
 
Perioadele de vârf ale întâlnirilor internaŃionale din Europa sunt primăvara şi toamna.  
Acestea coincid şi contribuie la gradul de ocupare de vârf din hotelurile oraşelor în 
aceste perioade. Pe litoral şi în zonele staŃiunilor, acestea coincid cu perioadele dinainte 
şi după sezon, existând posibilitatea extinderii sezonului. 
 

Tabel 4.10: Caracterul sezonier al întâlnirilor asociaŃiilor internaŃionale – 2005 
 

Luna % 
Ianuarie 1,8 
Februarie 2,2 
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Martie 4,8 
Aprilie 7,0 
Mai 11,8 
Iunie 14,2 
Iulie 8,9 
August 8,3 
Septembrie 18,3 
Octombrie 10,9 
Noiembrie 9,1 
Decembrie 2,7 
Total 100,0 

Sursa:   ICCA International Association Meetings Market 1996-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2: Caracterul sezonier al întâlnirilor asociaŃiilor internaŃionale – 2005 
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Sursa:   ICCA International Association Meetings Market 1996-2005 

 
Durata medie a întâlnirilor în 2005 a fost de 4,08 zile. 
 
Recomandări 
 
1. Dezvoltare 
 
În pofida dezvoltării hotelurilor cuprinzând facilităŃi pentru întâlniri, este în mod cert 
nevoie de mari centre de conferinŃe special amenajate care să găzduiască în special 
evenimente guvernamentale sau ale asociaŃiilor. PotenŃialul pieŃei este clar. 
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O primă privire de ansamblu a profilului acestor întâlniri indică necesitatea unei facilităŃi 
cu dotări corespunzătoare sesiunilor plenare şi cu o capacitate de organizare a 
banchetelor de 2.000 de locuri. Vor fi necesare mai multe încăperi mai mici pentru 
găzduirea întâlnirilor neplenare şi pentru sesiuni separate pentru numărul total al 
delegaŃilor şi pentru organizarea unor conferinŃe cu mai puŃini delegaŃi. Un centru special 
amenajat trebuie să aibă flexibilitatea de a oferi forme de întâlniri inovatoare, cum ar fi 
lansarea de produse. Este nevoie de suficientă flexibilitate pentru ca acest centru să 
poată fi folosit pentru distracŃii şi chiar pentru evenimente sportive, atunci când nu sunt 
solicitări pentru principala sa funcŃie, aceea de locaŃie pentru întâlniri. 
 
S-au dezvoltat proiecte de planuri pentru un centru naŃional de conferinŃe. Este nevoie 
urgentă de un studiu de fezabilitate. Acesta nu trebuie să ia doar Bucureştiul în 
considerare ca locaŃie logică a unui astfel de centru din punct de vedere al legăturilor de 
transport şi cazării, ci trebuie să evalueze şi ConstanŃa şi litoralul Mării Negre ca locaŃii 
suplimentare datorită ofertei largi de spaŃii de cazare şi necesităŃii de atragere a 
afacerilor în afara sezonului estival de vârf. 
 
AcŃiuni 14, 61 
 
Comandarea unui studiu de fezabilitate pentru centre de conferinŃe special amenajate 
mai mari (probabil la Bucureşti şi ConstanŃa) incluzând o evaluare a pieŃei şi propuneri 
pe baza cărora autorităŃile municipale respective pot solicita fonduri structurale de la 
UE pentru proiecte şi construcŃii. 
 
2. Marketing 
 
A existat tendinŃa de a nu trata marketingul generic al României ca destinaŃie MICE.   
ANT a publicat materiale legate de congrese şi convenŃii oferind o imagine generală a 
gamei de facilităŃi pentru întâlniri, disponibile în întreaga Ńară. Acestea au fost distribuite 
cu ocazia evenimentelor de promovare şi ca răspuns la solicitările de informaŃii, dar nu 
ca Ńintă. De curând a fost publicată o broşură specifică de marketing 'Meeting Romania' 
pentru pieŃele unde se vorbeşte limba germană. Nu s-a făcut un marketing direct pentru 
aceste publicaŃii. ANT nu dispune de personal specializat pentru turismul de afaceri 
având abilităŃile esenŃiale pentru dezvoltarea pieŃei. 
 
AsociaŃia NaŃională a Organizatorilor Profesionişti de ConferinŃe şi ExpoziŃii a stabilit 
reŃele şi, în special ca membru al ICCA are acces la o piaŃă mai largă şi date de contact 
pentru planificarea întâlnirilor. Datorită lipsei de resurse, eforturile sale s-au limitat la 
solicitări de informaŃii şi la alcătuirea bazelor de date ale produselor. 
 
Se propune stabilirea unei legături oficiale între organizaŃia naŃională a turismului şi 
AsociaŃia NaŃională a Organizatorilor Profesionişti de ConferinŃe şi ExpoziŃii. Trebuie 
dezvoltat un plan de acŃiune în colaborare. ONT trebuie să pună la dispoziŃie resursele 
pentru RCB pentru acŃiuni care să depăşească sfera operaŃiunilor de solicitări de 
informaŃii, să angajeze directori pentru cercetarea vânzărilor şi promovare pentru: 

� Cercetarea şi identificarea organizaŃiilor având capacitatea de a aduce întâlnirile 
în România şi pentru care România poate oferi facilităŃi de organizare; 

� Identificarea proceselor de luare a deciziilor pentru organizaŃii cu potenŃial; 
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� Organizarea extinderii invitaŃiilor de către organizaŃii omoloage şi organizaŃii 
guvernamentale, în funcŃie de situaŃie; 

� Organizarea şi finanŃarea unor deplasări pentru familiarizarea decidenŃilor şi 
planificatorilor de întâlniri; 

� Participarea la întâlniri, conferinŃe şi expoziŃii pentru promovarea industriei, în 
scopul vânzării directe şi dezvoltării cunoaşterii destinaŃiei; 

� Întocmirea materialelor promoŃionale şi contribuirea la păstrarea şi extinderea 
bazei de date a RCB. 

 
AcŃiunea 62 
 
1. ANT şi RCB să încheie un Memorandum of Understanding (MoU) prin care ANT să 

pună la dispoziŃia RCB forŃă de muncă, echipament şi fonduri de promovare pentru 
extinderea operaŃiunilor sale. 

2. ANT şi RCB să dispună de asistenŃa tehnică pentru extinderea operaŃiunilor 
derulate de AsociaŃia NaŃională a Organizatorilor Profesionişti de ConferinŃe şi 
ExpoziŃii, să deruleze acŃiuni de cercetare şi vânzare, inclusiv instruirea 
personalului în domeniul cercetării şi tehnicilor de vânzare a conferinŃelor. 

3. Realizarea materialelor pentru vânzări şi a programului activităŃilor de vânzare, 
inclusiv a unui website performant. 

 
 
 
4.5 StaŃiuni balneare 
 

 
 
Cadrul general 
 
În 2005 existau 369 de unităŃi de cazare înregistrate în staŃiunile balneare, care ofereau  
39.090 locuri de cazare – 13,8% din totalul locurilor de cazare din România. 
 
Datorită perioadelor medii de funcŃionare, aceste unităŃi de cazare au oferit 19,5% din 
locurile de cazare disponibile şi 5.303.980 de zile de cazare au fost vândute în 2005.   
Gradul anual de ocupare al camerelor disponibile a fost de 53%. 
 
Sub 3% din zilele de cazare au fost vândute vizitatorilor străini. 
 
Numai 9% din zilele de cazare au fost vândute de proprietăŃile de 3, 4 sau 5 stele. 
 
Provocări 
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Aceste cifre aparent pozitive ascund multe puncte slabe în activitatea staŃiunilor 
balneare, printre care: 
 

� StaŃiunile balneare sunt aproape în întregime dependente de piaŃa internă; 
� Cele 3% zile de cazare ale vizitatorilor străini, în mod virtual, aparŃineau în 

totalitate proprietăŃilor de 3-5 stele, justificat prin faptul că străinii caută cazare de 
calitate, pentru care oferta este limitată; 

� În 2005, Departamentul NaŃional pentru Pensii şi Asigurări Sociale a emis 
276.342 bilete de tratament pentru perioade de câte 18 zile. Această activitate 
subvenŃionată a reprezentat 88% din zilele de cazare în staŃiunile balneare; 

� Cu o valoare medie de 770 RON în 2005 pentru 18 zile de cazare şi masă şi 
două tratamente, aceasta reprezintă o activitate extrem de puŃin rentabilă pentru 
staŃiunile balneare; 

� Marea majoritate a spaŃiilor de cazare din staŃiunile balneare sunt de 1 sau 2 
stele sau neclasificate şi nu îndeplinesc în nici un fel standardele acceptabile 
pentru secolul 21; 

� Mare parte din spaŃiile de cazare şi-au epuizat de mult durata de viaŃă şi nu pot fi 
recondiŃionate pentru a satisface cerinŃele vizitatorilor; 

� Infrastructura şi facilităŃile de distracŃie din multe staŃiuni balneare sunt foarte 
învechite, reflectate în cheltuielile reduse ale majorităŃii vizitatorilor – nici 
autorităŃile locale, nici sectorul privat nu pot genera venituri suficiente pentru a 
justifica nişte investiŃii adecvate în infrastructura urbană în vederea ridicării 
standardelor la nivelul de calitate cerut de piaŃă; 

� În multe staŃiuni există clădiri de patrimoniu care s-au degradat; 
� Guvernul a făcut concesionări pe termen lung unor companii private pentru 

utilizarea surselor de apă, cu obligaŃia de a oferi aceste resurse naturale către 
utilizatori şi centre de tratament. Aceasta a provocat dispute pe tema taxelor 
percepute şi critici la adresa concesionarilor care nu renovează facilităŃile 
surselor de apă; 

� Se cunosc foarte puŃin în străinătate beneficiile terapeutice deosebite ale unor 
tratamente balneare din România. 

 
Trebuie spus în concluzie că cele mai multe staŃiuni balneare supravieŃuiesc din 
afacerile tradiŃionale subvenŃionate pe plan intern la un nivel care nu generează suficient 
profit pentru a permite investiŃii în modernizarea spaŃiilor de cazare sau facilităŃilor de 
tratament. 
 
 
Viitorul biletelor de tratament 
 
Distribuirea biletelor de tratament reprezintă de fapt dispozitivul care păstrează în viaŃă 
majoritatea staŃiunilor balneare. Totuşi, acest "dispozitiv de păstrare în viaŃă" nu poate 
readuce staŃiunile în bună formă şi el poate fi decuplat în orice moment. 
 
LicitaŃia anuală a biletelor de tratament când hotelurile din staŃiunile balneare prezintă 
nivelul tarifelor practicat pentru biletele de tratament a condus la creşterea rapidă în 
ultimii ani a valorii acestora – de la 770 RON în 2005 până la 1089 RON în medie în 
2007. Totuşi, este mult sub tariful la care se pot oferi facilităŃi şi servicii de calitate 
rezonabilă şi care să aducă un profit rezonabil operatorilor. 
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În ultimii cinci ani, bugetul biletelor de tratament a crescut cu 37% - de la 222,5 milioane 
RON în 2002 până la 304,6 milioane RON în 2007. Totuşi, pe aceeaşi perioadă, datorită 
escaladării preŃurilor s-au emis cu 23% mai puŃine bilete de tratament. 
 
Afacerea biletelor de tratament este deci în declin rapid, chiar dacă valoarea unitară a 
biletelor de tratament creşte într-un ritm mai rapid decât rata inflaŃiei.    
 

Tabel 4.11: Bilete de tratament 2001-2007 
 

Anul Bilete 
alocate în 

Buget  

PreŃul biletelor  
în Buget   

RON 

Valoarea 
actuală a 
biletelor 

RON 

% 
creştere 

Bilete de 
tratament 

emise 

% 
modif. 

2001 435.000 400   338.244  
2002 445.000 500   330.030 -2,4 
2003 445.000 610   337.817 2,4 
2004 445.000 610   291.716 -13,6 
2005 445.000 650 770  276.342 -5,3 
2006 445.000 640 870 13 272.653 -1,3 
2007 476.000 640 1089 25 253.233 -7,1 

Sursa: Departamentul NaŃional pentru Pensii şi Drepturi Sociale din Ministerul Muncii 
 
De asemenea, nu există garanŃia că Guvernul va continua să folosească acest sistem la 
infinit. 
 
DirecŃii strategice 
 
Nu este deloc sigur că sistemul biletelor de tratament va continua. De asemenea, nu 
există dovezi clare că există o cerere continuă sau în creştere, în afara clienŃilor 
subvenŃionaŃi, pentru multe staŃiuni balneare tradiŃionale existente în prezent în ofertă. 
 
Dacă sistemul biletelor de tratament este oprit, multe staŃiuni balneare vor înceta să mai 
fie viabile. Chiar dacă sistemul continuă, majoritatea, dacă nu chiar toate staŃiunile 
balneare trebuie să identifice o nouă direcŃie. Dacă au una sau mai multe forme de 
tratament unice şi foarte solicitate, este nevoie ca prin îmbunătăŃirea produselor şi 
marketing să poată fi capabile să continue să funcŃioneze ca staŃiuni balneare. Acele 
staŃiuni care nu au nimic deosebit de oferit în ceea ce priveşte forma tratamentelor vor 
trebui să se reorienteze, fie să devină staŃiuni de odihnă oferind o gamă de atracŃii, 
facilităŃi şi activităŃi inclusiv tratament balnear, fie să facă o schimbare mai radicală, ca 
de exemplu un oraş-centru universitar. 
 
Unele staŃiuni balneare şi proprietarii lor au fost iniŃiatoare în luarea măsurilor de 
modernizare şi diversificare în vederea repoziŃionării lor. În unele cazuri pe baza 
cercetării de piaŃă, în altele pe baza propriilor judecăŃi de valoare au acŃionat pentru:  

� renovarea spaŃiilor de cazare cel puŃin până la nivelul standardelor de 3 sau 4 
stele; 

� instalarea unor facilităŃi moderne de tratament; 
� instalarea unor facilităŃi suplimentare moderne de wellness, înfrumuseŃare şi 

refacere; 
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� dezvoltarea unor atracŃii suplimentare ca motive de vizitare, cum ar fi facilităŃi 
pentru sporturi de iarnă şi săli de conferinŃă; 

� marketingul produsului de “sănătate” şi mai puŃin al produsului “medical”. 
 
Rezultatul acestor dezvoltări se regăseşte în: 

� prelungirea sezonului; 
� lărgirea pieŃei prin oferirea de tratamente preventive şi de refacere, pentru a 

atrage segmentul de piaŃă al celor care plătesc pentru aceste servicii; 
� oferirea unor facilităŃi de wellness (sănătate şi frumuseŃe) pentru a atrage noua 

clasă de mijloc şi adesea piaŃa familiilor; 
� penetrarea mai largă pe pieŃele străine prin oferirea unor servicii de bună calitate. 

 
Deşi aceste îmbunătăŃiri sunt binevenite, viitorul turismului balnear din România rămâne 
neclar. Este necesară cercetarea pentru a identifica cererea de pe piaŃa internă şi 
internaŃională pentru gama de produse balneare. Aceasta va permite o evaluare în ceea 
ce priveşte staŃiunile balneare care trebuie renovate, produsele care trebuie dezvoltate 
şi modul de reorientare a activităŃii. În acelaşi timp, trebuie identificate căile prin care 
staŃiunile balneare pot fi cel mai bine promovate, în special în străinătate, către 
segmente de piaŃă cu potenŃial. 
 
În scopul propriei regenerări, fiecare staŃiune balneară trebuie să îşi reaşeze marca  sa 
specifică. Unele îşi pot extinde oferta de produse de la "staŃiune pentru îngrijirea 
sănătăŃii" cu conotaŃia de tratament medical, către cea de "oraş balnear", care 
sugerează o staŃiune elegantă unde vizitatorii se pot relaxa într-un mediu de refacere a 
forŃelor, angajându-se în activităŃi de wellness dacă doresc, dar bucurându-se şi de alte 
activităŃi şi excursii în staŃiune şi împrejurimi. Altele pot continua să se specializeze în 
tratamente unice specifice şi să caute să-şi dezvolte segmente de nişă. Altele pot 
încerca să-şi dezvolte noi societăŃi mari cum ar fi campusuri de învăŃământ şi instruire. 
 
Estimările privind cererea viitoare de cazare indică faptul că există o supraofertă 
semnificativă de camere de hotel de 1 şi 2 stele. Multe din aceste camere se află în 
staŃiuni balneare (şi depind de activitatea pe baza biletelor de tratament aflată în declin).   
Ar fi posibilă renovarea şi modernizarea unora din aceste proprietăŃi până la standarde 
de 3 şi 4 stele care sunt tot mai solicitate. Totuşi, Ńinând cont de mărimea redusă a 
camerelor etc., multe din ele nu se vor preta renovării. În această situaŃie, ar exista 
varianta demolării sau unei utilizări alternative. Una din opŃiuni ar putea fi o schimbare 
radicală a destinaŃiei, cum ar fi dezvoltarea în scopul utilizării ca birouri, şcoală hotelieră 
sau unităŃi de cazare a studenŃilor, alături de o instituŃie de învăŃământ.    
 
Recomandări  
 
 
AcŃiunea 15 
 
Comandarea unei cercetări pe piaŃa internă pentru a identifica:  

� care tratamente balneare rămân în cerere pentru segmentul biletelor de 
tratament şi care pentru segmentul nesubvenŃionat; 

� cererea de pe piaŃă şi profilul sejururilor de wellness şi al pachetelor de 
tratament  preventiv; 

� activităŃi suplimentare pe care vizitatorii le aşteaptă în afara facilităŃilor de 
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tratament sau wellness. 
 

Comandarea unei cercetări pe pieŃele externe pentru a identifica: 
� Ńări ale căror sisteme de asigurări de sănătate subvenŃionează tratamentul 

balnear şi care ar putea fi interesate de vizite în România; cum ar putea fi atraşi 
pacienŃii din aceste Ńări; 

� cererea pentru gama de tratamente oferită în România, în special propunerile 
de vânzare unice ale României – mofete, nămoluri unice, etc. prin decizia 
personală sau la recomandarea medicului; 

� concurenŃa preŃurilor de pe pieŃe cum sunt Ungaria şi Bulgaria; 
� procesul selecŃiei staŃiunilor de tratament şi de wellness – de către clienŃi, 

medici,  companii de asigurări, tur operatori specializaŃi, etc. 
� media şi canalele de publicitate pentru a ajunge la clienŃii străini ai staŃiunilor 

balneare şi la cei care îi consiliază. 
 
ANT şi OrganizaŃia Patronatelor din Turismul Balnear din România (OPTBR) trebuie să 
iniŃieze această cercetare. 
 
AcŃiunea 66 
 
Diseminarea rezultatelor studiilor de mai sus către toŃi cei interesaŃi. 
 
O dată identificată cererea pieŃei, fiecare staŃiune balneară şi proprietarii ei vor trebui să 
se decidă care din segmente pot fi considerate drept Ńinte şi să-Ńi dezvolte gama de 
produse  pentru a satisface cerinŃele clienŃilor. 
 
AcŃiuni 66, 86, 87 
 
Proprietarii staŃiunilor balneare şi autorităŃile locale trebuie să se pună de acord asupra 
reorientării gamei de produse ale staŃiunilor şi imaginii pe baza cererii identificate pe 
piaŃă. Primăriile staŃiunilor balneare trebuie să autorizeze planuri de dezvoltare 
integrată a staŃiunilor în colaborare cu proprietarii locali ai staŃiunilor balneare în 
vederea îmbunătăŃirii şi extinderii motivelor de vizitare şi să decidă măsurile care 
trebuie luate la nivelul staŃiunilor în funcŃie de direcŃia în care se va dezvolta staŃiunea 
în viitor. Găsirea surselor de finanŃare pentru implementarea acestor planuri şi 
realizarea implementării. 
 
AcŃiunea 68 
 
Clarificarea obligaŃiilor concesionarilor surselor de apă din staŃiunile balneare. Există 
confuzii care decurg din sistemul actual şi, în anumite situaŃii facilităŃile de la punctele 
de acces public la izvoare nu sunt păstrate pentru că nimeni nu acceptă această 
responsabilitate. Acest lucru afectează imaginea staŃiunii în punctul său central. 
Izvoarele, nămolurile, gazul etc. reprezintă un activ naŃional, în timp ce subsolul şi 
activitatea de control revin Ministerului Mediului şi Apelor. Este discutabil dacă de 
suprafaŃa terenurilor trebuie să beneficieze comunitatea locală în general sau 
antreprenorii individuali. Ar fi deci de preferat ca primăriile să aibă responsabilitatea 
concesionărilor şi aceea de a încasa taxe pentru facilităŃile de tratament pe baze 
echitabile şi să asigure acces public de calitate către sursele de apă ale staŃiunilor 
balneare. 
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AcŃiunea 79 
 
ONT, împreună cu reprezentanŃii industriei balneare să proiecteze şi să implementeze 
un plan de marketing pentru a crea imagini adecvate ale staŃiunilor balneare din 
România şi ale ofertei lor de produse specifice. 
 
Personalul de tratare din staŃiunile balneare trebuie instruit astfel încât să se manifeste 
mai degrabă ca personal al industriei ospitalităŃii decât ca personal pur "medical" sau 
"para-medical". 
 
AcŃiunea 83 
 
ANT şi OPTBR, prin intermediul Comitetului de Dezvoltare a Resurselor Umane 
propus, să dezvolte instruirea personalului din staŃiunile balneare la nivel regional 
pentru tratamente generale şi specializate, wellness, înfrumuseŃare, etc. 
 
 
4.6 Turismul rural 
 

 
 
Cadrul general 
 
Turismul rural este considerat a cuprinde, în sens foarte larg, recreerea în decor rural 
sau mediu rural în scopul participării sau experimentării unor activităŃi, evenimente sau 
atracŃii care nu sunt disponibile în zone urbanizate. Sunt incluse aici parcurile naŃionale 
şi rezervaŃiile naturale, regiuni rurale deschise, sate şi zone agricole. El cuprinde  
ecoturismul şi agroturismul.   
 
Cazarea în mediul rural, în majoritate în zone montane, cuprinde 24% din unităŃile de 
cazare din Ńară, dar deloc surprinzător numai 12% din locurile de cazare pentru că o 
unitate de cazare de mărime medie are doar 11 paturi. S-a înregistrat o creştere de trei 
ori a numărului de locuri de cazare oferite în pensiunile rurale începând din 2001. 
 
Provocări 
 

� Promovarea zonelor protejate în scopul mai bunei cunoaşteri a acestora şi 
facilitării accesului mai multor vizitatori fără a pune în pericol mediul; 

� Informarea vizitatorilor cu privire la oportunităŃile din zonele rurale, inclusiv 
cazare, activităŃi, atracŃii şi evenimente; 

� Acordarea asistenŃei furnizorilor de turism rural (adesea micro-întreprinderi) 
pentru a pătrunde pe pieŃe în condiŃii de eficienŃă a costurilor; 
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� Publicitatea evenimentelor tradiŃionale, a obiceiurilor şi meşteşugurilor care 
prezintă interes pentru turişti. 

 
AcŃiuni 
 
Parcurile naŃionale şi rezervaŃiile naturale, deşi trebuie să protejeze zonele sensibile de 
mediu şi cele cu importanŃă ştiinŃifică, dispun de multe zone în care un trafic mai mare al 
vizitatorilor şi mai multe activităŃi ar fi binevenite. Acestea trebuie administrate cu atenŃie.  
La nivelul rezervaŃiilor s-au identificat multe oportunităŃi de extindere a activităŃilor deja 
existente şi introducerea altora noi, în special ciclismul, sporturile pe apă, precum şi 
urmărirea păsărilor şi mamiferelor.   
 
Parcurile naŃionale şi rezervaŃiile naturale întocmesc planuri de dezvoltare, care includ 
stabilirea zonelor destinate a reglementa intervenŃia omului în acelaşi timp cu 
exploatarea potenŃialilor vizitatori. Planul Parcul NaŃional Retezat este finalizat şi a fost 
salutat pe plan internaŃional ca un model excelent. Acest plan reclamă îmbunătăŃiri ale 
facilităŃilor pentru vizitatori, cum sunt zonele de primire, centrele de interpretare, 
toaletele, marcajele, indicatoarele, turnurile de observare, refugiile, etc. precum şi în 
ceea ce priveşte activităŃile promoŃionale şi cooperarea strânsă dintre autorităŃile de 
administrare a parcurilor şi comunităŃile locale.   
 
Aceste planuri de dezvoltare combină conservarea mediului cu extinderea turismului şi 
merită acordarea de fonduri. Aceste dezvoltări vor îmbunătăŃi oportunităŃile pentru 
activităŃi comerciale asociate turismului din comunităŃile rurale, fie că sunt amplasate în 
zone protejate, fie în apropierea acestora. 
 
AcŃiunea 40 
 
Administratorii zonelor protejate să întocmească planuri de dezvoltare durabilă a 
turismului, menŃionând costurile detaliate ale dezvoltării şi implementării în zonele 
respective şi să solicite asistenŃa fondurilor structurale de la UE. 
 
O activitate lăudabilă este desfăşurată de organizaŃii precum ANTREC (AsociaŃia  
NaŃională a Turismului Rural, Ecologic şi Cultural) prin acordarea asistenŃei în special 
micilor operatori de turism rural atât pentru dezvoltarea produselor lor, cât şi pentru a 
pătrunde pe pieŃe. ANTREC este în esenŃă un consorŃiu de marketing al cazării rurale. 
Realizarea esenŃială a acestei asociaŃii constă în accesul oferit vizitatorilor către cazare 
şi activităŃi în mediul rural. AcŃionând astfel, ea acordă multă îndrumare şi asistenŃă 
furnizorilor rurali. 
 
Există exemple de consorŃii de operatori rurali locali, cum ar fi AsociaŃia de Turism 
Bucovina, care facilitează accesul vizitatorilor şi selectarea produselor în zona 
respectivă. Un număr mai mare de astfel de grupări locale ar facilita dezvoltarea 
considerabilă a turismului rural, în special în măsura în care ele pot fi un stimulent pentru 
organizarea şi promovarea evenimentelor locale şi tradiŃionale şi pentru promovarea 
meşteşugurilor tradiŃionale. ReŃeaua birourilor regionale ale ANT propusă a se consolida 
cu responsabilităŃi în dezvoltare va fi capabilă să colaboreze în acest sens. 
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AcŃiunea 35 
 
Inspectorii regionali pentru dezvoltare ai ANT să încurajeze şi să faciliteze formarea 
destinaŃiei zonelor rurale, precum şi consorŃiul şi asociaŃiile marketingului de produs. 
 
AcŃiunea 70 
 
Împreună cu autorităŃile locale, asociaŃiile locale şi reŃeaua de CIT-urile, ANT să 
colecteze şi să publice date referitoare la festivaluri şi evenimente tradiŃionale. De 
asemenea, să colaboreze cu ONG-urile la promovarea produselor şi activităŃilor de nişă 
în zonele rurale. 
 
Există o gamă largă de activităŃi de interes deosebit care se desfăşoară în mediul rural, 
cum ar fi excursii, ciclism, urmărirea păsărilor, drumeŃii, canoe şi sporturi de aventură. În 
unele cazuri, cum ar fi excursiile şi ciclismul, este necesară dezvoltarea coordonată a 
produselor, cu îndrumare de la nivel central din partea asociaŃiilorspecializate şi cu 
asistenŃa ANT. În toate cazurile, este necesară publicitatea activităŃilor individuale şi 
publicitatea activităŃii în general pe segmentele de piaŃă de mare interes. ANT trebuie 
să-şi dezvolte campanii-Ńintă împreună cu asociaŃiile şi cluburile de profil. 
 
AcŃiunea 77a 
 
ANT să stabilească campanii de publicitate cu organizatorii şi asociaŃiile pentru activităŃi 
rurale, cu Ńinte asupra grupurilor de mare interes. 
 
 
4.7 Turismul de litoral 
 
Cadrul general 
 
Litoralul Mării Negre se întinde pe 193,5 kilometri între Ucraina şi Bulgaria, de la Delta 
Dunării în nord, până la principalele staŃiuni cu plajă în sud. Trebuie remarcat principalul 
port ConstanŃa, baza navală redusă şi şantierul naval din Mangalia, precum şi marea 
rafinărie din Midia la nord de Năvodari. 
 
În 2005 în zona de litoral, exclusiv oraşul ConstanŃa şi Delta Dunării s-au înregistrat 285 
de hoteluri cu peste 74.222 locuri de cazare. Acestea au reprezentat 29% din totalul 
hotelurilor înregistrate în România şi 45% din locurile de cazare. Au fost de asemenea 
peste 500 de bungalouri şi vile şi multe locuri de cazare neînregistrate.   
 
Conform datelor statistice înregistrate de Institutul NaŃional de Statistică, hotelurile de pe 
litoral au fost deschise în medie numai 102 zile şi au funcŃionat cu un grad de ocupare 
de doar 53% în această perioadă. 84% din locurile de cazare au fost ocupate de români.  
Marea majoritate a vizitatorilor străini au ocupat hoteluri de 3, 4 şi 5 stele. 
 
Provocări 
 
StaŃiunile de pe litoral se confruntă cu o reducere a traficului de vizitatori, pe măsură ce 
oferta de produse nu a reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor tot mai mari ale 
vizitatorilor. Motivele care se ascund în spatele acestei situaŃii au rădăcini adânci. Ceea 
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ce anterior fusese realizat în dezvoltarea staŃiunilor sub controlul şi administrarea statului 
a evoluat ulterior în sute de întreprinderi comerciale mici sau medii aproape fără legătură 
între ele. În perioada de după privatizare, atât piaŃa turistică internă, cât şi cea 
internaŃională s-au maturizat şi solicită acum o gamă de produse şi servicii mai 
sofisticate. Cu proprietatea fragmentată şi fără o direcŃie strategică clară, staŃiunile de pe 
litoral nu au reuşit să răspundă pieŃelor în schimbare şi au avut de suferit în consecinŃă. 
 
DificultăŃile cu care se confruntă staŃiunile sunt numeroase şi includ: 

� Locuri de cazare predominant de calitate redusă în majoritatea unităŃilor mari; 
� Un sezon foarte scurt, care înseamnă practicarea unor preŃuri necompetitive 

până la nivelul pragului de rentabilitate; 
� Imposibilitatea de a atrage şi păstra personal profesionist pentru un sezon scurt; 
� O mare concurenŃă între hoteluri pentru afaceri, în locul colaborării pentru a 

creşte afacerile; 
� ActivităŃi şi divertisment insuficient în interiorul şi în apropierea hotelurilor pentru 

a satisface cerinŃele pieŃei actuale; 
� Viziune limitată a hotelierilor care valorifică cererea în creştere a vizitatorilor de 

weekend şi pierd afaceri cu grupuri de vizitatori într-un sezon mai lung; 
� Eroziunea plajelor; 
� Infrastructura publică slab întreŃinută; 
� Aglomerarea traficului şi spaŃii de parcare insuficiente; 
� Interese conflictuale ale concesionarilor de plaje şi furnizorilor de cazare; 
� Pierderea majorităŃii operaŃiunilor charter la Aeroportul Kogălniceanu. 

 
Probabil că ameninŃarea cea mai gravă pentru staŃiunile de pe litoral o reprezintă 
degradarea activului cel mai valoros al acestora, plaja. S-a constatat o reducere 
serioasă a mărimii plajei în ultimii douăzeci-treizeci de ani datorită erodării datorită 
combinării impactului provocat de canalele Dunării şi de digul de la Midia asupra 
nivelului normal al depozitelor de sedimente de-a lungul litoralului. În ciuda diferitelor 
măsuri de remediere care s-au luat, plaja se retrage anual cu 2 metri. 
 
Capacitatea multor plaje de-a lungul litoralului este mult sub capacitatea unităŃilor de 
cazare adiacente, chiar fără a considera cererea vizitatorilor zilnici. Erodarea continuă a 
plajelor va continua să reducă capacitatea plajelor şi va impune găsirea unor activităŃi 
alternative pentru vizitatori. Se fac studii în prezent pentru identificarea unor acŃiuni 
eficiente de remediere a problemei eroziunii. 
 
Au existat câteva iniŃiative pentru a veni în întâmpinarea acestor provocări. S-au făcut 
investiŃii semnificative în modernizarea hotelurilor şi asigurarea unor facilităŃi în interiorul 
acestora, cum ar fi servicii de tratament şi wellness şi săli de conferinŃe, care pot 
contribui la extinderea sezonului. Totuşi, aceste investiŃii binevenite nu pot rezolva 
problemele fundamentale. Studiile de marketing şi constatările arată că nivelul actual al 
serviciilor pe staŃiunile de pe litoral nu este suficient pentru a se ridica la nivelul poziŃiei 
pe care România ar trebui s-o deŃină ca una din principalele destinaŃii de litoral din 
Europa de est. Conceptul din anii 60 despre o staŃiune de litoral, care coincide cu ceea 
ce majoritatea staŃiunilor încă oferă, nu mai este atractiv pentru piaŃă, care solicită 'plajă 
plus'. 
 
AcŃiuni 
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Proiectul demonstrativ Mamaia, realizat în cadrul acestui Master Plan care este un 
exemplu de tratare a câtorva provocări fundamentale în dezvoltarea turismului, intră în 
câteva detalii pentru tratarea problemelor  cu care se confruntă principalele staŃiuni. 
Principiile prezentate acolo pot fi aplicate în mare parte în multe alte staŃiuni. 
 
Proiectul demonstrativ Mamaia are două obiective: 

� Să demonstreze cum se poate moderniza şi restructura o staŃiune, pentru a-i 
diversifica gama de atracŃii în interiorul şi în afara staŃiunii, în scopul de a atrage 
noi segmente de piaŃă şi a prelungi sezonul turistic; 

� Să cerceteze implementarea măsurilor de management continuu necesare 
pentru a restructura şi administra o staŃiune. 

 
În esenŃă, fiecare staŃiune sau grup de staŃiuni trebuie să-şi dezvolte un plan de 
dezvoltare de mare amploare, care să încorporeze reconstrucŃia slabei infrastructuri 
existente şi a unităŃilor de cazare în dezvoltări adaptate pieŃei, pentru ca staŃiunea să 
devină viabilă. Acest gen de planuri trebuie să cuprindă majoritatea, dacă nu chiar toate 
elementele următoare solicitate de piaŃă în momentul de faŃă: 
 

� Porturi de ambarcaŃiuni şi facilităŃi de practicare a sporturilor nautice; 
� FacilităŃi de practicare a sporturilor în orice anotimp; 
� Golf şi alte sporturi de aspiraŃie; 
� Călărie; 
� Wellness şi tratamente de îngrijire şi înfrumuseŃare; 
� AtracŃii şi distracŃii culturale; 
� Locuri amenajate pentru multiple utilizări, pentru conferinŃe şi spectacole; 
� Parcuri de distracŃii tematice; 
� Diverse opŃiuni pentru petreceri nocturne; 
� Magazine de calitate; 
� ActivităŃi în interiorul staŃiunii; 
� Excursii. 

 
Întocmirea planurilor de dezvoltare integrată a staŃiunilor reprezintă prima etapă în 
tratarea principalei probleme cu care se confruntă majoritatea staŃiunilor de pe litoral, 
aceea a lipsei coeziunii destinaŃiei cauzate de gradul înalt al fragmentării proprietăŃii 
asupra terenurilor şi produselor ca urmare a privatizării activelor statului la începutul 
anilor 90. Multe din activele staŃiunilor au fost închiriate operatorilor individuali. În 
consecinŃă, magazinele, unităŃile de alimentaŃie publică şi cele de divertisment din 
staŃiuni s-au degradat şi au devenit neatractive, contribuind mai degrabă la deteriorarea 
imaginii staŃiunii, decât la îmbunătăŃirea ei.   
 
Lipsa unei coordonări generale a staŃiunilor a fost un factor hotărâtor în decizia 
guvernului de a transfera controlul plajelor în responsabilitatea Ministerului Mediului. 
Departe de a crea un cadru de lucru puternic pentru plaje, ministerul a permis 
proliferarea pe faleză a unor întreprinderi cu activitate temporară şi de multe ori în relaŃii 
conflictuale. Fără intenŃie, aceasta a condus la confuzia vizitatorilor şi continuarea 
degradării din punct de vedere al confortului. 
 
SoluŃia pentru această fragmentare trebuie să fie un angajament al tuturor acŃionarilor 
din staŃiune – publici şi privaŃi – pentru un plan de management al staŃiunilor în 
colaborare, în care să fie reprezentaŃi toŃi componenŃii şi obligaŃi să contribuie atât cu 
fonduri, cât şi cu consiliere. 
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AcŃiunea 54 
 
AutorităŃile locale să întocmească planurile de dezvoltare integrată a staŃiunilor pe baza 
cerinŃelor pieŃei actuale şi să garanteze asigurarea motivelor de vizitare pe tot parcursul 
anului. Aceste planuri trebuie să trateze atât aspecte de confort public, cum ar fi spaŃii 
de parcare şi facilităŃi pentru diverse utilizări pentru divertisment sau conferinŃe, facilităŃi 
de petrecere a timpului liber şi zone de distracŃii pentru staŃiune, astfel încât să poată 
funcŃiona întregul an. 
 
AcŃiunea 55 
 
AutorităŃile locale să înfiinŃeze companii de management al staŃiunilor cu toŃi acŃionarii 
care să deŃină un număr de acŃiuni proporŃional cu terenul deŃinut în proprietate. Aceste 
companii să colaboreze la crearea unei oferte coerente de produse ale staŃiunii şi 
stabilirea unei direcŃii viitoare şi a marketingului staŃiunii. 
 
SoluŃia pe termen lung pentru dificultăŃile cu care se confruntă recrutarea şi păstrarea 
personalului pe durata sezonului scurt de funcŃionare din prezent o reprezintă 
prelungirea sezonului. Aceasta va fi o acŃiune de durată, pe măsură ce staŃiunile se 
adaptează la satisfacerea cerinŃelor pieŃei. Totuşi, înfiinŃarea a două instituŃii de formare 
profesională pe litoral, aşa cum se propune în iniŃiativa strategică pentru dezvoltarea 
resurselor umane va veni în sprijinul soluŃionării acestei probleme prin atragerea 
populaŃiei locale în industrie şi instruirea personalului pe parcursul sezonului. 
 
Finalizarea căii rutiere de acces Bucureşti - ConstanŃa va facilita traficul în diverse ocazii 
şi pe durate scurte, care poate fi încurajat prin promovarea unor pachete speciale sau a 
celor în afara sezonului. Accentul trebuie pus totuşi pe atragerea unor activităŃi de suport 
reciproc al tur-operatorilor europeni pe perioada principalului sezon, având în vedere că 
perioada de funcŃionare depăşeşte în mod caracteristic sezonul actual de trei luni. 
 
Atragerea unor companii aeriene low cost la Aeroportul Kogălniceanu din ConstanŃa 
trebuie să fie serios luată în considerare. Deşi în mod obişnuit aceasta reclamă 
subvenŃii, avantajele aşezării oraşului ConstanŃa pe hartă pentru turişti străini 
independenŃi trebuie să primeze faŃă de costuri. 
 
AcŃiunea 11 
 
Aeroportul Kogălniceanu din ConstanŃa şi Consiliul judeŃean ConstanŃa să continue 
negocierile cu companii aeriene low cost pentru a spori capacitatea căilor de acces. 
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4.8 Turismul cultural 
 

 
 
4.8.1 Muzee şi galerii de artă 
 
Muzeele, casele istorice şi galeriile de artă din România reprezintă avuŃia culturală şi 
istorică a Ńării. ColecŃiile lor sunt deosebit de importante. Totuşi, în majoritatea cazurilor 
prezentarea lor este extrem de demodată. Acesta este rezultatul fondurilor insuficiente şi 
al concentrării asupra conservării acestor active şi a funcŃiilor lor arhivistice folosind 
resursele disponibile. 
 
În zilele noastre, vizitatorii muzeelor şi atracŃiilor de patrimoniu se aşteaptă (şi merită) să 
primească: 

� Un bun-venit 
� Orientare, şi  
� Interpretare  

Fie că sunt elevi de şcoală sau academicieni, ei se aşteaptă să fie primiŃi ca oaspeŃi, dar 
să fie şi instruiŃi. Şi pentru că vizita nu are doar scop de instruire, ei se bucură şi de 
ocazia de a se relaxa şi a lua o gustare sau o băutură răcoritoare în acest amplasament. 
 
Recomandări 
 
Muzeele, atracŃiile de patrimoniu şi cele arheologice trebuie să se adapteze cerinŃelor în 
schimbare ale vizitatorilor lor. Personalul muzeelor trebuie instruit pentru a-i întâmpina şi 
a acorda asistenŃă oaspeŃilor, mai degrabă decât a juca rolul de paznici, ceea ce se 
întâmplă adesea. Deşi dezvoltarea prezentărilor folosind tehnologia hi-tech, audio şi 
vizuală, precum şi prezentările inter-active pot fi o soluŃie de bază, există multe variante 
low cost pentru o mai bună interpretare, inclusiv rezumate în limbi străine pentru 
conŃinutul fiecărei camere.    
 
 
AcŃiuni 63, 84 
 

� ÎmbunătăŃirea interpretării exponatelor pentru vizitatori, inclusiv materiale 
lingvistice suplimentare. Asigurarea susŃinerii din partea donatorilor pentru 
revitalizarea prezentării exponatelor şi introducerea interpretării interactive. 

� Identificarea oportunităŃilor şi locaŃiilor pentru îmbunătăŃirea operaŃiunilor unor 
magazine şi unităŃi de alimentaŃie publică în interiorul sau în vecinătatea 
muzeelor şi atracŃiilor de patrimoniu. Căutarea fondurilor pentru dezvoltare 
provenind de la donatori sau concesionari în vederea implementării. 

 
AcŃiunea 64 
 
Instruirea personalului muzeelor şi atracŃiilor de patrimoniu în domeniul grijii faŃă de 
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clienŃi. 
 
Vânzarea de broşuri, suveniruri şi alte produse specifice este tratată adesea cu reŃinere, 
în loc să fie considerată ca răspunzând dorinŃei vizitatorilor şi ca sursă de venit. În mod 
similar, multe muzee şi locaŃii de patrimoniu dispun de spaŃiu care poate fi folosit pentru 
amenajarea unui bufet şi care se poate închiria pentru a simplifica administrarea. 
 
ReŃeaua NaŃională a Muzeelor din România (RNMR) luptă pentru multe astfel de 
iniŃiative, dar mai sunt încă multe de făcut. Administratorii de muzee, fie că sunt 
Ministerul Culturii şi Cultelor, consiliile judeŃene sau alte instituŃii au ocazia de a apela la 
fonduri de dezvoltare din fondurile structurale ale Uniunii Europene. AgenŃiile donatoare 
sunt de asemenea dornice să acorde asistenŃă tehnică. 
 
4.8.2  Spectacole şi evenimente culturale  
 
În scopul încurajării participării în număr mai mare a vizitatorilor la abundenŃa de 
spectacole şi evenimente culturale din România există două principale cerinŃe. În primul 
rând publicitatea evenimentelor cu mult timp înainte şi în al doilea rând facilitarea 
rezervării şi cumpărării biletelor.   
 
În prezent există posibilitatea de a face rezervări de bilete la evenimente culturale pentru 
orice loc din Europa prin telefon şi internet şi de a plăti cu card de credit.   
 
Propunerea de extindere a website-lui Romania Turism va oferi ocazia organizatorilor de 
evenimente şi promotorilor de a face publicitate ofertelor lor pe scară mai largă. Totuşi, 
rezervările rămân un proces dificil şi de durată. Se recomandă deci, iniŃial pentru 
Bucureşti şi ulterior pentru alte oraşe, dezvoltarea unei facilităŃi centrale computerizate 
de box office care să permită rezervări în timp real. Această facilitate ar putea fi operată 
de Centrul de Informare Turistică Bucureşti propus, ca parte a rolului de informare al 
acestuia. 
 
De acest gen de facilitate nu vor beneficia numai turiştii, ci şi rezidenŃii locali şi trebuie să 
încurajeze o participare mai largă la o gamă largă de evenimente culturale. 
 
AcŃiunea 10 
 
Realizarea unui studiu despre capacitatea şi posibilitatea unui sistem de rezervare 
electronic la evenimente culturale desfăşurate în locaŃii de artă, galerii şi alte locaŃii 
pentru evenimente culturale din Bucureşti; comandarea şi instalarea sistemului în CIT 
din Bucureşti sau alt punct de deservire. 
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4.9  Turismul activ 
 

 
 
4.9.1 Ciclism 
 
Ciclismul devine tot mai popular ca activitate de recreere în România. Există cluburi de 
ciclism atât pentru ciclismul rutier, cât şi pentru ciclismul montan. Mai multe parcuri 
naŃionale şi rezervaŃii naturale oferă oportunităŃi de practicare a ciclismului montan şi 
multe altele intenŃionează să dezvolte circuite şi trasee în zonele respective. 
 
Produsul ciclism de traseu se află într-un stadiu extrem de incipient de dezvoltare. A 
existat tentativa de a pune România pe hartă (din punct de vedere literal) prin 
dezvoltarea unui Traseu de ciclism al Dunării. Acesta includea detalierea unui traseu de-
a lungul Dunării şi asigurarea de hărŃi şi detalii privind atracŃiile turistice şi unităŃile de 
cazare pentru turişti. Acest proiect a fost întrerupt din cauza inundaŃiilor din 2005, iar 
fondurile au fost folosite numai pentru instalarea indicatoarelor de-a lungul traseului. 
 
Recomandare 
 
Proiectul Traseul de ciclism al Dunării trebuie finalizat. În plus, este necesară cercetarea 
la nivelul organizaŃiilor, publicaŃiilor şi operatorilor de ciclism din Europa.   
 
ANT şi AsociaŃia NaŃională de Cicloturism trebuie să dezvolte o campanie promoŃională 
pentru traseu. 
 
AcŃiunea 56 
 
Finalizarea activităŃii de definire a Traseului de ciclism al Dunării inclusiv realizarea 
hărŃilor şi materialelor publicitare, precum şi actualizarea website-ului. Cercetarea la 
nivelul organizaŃiilor europene şi regionale de ciclism şi al punctelor de promovare pe 
piaŃă. Dezvoltarea şi implementarea unei campanii promoŃionale pentru traseu. 

 
4.9.2 DrumeŃii 
 
Produsul drumeŃii este în mare parte bine dezvoltat pe teren prin sistemul de marcare şi 
procesul de autorizare a traseelor. Totuşi, există o slabă comunicare privind extinsa 
ofertă a produsului către potenŃialii excursionişti, care în consecinŃă nu cunosc 
oportunităŃile.  Această lipsă de comunicare trebuie rezolvată. 
 
Unele autorităŃi locale realizează publicaŃii cuprinzând hărŃi care indică traseele din 
interiorul şi din jurul zonelor lor. Nu există uniformitate în prezentarea acestor informaŃii 
sau a hărŃilor. InformaŃii detaliate privind posibilităŃile de drumeŃie sunt în general 
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disponibile numai la sosirea într-o staŃiune. Publicitatea în avans este precară, iar 
informaŃiile detaliate pentru planificare sunt dificil de obŃinut înaintea unei vizite. 
 
În pofida evidentei atracŃii a drumeŃiilor în CarpaŃi şi alte zone şi a efortului serios depus 
pentru a oferi trasee clar marcate şi sigure, acest "produs" nu este promovat cu 
agresivitate. 
 
Recomandări 
 
ANT trebuie să utilizeze procesul de colectare a datelor atunci când autorizează trasee 
montane şi le extind pentru a produce materiale promoŃionale şi de informare  
standardizate referitoare la drumeŃiile montane din România. Aceasta trebuie să se 
realizeze pe bază de autorizare pentru certificarea noilor trasee. 
 
Pentru a aduce datele referitoare la reŃeaua actuală a traseelor până la acest nivel, se 
propune un proiect special. Împreună cu principalii administratori ai terenurilor prin care 
trec traseele drumeŃiilor, trebuie stabilită o hartă uniformă a tuturor traseelor, care poate 
fi folosită pentru producerea de pliante cu trasee locale, materiale de publicitate a 
drumeŃiilor în general şi trebuie folosite în website-ul www.romaniatravel.ro. 
Administratorilor de trasee trebuie să li se pună la dispoziŃie un set pentru colectarea 
datelor şi echipament GPS cu ajutorul cărora să colecteze datele, împreună cu 
SALVAMONT şi alte organisme interesate de pe plan local. ANT trebuie să includă 
datele traseelor într-un format cartografic standard şi să adune date suplimentare pentru 
fiecare traseu – puncte de acces, legături de transport, dificultatea şi tipul terenului, 
descrierea traseului, spaŃii de cazare pe traseu sau în apropiere, etc. pentru a le publica 
în formă tipărită şi pe website. 
 
AcŃiune 
 
ANT şi Romsilva trebuie să dezvolte un plan de acŃiune pentru realizarea hărŃilor şi 
publicitatea traseelor de drumeŃie, inclusiv: 
 

� Harta GPS a tuturor traseelor autorizate; 
� Producerea unei specificaŃii pentru realizarea hărŃii şi a oricăror alte şi viitoare 

trasee; 
� Producerea unei cartografii standard şi a datelor pentru zonele traseelor de 

drumeŃie incluzând marcarea traseelor, atracŃii, vederi panoramice, descrierea 
rutelor (dificultate, durată, distanŃă, diferenŃă de altitudine, echipament, etc.), 
transport către şi de la trasee, cabane şi alte unităŃi de cazare; 

� Prezentarea traseelor în formă detaliată, punct cu punct şi în forma circuitelor; 
� Dezvoltarea unui catalog al traseelor pentru includerea website-ului ANT în 

detaliu, cu facilitatea de a edita hărŃi pentru trasee individuale; 
� Cercetarea pieŃei interne şi internaŃionale a drumeŃiilor şi a structurilor de 

comunicare – operatori de specialitate, cluburi de drumeŃie, etc. 
� Dezvoltarea unei campanii de marketing pentru drumeŃii în România şi realizarea 

materialelor publicitare de bază pentru operatorii şi cluburile de drumeŃie, precum 
şi pentru turişti individuali. 

 
AcŃiuni 13 şi 60 
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1.   RaŃionalizarea reŃelei traseelor pentru drumeŃie în zonele protejate în scopul  
minimizării impactului negativ asupra mediului. 
2.   Realizarea unui plan de dezvoltare a drumeŃiilor cuprinzând:  

� Harta GPS, cartografie digitală, colectarea datelor şi realizarea hărŃii 
� Procurarea asistenŃei tehnice 
� Cercetare de piaŃă  
� Dezvoltarea şi implementarea unui plan de marketing al drumeŃiilor 

3. Revizuirea cerinŃelor pentru acordarea autorizaŃiei pentru trasee de drumeŃie, în    
vederea includerii tuturor informaŃiilor, a rezultatelor GPS, etc. necesare pentru a include 
noile trasee în master baza de date. 
 
În unele zone, infrastructura traseelor de drumeŃie prezintă deficienŃe – marcarea este 
incompletă, iar cabanele montane necesită reparaŃii şi renovare. Se recomandă ca în 
zonele protejate să se identifice deficienŃele şi cerinŃele atât pentru traseele existente, 
cât şi pentru cele noi şi să includă aceste planuri de dezvoltare turistică durabilă. 
 
AcŃiunea 40 
 
Administratorii zonelor protejate să includă cerinŃele de refacere şi extindere a traseelor 
de drumeŃie în planurile lor de dezvoltare turistică durabilă. 
  
4.9.3 Sporturi de iarnă   
 
Sporturile de iarnă sunt în mare vogă în România. Schiul, snow boarding-ul şi activităŃile 
asociate acestora sunt foarte la modă. Cei care fac parte din clasa de mijloc, în creştere 
în special în oraşe, au descoperit în sporturile de iarnă o activitate pe care şi-o pot 
permite şi care le îndeplineşte multe din aspiraŃii. Multe zone montane au exploatat 
această oportunitate pentru a dezvolta facilităŃi specifice sporturilor de iarnă în scopul 
generării de noi locuri de muncă pentru rezidenŃii din zonă şi activităŃilor economice în 
zonele respective. O mare parte a acestei dezvoltări a fost din păcate realizată ad hoc şi 
fără a lua în considerare implicaŃiile pe scară largă. Există riscul ca dezvoltarea unor 
sporturi de iarnă actuale sau viitoare să se confrunte cu unele aspecte, cum ar fi: 
 

� Să devină neviabile pentru că piaŃa-Ńintă în cadrul unei zone uşor accesibile este 
prea mică; 

� Să devină neviabile din cauza sezonului scurt datorită insuficienŃei zăpezii – 
altitudinii şi încălzirii globale – şi cererii reduse din cursul săptămânii; 

� Să devină neviabile şi să aducă daune mediului datorită necesităŃii şi costului 
producŃiei de zăpadă artificială; 

� Să aibă impact de distrugere a mediului, atunci când zonele sunt zone protejate 
şi sensibile; 

� Să exercite o presiune prea mare asupra infrastructurii locale – drumuri de 
acces, sisteme sanitare şi de canalizare, parcarea autovehiculelor. 

 
Datele privind gradul de ocupare a spaŃiilor de cazare şi capacitatea de transport pe 
cablu indică vârfuri scurte ale cererii şi un grad de utilizare generală scăzut.  Creşterea 
potenŃială a pieŃei pentru sporturile de iarnă nu a fost cercetată. Dezvoltarea viitoare 
presupune deci riscuri. Ea trebuie să nu se orienteze după produs, ci să se bazeze pe 
evaluări serioase ale cererii pieŃei. 
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Recomandări 
 
Este necesară cercetarea privind potenŃialul pieŃei sporturilor de iarnă, în special pentru 
România. Aceasta trebuie comandată de ONT în numele industriei şi să formeze baza 
viitoarelor planuri de dezvoltare a facilităŃilor pentru sporturile de iarnă. 
 
AcŃiunea 16 
 
Comandarea unui studiu pe piaŃă privind cererea românilor pentru sporturi de iarnă pe 
baza profilului, a venitului disponibil şi locaŃiei în vederea evaluării potenŃialului. 
 
 
Dezvoltarea unor noi facilităŃi pentru sporturi de iarnă trebuie să fie autorizată din punct 
de vedere al amenajării teritoriale dacă, în conformitate cu reglementările generale 
privind construcŃiile, se poate prezenta – 
 

� Un plan de afaceri specificând perioadele şi volumul utilizării proiectate; 
� Că impactul gradului de utilizare asupra confortului şi infrastructurii locale – apă, 

sistem sanitar, canalizare, acces de transport, parcare, etc. este acceptabil şi 
asigurat; 

� Printr-un studiu de impact, că dezvoltarea este acceptabilă din punct de vedere 
al mediului. 

 
Dezvoltările la nivel local trebuie de asemenea să se încadreze în planurile judeŃene şi 
să fie garantate de Consiliul judeŃean. 
 
AcŃiunea 41 
 
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului să solicite departamentelor de 
planificare ale Consiliului judeŃean să aprobe toate dezvoltările aferente practicării  
sporturilor de iarnă, asigurând respectarea în totalitate a consideraŃiilor de mediu şi 
asigurarea infrastructurii de susŃinere. 
 
Cea mai bună perioadă pentru zăpadă în majoritatea staŃiunilor este ianuarie - martie; 
Totuşi, ele adesea funcŃionează la întreaga capacitate în weekend pe durata acestor 
luni. Prima săptămână din luna februarie este vacanŃa stabilită pentru elevii din şcoli şi 
licee care, fie cu familia, fie în grupuri şcolare sunt potenŃiali buni clienŃi pentru staŃiunile 
sporturilor de iarnă. Există totuşi riscul unui alt vârf pe parcursul acestei săptămâni. 
Pentru a egala cererea şi a îmbunătăŃi utilizarea facilităŃilor, se recomandă ca Ministerul 
EducaŃiei să eşaloneze vacanŃa şcolară prin stabilirea primei săptămâni pentru jumătate 
din Ńară şi a celei de a doua săptămâni pentru cealată jumătate. Este un sistem care 
funcŃionează în beneficiul staŃiunilor şi al clienŃilor în multe alte Ńări europene. 
  
AcŃiunea 88 
 
Ministerul EducaŃiei să eşaloneze vacanŃa şcolară pentru a încuraja participarea 
suplimentară a tinerilor la practicarea sporturilor de iarnă. 
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4.10  Turism "city break" – Bucureşti şi alte oraşe 
 

 
 
Ca rezultat al creşterii timpului liber şi al multiplelor vacanŃe, alături de apariŃia 
companiilor aeriene low cost şi a trenurilor rapide intercity, s-a înregistrat o creştere 
dramatică a numărului de mini-vacanŃe (city break) petrecute în oraşele europene. 
Principalele cerinŃe ale unei reuşite destinaŃii city break sunt: 
 

� Acces facil low cost; 
� Cazare de calitate la tarife specifice perioadelor din afara sezonului (tipice de 

weekend); 
� ActivităŃi culturale; 
� Preparate culinare şi băuturi de calitate în zone atractive din împrejurimi; 
� Cumpărături; 
� Informare corespunzătoare; 
� Transport local adecvat. 

 
Bucureştiul poate îndeplini toate aceste criterii. Companiile de transport low cost fac 
accesul posibil şi determină practicarea de către alte companii a unor tarife specifice 
perioadelor din afara sezonului. 
 
În general hotelurile practică tarife foarte scăzute în weekend. Există organizatori foarte 
activi, deşi cu slabă mediatizare, de spectacole de operă şi formaŃii orchestrale la 
standard internaŃional. Există multe baruri şi restaurante deosebit de animate noaptea. 
 
Cea mai importantă este însăşi inima oraşului. Există multe zone atractive cu arhitectură 
fascinantă, muzee, biserici, magazine şi cafenele îmbietoare. Există parcuri mici şi mari. 
Este un oraş care te invită să-l cutreieri şi să te bucuri de ambianŃa lui. 
 
Prezentarea şi dezvoltarea produselor 
 
Pentru ca un oraş să se poată lansa ca destinaŃie city break, este necesară 
îmbunătăŃirea şi dezvoltarea câtorva aspecte: 
 

Transferuri la aeroport 
 
Pentru a păstra tarife de transport low cost trebuie dezvoltat un serviciu special 
de transport permanent cu autobuzul între oraş şi cele două aeroporturi. Această 
cursă ar putea porni de la o staŃie de metrou convenabilă (Aviatorilor sau PiaŃa 
Victoriei în funcŃie de disponibilitatea zonelor pentru staŃiile de autobuz) şi/sau 
PiaŃa RevoluŃiei. 
 
Trasee de parcurs pe jos 
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Trebuie dezvoltate trasee de mers pe jos menŃionate pe hărŃi în mai multe limbi 
străine în zone cum ar fi: 

� Centrul vechi; 
� Palatul Parlamentului până la PiaŃa UniversităŃii; 
� PiaŃa Lavorati, PiaŃa Cantacuzino şi PiaŃa RevoluŃiei; 
� Hereastrău şi Muzeul Satului; 
� Ambasada de lângă PiaŃa Napoleon; 
� Traseul pentru vizitele lui Ceauşescu. 

 
Centru de Informare Turistică 
 
Un CIT trebuie deschis în zona centrală – ideal ar fi fostul birou pentru aderarea 
României la UE din PiaŃa RevoluŃiei. El va trebui să funcŃioneze 7 zile pe 
săptămână. De asemenea, va trebui să funcŃioneze ca agent de rezervare pentru 
cazare. 
 
Ghişee ale CIT trebuie deschise la aeroporturile Henri Coandă şi Băneasa – 
posibil în subordinea companiei care operează serviciul de transport la aeroport. 
 
Rezervări la nivel central pentru evenimente culturale 
 
Un chioşc preferabil în cadrul CIT pentru bilete la principalele spectacole de 
orchestră, teatru, operă, etc. Ideal ar fi un box office computerizat pentru toate 
locaŃiile de spectacol. 
 
Autocar cu multiple călătorii 
 
Un traseu în circuit cu autocarul care să ofere un număr nelimitat de călătorii 
pentru un bilet zilnic de călătorie. Un ghid care să facă comentarii în mai multe 
limbi străine ar fi o opŃiune suplimentară. Acesta ar trebui să funcŃioneze pe un 
traseu cum ar fi: 

PiaŃa Charles de Gaulle – pentru Parcul Herăstrău 
Arcul de Triumf 
Muzeul Satului 
PiaŃa Presei Libere 
Kisseleff – Muzeul łăranului Român 
PiaŃa Victoriei – Muzee 
PiaŃa RevoluŃiei 
Bulevardul Regina Elisabeta – pentru Parcul Cişmigiu 
Palatul Parlamentului 
PiaŃa Unirii – Centrul vechi 
PiaŃa UniversităŃii 
PiaŃa Romană 
PiaŃa DorobanŃi – sediile arhitecturale ale ambasadelor 
PiaŃa Charles de Gaulle 

Acesta ar trebui să funcŃioneze iniŃial numai în  weekend şi să-şi prelungească 
programul de funcŃionare dacă va creşte cererea. Autocarele trebuie să aibă o 
frecvenŃă de 20 de minute, de la 09.00 la 19.00. 

 
Marketing 
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Trebuie realizată o campanie promoŃională la diferite niveluri.   
 
O campanie pentru destinaŃia Bucureşti prin colaborarea cu companiile de transport (în 
special cele low cost) pe pieŃele lor sursă. Aceasta ar include reclamă şi vizite media. 
 
Materiale publicitare referitoare la cursele la aeroport şi turul oraşului livrate frecvent 
tuturor hotelurilor din oraş şi aeroporturilor. 
 
Coordonarea şi implementarea 
 
AutorităŃile oraşului trebuie să coordoneze proiectul. CIT trebuie înfiinŃat de Oraş, dar 
trebuie să funcŃioneze pe baze comerciale, să vândă hărŃi, suveniruri şi literatură 
turistică. Facilitatea de rezervare la nivel central a biletelor trebuie să funcŃioneze pe 
bază de contract, la fel ca şi rezervările hoteliere pe care le operează. CIT trebuie să se 
ocupe şi de vânzările de bilete pentru turul oraşului şi cursele la aeroport. 
 
Pliantele cu hărŃile cuprinzând traseele de parcurs pe jos trebuie întocmite de Oraş şi 
distribuite prin CIT, hoteluri, precum şi în autocarele pentru turul oraşului şi autobuzul 
care face legătura cu aeroportul. 
 
Serviciul de transport la aeroport trebuie contractat de Oraş, care trebuie să aibă 
responsabilitatea înfiinŃării zonelor de parcare pentru plecări şi sosiri. 
 
În mod similar, serviciul de călătorii multiple pentru turul oraşului trebuie contractat de 
Oraş. Va fi necesară o uniformă distinctă pentru şoferii autocarelor. Oraşul va stabili 
locaŃiile de urcare şi coborâre care se vor folosi şi va amplasa panouri indicatoare pentru 
Turul oraşului în toate aceste locaŃii. 
 
AcŃiunea 10a 
 
ÎnfiinŃarea unui centru de informare turistică într-un punct central, cu puncte satelit la 
aeroporturile Băneasa şi Henri Coandă, care să ofere informaŃii turistice, rezervări de 
cazare, vânzări de bilete la spectacole, hărŃi turistice şi vânzări de publicaŃii. 
 
AcŃiuni 10b şi 10c 
 
Să se asigure: 
 1) autobuze speciale de transport între aeroporturile Băneasa şi Henri Coandă şi o 
locaŃie centrală convenabilă de legătură cu metroul, taxi şi autobuz. 
2) o facilitate pentru turul oraşului cu multiple călătorii şi opriri în principalele zone 
turistice din centrul Bucureştiului. 
 
AcŃiunea 10d 
 
ÎnfiinŃarea unui departament de marketing pentru Bucureşti ca destinaŃie de recreere, 
care să dezvolte şi să distribuie materiale pentru informarea vizitatorilor şi realizarea 
unor campanii promoŃionale împreună cu compniile aeriene şi alŃi parteneri pentru a 
încuraja turismul city break. 
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4.11 Croaziere pe Dunăre 
 

 
 
Există unele deficienŃe în cadrul traficului de croazieră pe Dunăre, inclusiv: 

� Rate şi metode nestandardizate de percepere a taxelor de acostare la ponton, a 
tarifelor pentru pasageri, etc. în diferite puncte; 

� Taxele de acostare la ponton sunt în general mult mai mari decât oriunde în altă 
parte pe Dunăre – Bulgaria şi Serbia, de exemplu; 

� Lipsa unui punct central sau a unui birou de decontare pentru anunŃarea curselor 
de nave şi de pasageri. Aceasta este procedura standard folosită în Germania, 
Austria şi Ungaria; 

� Calitate slabă a unor pontoane şi facilităŃi de acostare; 
� Calitate slabă a drumurilor de acces spre unele zone speciale de acostare; 
� Neimplementarea unor reglementări de acostare prioritare pentru navele de 

croazieră – în special la Tulcea; 
� Lipsa informaŃiilor pentru vizitatori şi a magazinelor în zonele de acostare – 

cafenele, artizanat local, etc. 
 
Aproape inevitabil, majoritatea pasagerilor în croazierele pe Dunăre vizitează pentru 
prima dată România. ExperienŃa şi calitatea întâmpinării sunt deci importante dacă dorim 
să-i convingem să revină ulterior într-o vizită de mai lungă durată. Se recomandă aşadar 
să li se ofere facilităŃi de mai bună calitate şi să se profite de ocazie pentru a le oferi 
materiale promoŃionale pentru a-i încuraja să repete vizita. 
 
AcŃiune 
 
Pentru a creşte numărul vizitatorilor în croaziere pe Dunăre este necesară modernizarea 
şi standardizarea procedurilor şi facilităŃilor de primire. Există mulŃi acŃionari din sectorul 
public şi privat implicaŃi şi se recomandă abordarea acestora în scopul colaborării. 
 
AcŃiunea 12 
 
ONT să organizeze un seminar anual cu reprezentanŃi ai autorităŃilor portuare, 
autorităŃilor locale respective, AutorităŃii Navale, Departamentului naval din Ministerul 
Transporturilor, tur-operatorilor, operatorilor de croaziere şi ai AsociaŃiei Die Donau 
pentru a stabili soluŃii pentru problemele comune referitoare la traficul de croazieră pe 
Dunăre. 
 
 
AcŃiuni 57 şi 58 
 
ONT să înfiinŃeze un birou de decontare pentru anunŃarea curselor de nave şi de 
pasageri către porturi, operatori etc. şi identificarea mijloacelor de expediere a 
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materialelor promoŃionale către pasageri. 
 
 
AcŃiunea 59 
 
AutorităŃile portuare şi autorităŃile locale să stabilească şi să transmită AgenŃiilor 
Regionale de Dezvoltare propuneri pentru îmbunătăŃirea facilităŃilor pe ponton, a 
facilităŃilor de primire la acostare inclusiv servicii de retail şi îmbunătăŃirea accesului la 
acostare, în vederea finanŃării. 
 
4.12 Transport 
 

 
 
4.12.1 Transportul rutier şi feroviar 
 
Evaluarea infrastructurii de transport realizată în acest raport a stabilit că, atât pentru 
infrastructura rutieră cât şi pentru cea feroviară, programele actuale finanŃate de UE vor 
stabili reŃele ale arterelor principale şi legături internaŃionale care răspund cerinŃelor de 
dezvoltare a turismului pe perioada planului.  
 
Deşi în prezent sunt în curs de derulare numeroase proiecte, este clar că unele iniŃiative 
de îmbunătăŃire a infrastructurii au înregistrat întârzieri majore în finalizare, în special 
Autostrada Bucureşti-ConstanŃa şi legăturile feroviare. De asemenea s-a observat că 
autoritatea feroviară nu a reuşit să finalizeze la timp renovarea gării din Sibiu şi a zonelor 
învecinate şi în consecinŃă accesul către Capitala culturală europeană este serios 
compromis. Deşi aceste întârzieri reprezintă o frustrare în dezvoltarea unui număr de 
destinaŃii pe termen scurt, sunt speranŃe că se va realiza o mai bună coordonare între 
asigurarea infrastructurii şi dezvoltarea turismului în viitor. SoluŃia cheie pentru atingerea 
acestui obiectiv va fi adoptarea Planurilor turistice zonale la nivel naŃional şi judeŃean. 
 
La nivel local, acela al drumurilor judeŃene sau municipale, s-au întâlnit unele probleme 
de acces local. Şi acestea trebuie tratate în planurile turistice judeŃene şi municipale, 
care trebuie să ia în considerare accesul la obiectivele turistice de la infrastructura 
arterelor principale.  
 
În legătură directă cu accesul, parcarea autovehiculelor reprezintă o problemă majoră în 
amenajarea zonelor şi obiectivelor care trebuie tratată. Se preconizează că România va 
primi un număr tot mai mare de turişti, cu până la 250% mai mulŃi pe perioada planului, 
şi că o proporŃie tot mai mare de turişti vor fi vizitatori independenŃi călătorind cu maşini 
proprietate personală. Această creştere a numărului de maşini personale va exercita o 
presiune deosebită asupra zonelor şi atracŃiilor istorice urbane deja aglomerate. Cererea 
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de spaŃii de parcare pentru vizitatori va trebui să fie corect estimată şi adecvat prevăzută 
în Planurile turistice zonale. În centrul zonelor istorice este posibil ca numărul tot mai 
mare al autovehiculelor să fie la un moment dat restricŃionat, şi vor trebui identificate şi 
construite zone de parcare satelit. 
 
În Proiectele demonstrative Mamaia şi Sighişoara, anexate la acest Master Plan este 
examinat impactul frecvenŃei tot mai mari a autovehiculelor la obiectivele turistice şi se 
oferă soluŃii generale pentru problemele care au fost constatate. 
 
Deşi s-au făcut dotări cu nou material rulant, multe din vagoanele de tren se află mult 
sub standardele europene. Programele de modernizare sunt în derulare. În mod similar, 
tramvaiele în cea mai mare parte deŃin echipament vechi, deşi funcŃional. Întrucât ele 
sunt folosite mai ales pe distanŃe scurte, prin vârsta pe care o au sunt percepute de 
vizitatori ca fiind "caracteristice". Nu sunt disponibile pentru vizitatori hărŃi ale 
transportului public, ceea ce nu facilitează utilizarea acestor mijloace de transport. 
 
Autocarele şi autobuzele folosite de tur-operatori sunt în cea mai mare parte de bună 
calitate. 
 
4.12.2 Accesul aerian 
 
Studiile au demonstrat că serviciile aeriene interne şi internaŃionale din România au 
înregistrat o creştere considerabilă în ultimii ani. După integrarea Ńării în UE, acest 
proces s-a accelerat cu numeroase companii aeriene low cost care funcŃionează în 
prezent şi pătrund pe piaŃa locală. În spaŃiul aerian liber al Europei la nivelul actual al 
concurenŃei, piaŃa va trebui să răspundă pentru a satisface creşterea estimată a 
turismului.  
 
Este de asemenea în derulare un program de modernizare şi îmbunătăŃire a 
aeroporturilor din Ńară şi se estimează că acestea vor  satisface creşterea numărului de 
pasageri, inclusiv în scop turistic. La fel ca şi programele de îmbunătăŃire a căilor rutiere 
şi feroviare, un număr de proiecte se confruntă cu întârzieri semnificative, care vor avea 
impact asupra dezvoltării pieŃelor internaŃionale. De exemplu, facilităŃile pentru noul 
terminal de la Aeroportul din Sibiu nu au fost finalizate în anul în care Sibiul este 
‘Capitală culturală’. 
 
4.13 Circuite turistice       
 
În turismul de recreere există o tendinŃă tot mai accentuată de mobilitate a vizitatorilor. În 
trecut, în marea lor majoritate concediile se desfăşurau într-o singură staŃiune pe 
întreaga lor durată. Datorită mobilităŃii crescute, în special prin creşterea numărului de 
autoturisme proprietate personală şi prin disponibilitatea închirierii de maşini, tot mai 
mulŃi vizitatori circulă dintr-un loc în altul, cercetând diverse locuri şi dormind acolo o 
noapte sau două şi apoi continuând să se deplaseze. În felul acesta se formează 
circuitele. 
 
Tur-operatorii proiectează circuite turistice pentru călătoriile în grup. Persoanele 
particulare îşi proiectează propriile circuite sau itinerare, fie detaliat dinainte, fie doar în 
linii mari şi luând decizii privind obiectivele vizitate pe parcurs. Multe din circuitele 
turistice includ numai marcarea destinaŃiilor şi abia menŃionează date generale. 
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Provocarea pentru destinaŃia turistică este de a propune circuite turistice demonstrând 
că există nenumărate lucruri de văzut şi de făcut în spatele marcajelor şi prin aceasta 
vizitatorii să-şi mărească sejurul şi cheltuielile. Dacă punctele de atracŃie şi companiile 
de turism mai mici vor să profite din turism, ele trebuie prezentate ca opŃiuni pentru a fi 
incluse într-un circuit. Vizitatorii apreciază foarte mult circuitele propuse şi au tendinŃa de 
a apela la ele. 
 
Circuitele turistice pot fi itinerare precise, cum ar fi un traseu viticol. Totuşi, în general ele 
prezintă un concept sau listă de opŃiuni din care tur-operatorul sau turistul individual 
poate alege. Principalele obiective ale unui circuit turistic din punct de vedere al 
destinaŃiei sunt: 

� Creşterea duratei sejurului evidenŃiind gama largă de opŃiuni de vizite şi activităŃi 
la fiecare destinaŃie; 

� Creşterea duratei sejurului indicând opŃiuni pentru excursii pornind de la baza 
destinaŃiei; 

� Indicarea legăturilor cu alte destinaŃii din regiune pentru a creşte gradul de  
atracŃie în general şi motivaŃia vizitării. 

 
Transilvania oferă un bun exemplu de dezvoltare a unui circuit turistic. Vizitatorii au o 
idee preconcepută a ceea ce înseamnă şi le-ar putea oferi Transilvania ca experienŃă de 
vizitare. "Regiunea" Transilvania nu are hotare pentru ei. Desigur, graniŃele regionale 
sau judeŃene sunt nerelevante. Ei pot avea un bagaj anterior de cunoştinŃe în legătură 
cu anumite locuri cum ar fi Bran, Braşov sau Sibiu, dar au desigur imagini mentale 
despre castele, oraşe istorice, munŃi şi peisaje romantice. Prezentând un circuit în 
Transilvania, se poate comunica că Transilvania reprezintă toate acestea şi încă mult 
mai mult. 
 
În esenŃă, circuitul cuprinde principalele oraşe, ca diamantele într-un colier, care pot fi 
vizitate toate într-o singură călătorie sau în grupuri mai mici. Totuşi, fiecare oraş trebuie 
să-şi demonstreze propriile faŃete – atracŃii, distracŃii, plimbări, etc. – precum şi gama de  
atracŃii, activităŃi şi excursii accesibile din oraşul respectiv. De exemplu, Alba Iulia ar 
putea include fortăreaŃa Câlnic, golf şi o călătorie prin locuri pitoreşti de-a lungul Văii 
Sebeşului; Sighişoara ar putea include mănăstirea Biertan, călărie şi o călătorie prin 
satele de pe Târnava Mare; şi multe, multe alte opŃiuni. 
 
Oraşele tind să fie punctele centrale într-un circuit pentru că ele au principalele atracŃii şi 
majoritatea spaŃiilor de cazare, dar un element important al circuitului îl reprezintă 
oportunităŃile de cazare în mediul rural. Aceste opŃiuni de cazare acŃionează ca sateliŃi 
pentru principalele oraşe permiŃând vizitatorilor să se lase în voia activităŃilor şi stilului de 
viaŃă rural şi să guste din atracŃiile urbane. 
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Figura 4.3:  SchiŃa circuitului turistic în Transilvania 
 

 
  
Pentru a colabora la atragerea călătoriilor în grup este importantă prezentarea detaliilor 
privind hotelurile care au capacitate suficientă şi dispun de facilităŃi pentru grupuri, astfel 
încât să faciliteze planificarea tur-operatorilor. 
 
Pentru a dezvolta circuitul turistic şi a-l transforma într-un puternic instrument 
promoŃional, întregul concept trebuie să fie definit în detaliu de către ONT. Apoi, prin 
colaborarea cu coordonatori locali de turism şi cu punctele de atracŃie este necesară 
colectarea informaŃiilor suplimentare şi prezentarea lor în formă standard.  Ulterior, toate 
datele privind circuitul trebuie diseminate în format electronic şi pe suport hârtie de către 
toate părŃile implicate, către operatori, media şi turişti potenŃiali. 
 
Deşi a fost menŃionat exemplul Transilvaniei, conceptul se poate aplica şi altor destinaŃii 
turistice care se pretează, conform percepŃiei vizitatorilor, cum ar fi Bucovina, 
Maramureş, Oltenia, etc. 
 
AcŃiunea 69     
 
ONT să definească detaliile şi forma circuitelor turistice pentru zone-destinaŃii prioritare, 
să întocmească liste cu punctele de atracŃie locale care pot acorda asistenŃă şi să 
întocmească baze de date complete privind circuitele pentru promovarea în format 
electronic şi pe suport hârtie către companiile de turism, media şi turişti. 
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5 Servicii de informare 

Ar trebui să constituie obiectivul industriei turismului şi al ONT în special furnizarea 
tuturor informaŃiilor necesare către vizitatori, industria călătoriilor şi media, când şi unde 
acestea sunt solicitate. 
 
Pe durata etapelor de planificare dinaintea vizitelor, informaŃiile pot fi obŃinute de la 
filialele ONT prin poştă, e-mail, telefon sau prin contact direct. Contactul direct mai poate 
surveni cu ocazia participării la expoziŃii sau alte evenimente. Din ce în ce mai mult,  
internetul devine principala sursă de informare preliminară călătoriei, la fel cum crearea 
unor website-uri cuprinzătoare, flexibile şi actualizate este vitală. 
 
Pe durata vizitelor, turistul este mai înclinat să caute personal informaŃii la diferite puncte 
de contact – în special la operatori de transport şi cazare, precum şi la centre de 
informare turistică. Un bun Centru de Informare Turistică (CIT) nu va funcŃiona numai ca 
birou pentru a fi vizitat de turişti, ci şi ca punct de distribuire a informaŃiilor prin 
intermediul mijloacelor de transport local şi al furnizorilor de cazare. 
 
Chiar dacă li se oferă bune informaŃii, atunci când vizitatorii "pe drum" cer îndrumări 
suplimentare către atracŃiile turistice, trebuie asigurată o bună reŃea de indicatoare maro 
în format internaŃional care să faciliteze călătoria. Acestea pot fi suplimentate cu Trasee 
turistice tematice care să încurajeze abaterea către zone de interes deosebit sau 
special. 
 
5.1 Centre de Informare Turistică (CIT) 
 

 
 
Un număr de administraŃii locale funcŃionează ca Centre de Informare Turistică. Există o 
uniformitate limitată a serviciilor pe care acestea le oferă. Unele se închid seara 
devreme şi în weekend. Niciunul nu se autofinanŃează sau îşi finanŃează doar parŃial 
propriile activităŃi. ONT va implementa programul de îmbunătăŃire a CIT, prin Fondurile 
Structurale Europene ROP 5.3 destinate acestui scop. 
 
Rolul principal al CIT constă în furnizarea informaŃiilor şi promovarea produselor turistice 
locale astfel încât să acorde asistenŃă turiştilor pentru a-şi realiza vizita şi a-i încuraja să-
şi prelungească şederea în zona respectivă. 
 
Se recomandă : 

� Să se adopte legislaŃia care să restricŃioneze utilizarea terminologiei Birou de 
Informare Turistică, ci a celei de Centru de Informare Turistică şi a semnului 
internaŃional “I” la birourile autorizate de ONT; 
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� AdministraŃiile locale să înfiinŃeze Centre de Informare Turistică la stradă, în toate 
zonele turistice importante din centrul oraşelor mari şi mici, conform îndrumărilor 
date de ONT; 

� CIT să fie autorizate să vândă hărŃi, ghiduri şi literatură turistică şi să încaseze 
comisioane pentru rezervări; 

� CIT să furnizeze următoarele:  
o InformaŃii despre produsele turistice, cazare şi alte servicii 
o AsistenŃă în a găsi cazare 
o Literatură referitoare la produse şi facilităŃi turistice locale şi din vecinătate 
o Un serviciu de rezervare pentru cazare pe timpul nopŃii, vânzări de bilete 

la evenimente, etc. 
� CIT să acorde asistenŃă ONT în relaŃiile cu vizitele media şi ale tur-operatorilor; 
� CIT să furnizeze permanent informaŃii turistice actualizate pentru baza de date 

păstrată de ONT. 
Birourile de Informare Turistică pot realiza şi activitate de promovare şi pot organiza 
evenimente locale în numele organizaŃiilor de sponsorizare, dar ONT nu va supraveghea 
această activitate. 
 
AcŃiunea 27 
 
Legiferarea acordării licenŃelor de către ONT tuturor Centrelor de Informare Turistică 
oficiale şi restricŃionarea utilizării simbolului internaŃional "i" numai de către CIT 
autorizate. 
 
AcŃiunea 34 
 
ONT să întocmească îndrumările pentru înfiinŃarea şi funcŃionarea Centrelor de 
Informare Turistică pentru a fi utilizate de administraŃiile locale şi sponsorii CIT. 
 
AcŃiunea 28 
 
Administratorii locali şi sponsorii CIT să autorizeze aceste birouri pentru a se angaja în 
activităŃi comerciale neconcurenŃiale, cum sunt vânzarea hărŃilor, încasarea unor taxe şi 
comisioane pentru rezervări. De asemenea, să-şi extindă rolul de colaborare cu ONT în 
schimbul de date şi pregătirea vizitelor de familiarizare. 
 
 
5.2 Indicatoare 
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O dată cu creşterea numărului de vizitatori care călătoresc în Ńară cu propria maşină, 
necesitatea indicatoarelor către atracŃiile şi facilităŃile turistice devine tot mai importantă.  
În momentul de faŃă, frecvenŃa indicatoarelor maro recunoscute la nivel internaŃional 
este sporadică. Indicatoarele în sine sunt adesea inconsecvente şi rareori corespund 
desenului, formei, stilului şi utilizării simbolurilor acceptate la nivel internaŃional. 
 
Indicatoarele corecte nu numai că îi ajută pe vizitatori să găsească destinaŃia aleasă, dar 
îi şi previn în legătură cu alte atracŃii şi facilităŃi turistice, care îi pot încuraja să facă alte 
vizite şi să-şi prelungească sejurul. De asemenea, asigurarea indicatoarelor în forma 
oficială reduce necesitatea amplasării unor indicatoare neoficiale în locuri fără vizibilitate 
şi greu detectabile. 
 
Recomandări 
 
Autorizarea şi instalarea indicatoarelor turistice maro inscripŃionate cu litere albe şi 
pictograme conform normelor europene este realizată în mod normal la nivel local.  
Totuşi, este necesară stabilirea unor standarde naŃionale pentru a asigura continuitatea 
acestei abordări. În consecinŃă, se recomandă ca Ministerul Transporturilor împreună cu 
ONT să stabilească criterii la nivel naŃional şi să realizeze o ierarhie a indicatoarelor 
turistice de direcŃionare şi informare. Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri 
NaŃionale din România trebuie să stabilească autorităŃile locale relevante pentru 
autorizarea şi amplasarea indicatoarelor pa plan local.   
 
Asigurarea indicatoarelor turistice maro pentru destinaŃii "publice" cum ar fi atracŃii 
naturale, biserici şi mănăstiri, atracŃii culturale, unităŃi de cazare, etc. este în mod 
obişnuit în responsabilitatea autorităŃilor locale şi ale drumurilor şi se realizează pe 
cheltuiala acestora. Totuşi, se obişnuieşte foarte mult ca indicatoarele pentru atracŃiile 
comerciale cum ar fi parcuri acvatice, staŃiuni şi unităŃi de cazare rurale să fie plătite de 
beneficiarii acestora. Aceasta impune introducerea unei proceduri de aplicare şi 
aprobare. De asemenea, trebuie să implice aprobarea proiectului indicatoarelor chiar 
dacă beneficiarul trebuie să încheie direct un contract cu o firmă autorizată pentru 
realizarea şi instalarea indicatoarelor. 
 
AcŃiuni 
 
Ministerul Transporturilor, împreună cu ONT trebuie să stabilească criteriile pentru 
Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România specificând ce 
atracŃii şi servicii se pretează pentru amplasarea indicatoarelor turistice maro. Se 
recomandă achiziŃionarea unui software existent pentru proiectare şi încheierea unui 
contract cu un specialist care să acorde consiliere în acest proces. Îndrumările incluse în 
criterii vor cuprinde specificaŃii pentru: 
 

� Tipuri de atracŃii şi facilităŃi care se pretează pentru indicatoare – de exemplu 
biserici, monumente, muzee, etc. considerate a avea semnificaŃie naŃională sau 
locală, sau nivelul traficului către locaŃie 

� Textul şi simbolurile care trebuie folosite inclusiv font, design şi prezentare 
� Forme şi mărimi ale indicatoarelor în funcŃie de locaŃie, tipul drumului, cerinŃe de 

vizibilitate în funcŃie de limita de viteză, etc. 
� Numărul indicatoarelor pentru o destinaŃie în funcŃie de importanŃa acesteia şi de 

complexitatea reŃelei de drumuri 
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� DistanŃa faŃă de legături rutiere şi de partea de carosabil unde trebuie amplasate 
indicatoarele 

� Producerea inclusiv a culorilor, materialelor reflectorizante, calitatea şi grosimea 
metalului, piloni, etc. 

 
AcŃiunea 71 
 
Încheierea contractelor de asistenŃă tehnică pentru stabilirea criteriilor naŃionale pentru 
indicatoarele turistice rutiere maro inclusiv tip, locaŃie, design şi aplicare, proceduri de 
autorizare şi instalare. 
 
Îndrumările pentru implementarea reŃelei de indicatoare naŃionale maro trebuie întocmite 
de Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România pentru 
autorităŃile rutiere judeŃene şi locale, cu recomandări pentru dezvoltarea unor cerinŃe 
privind indicatoarele la nivel judeŃean corespunzătoare atracŃiilor şi facilităŃilor turistice 
"publice". Aceste îndrumări trebuie fie să includă copii ale design-ului din software-ul 
computerizat pentru indicatoare, fie să opteze pentru acordarea asistenŃei din partea 
ministerului pentru design. Autorizarea aprobării instalării indicatoarelor maro conform 
standardelor naŃionale trebuie să cadă în sarcina autorităŃilor judeŃene. 
 
AcŃiunea 89 
 
AutorităŃile judeŃene să dezvolte planuri şi cerinŃe pentru indicatoarele turistice maro 
pentru toate drumurile din jurisdicŃia lor. Completarea şi aprobarea schiŃelor şi obŃinerea   
costurilor pentru producere şi instalare. 
 
Trebuie identificate sursele corespunzătoare pentru finanŃarea instalării indicatoarelor 
maro. 
 
AcŃiunea 90 
 
Asigurarea fondurilor pentru producerea şi instalarea indicatoarelor turistice maro prin 
solicitarea Fondurilor Structurale UE şi/sau resurse locale. 
 
Schema indicatoarelor maro poate fi extinsă pentru a corespunde intereselor 
reprezentanŃilor din sectorul privat, cum ar fi unităŃi de cazare rurale, operatori parcuri 
tematice, staŃiuni comerciale, etc. 
 
AcŃiunea 91 
 
Transmiterea criteriilor de aplicare către operatorii de turism din sectorul privat pentru 
finanŃarea instalării indicatoarelor maro de către operatorii beneficiari. 
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6  Politica de investiŃii 
 
6.1 Politica de investiŃii 
 
Aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a necesitat renunŃarea la 
programul de stimulare a investiŃiilor existent anterior, în vederea armonizării cu 
practicile Uniunii Europene în acest domeniu. Propunerile de oficializare a unei noi 
politici de investiŃii în cadrul Uniunii Europene au fost amânate datorită circumstanŃelor 
din politica internă, totuşi, se pare că această nouă politică nu va stabili obiective pentru 
fiecare sector economic, ci va avea o aplicabilitate mai largă la nivelul investiŃiilor în 
general, respectiv pentru proiecte însumând câteva milioane de Euro. 
 
Programele Uniunii Europene de susŃinere a investiŃiilor 
 
Înaintea aderării la Uniunea Europeană, sectorul turismului, la fel ca şi alte sectoare ale 
economiei, a beneficiat de diferite programe ale Uniunii Europene pentru susŃinerea 
dezvoltării, inclusiv programe PHARE şi SAPARD, care au promovat iniŃiative de 
marketing, formare profesională şi investiŃii. SusŃinerea financiară din partea acestor 
programe a permis întreprinderilor mici şi mijlocii să participe la târguri comerciale în Ńară 
şi în străinătate, prin întocmirea unor materiale publicitare pentru vânzare şi în scop de 
marketing, organizarea unor cursuri de formare profesională pentru deprinderea unor 
abilităŃi operaŃionale, precum şi prin susŃinere financiară (între 40% şi 70%, în funcŃie de 
mărimea afacerii, întreprinderile mici fiind cele mai avantajate) sub forma unor 
împrumuturi nerambursabile pentru construcŃia de pensiuni, hoteluri şi alte unităŃi de 
turism, în special în zonele rurale. 
 
După integrare, programele PHARE şi SAPARD au fost întrerupte (în afară de proiectele 
încă nefinalizate până la 1 ianuarie şi care vor continua până la finalizare), dar 
introducerea unei serii de Programe operaŃionale pentru derularea Fondurilor Structurale 
ale Uniunii Europene va înlocui efectiv fostele programe. Astfel, Programul operaŃional 
regional planificat va oferi finanŃare pentru sprijinirea proiectelor de dezvoltare a 
turismului (şi altor sectoare) şi va opera în acelaşi mod ca şi acordurile PHARE şi 
SAPARD. La fel ca şi în situaŃia acordurilor PHARE şi SAPARD, mecanismul 
administrativ de accesare a acestor fonduri va fi reprezentat de cele 8 AgenŃii Regionale 
de Dezvoltare. 
 
În mod evident, disponibilizarea alocării fondurilor pentru investiŃii într-o serie de proiecte 
de turism pe teritoriul Ńării, pe parcursul celor şapte ani cât durează Programul Fondurilor 
Structurale reprezintă un stimulent major pentru dezvoltarea capacităŃilor turistice din 
România, chiar dacă, pentru a beneficia de aceste fonduri turismul trebuie să concureze 
cu întreprinderi mici şi mijlocii care funcŃionează în alte sectoare economice. 
 
SusŃinerea fiscală a investiŃiilor de către Guvernul României  
 
Guvernul României este liber să îşi stabilească politica fiscală independent de Comisia 
Uniunii Europene şi deci poate stabili ratele impozitului şi politica de impozitare conform 
cerinŃelor economice interne. Astfel, ratele de TVA şi politica asociată încasării acestora, 
de exemplu, sunt determinate la nivel naŃional şi diferă faŃă de poziŃia echivalentă a altor 
Ńări din regiune. 
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Rata generală a TVA în România este stabilită la nivel de 19%, ceea ce reprezintă cu 
1% mai puŃin decât rata stabilită în Bulgaria, Ungaria şi Slovenia, şi cu 3% mai redusă 
decât în CroaŃia şi Polonia. Taxa aplicată societăŃilor comerciale din România este de 
16%, cu 3% mai redusă decât în Polonia şi Slovacia, cu 4% mai mică decât în CroaŃia şi 
cu 8% mai puŃin decât în Republica Cehă şi Slovenia, dar la egalitate cu Ungaria şi cu 
6% mai ridicată decât în Bulgaria. Întreprinderilor mici, totuşi, (companii cu până la 9 
angajaŃi, cu peste 50% venit provenind din alte surse, în afară de consultanŃă sau 
administrare şi cu un venit anual sub 100.000 Euro) li se cere numai să plătească 
impozitul pe venit care a fost de 2% în 1997 şi va creşte la 2,5% în 2008 şi 3% în 2009. 
În mod evident, această concesie va veni în sprijinul multor societăŃi mici de turism cum 
sunt pensiunile, societăŃile de transport şi reŃeaua de magazine de pe întreg teritoriul 
Ńării. 
 
În plus, România practică o rată de TVA mai redusă pentru cazare, de 9% (pentru masă 
şi alte vânzări încă se percepe o rată de 19%), ceea ce reprezintă o concesie 
considerabilă făcută sectorului turismului care nu se regăseşte în Ńările învecinate 
concurente. 
 
Stimulentele aferente plăŃii impozitului sunt de asemenea disponibile în anumite 
circumstanŃe şi, deşi sunt în mod obişnuit disponibile pentru orice companie care 
corespunde cerinŃelor din orice sector al economiei, ele au o valoare deosebită pentru 
investiŃiile din sectorul turismului. Plata impozitului pe venit poate fi evitată, de exemplu, 
dacă acest profit este reinvestit în afacere. Dacă o societate lucrează în construcŃii sau 
lucrări de renovare ca parte a investiŃiilor în afacere şi este înregistrată pentru plata TVA, 
înseamnă că Guvernul a permis atât firmei de construcŃii care oferă serviciile să nu 
plătească TVA, cât şi beneficiarului să nu acopere TVA-ul, venind în ajutorul fluxului de 
fonduri al cumpărătorului de servicii de construcŃii.  
 
Astfel, în ceea ce priveşte impozitarea, România poate fi considerată o destinaŃie 
competitivă pentru investitorii în turism (şi alte sectoare), în special când se iau în 
considerare şi cheltuielile mici cu salariile din România. De asemenea, disponibilitatea 
finanŃării investiŃiilor în turism este din ce în ce mai largă, întrucât şi sectorul bancar 
privat din România devine din ce în ce mai matur şi mai competitiv o dată cu 
pătrunderea în România a unor importante grupuri bancare internaŃionale.  
 
În urmă cu aproximativ zece ani, USAID a înfiinŃat o bancă de finanŃare a întreprinderilor 
mici şi mijlocii, denumită Express Finance, care să rezolve problema accesului 
întreprinderilor mici la finanŃarea împrumuturilor, într-un moment în care marile bănci nu 
erau interesate de acest sector. Această bancă a fost atât de performantă, încât astăzi a 
devenit o societate bancară de sine stătătoare (tot cu implicarea USAID) şi a încurajat 
băncile performante să intre pe piaŃă cu credite adresate întreprinderilor mici. Banca 
Transilvania, de exemplu, una din cele mai mari bănci cu numeroase sucursale în 
majoritatea oraşelor, a dezvoltat produse de nişă în              cooperare cu AsociaŃia 
Hotelierilor din România pentru a susŃine acest aspect al dezvoltării activităŃii de turism. 
 
Acest produs relaxează obligativitatea societăŃilor de a contribui cu o parte a capitalului 
propriu la finanŃarea unui nou proiect şi va consta în acordarea unui credit redus de cel 
mult 15.000 Euro cu o perioadă de rambursare de maximum cinci ani şi  cu o dobândă 
de 18,5%. Ratele dobânzii sunt încă ridicate, iar rate mai avantajoase se pot găsi, dar 
concurenŃa în derularea creditelor pentru companii în acest sector creşte, iar cererea de 
credite în sectorul turismului creşte la rândul ei, astfel încât şi ratele practicate vor deveni 
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din ce în ce mai competitive. Ratele dobânzii reflectă ratele existente în economia 
naŃională (care la rândul lor au scăzut datorită consolidării economiei româneşti) şi 
gradul de risc aferent unui anume credit dintr-un anumit sector al economiei. Turismul a 
fost considerat un sector de activitate mai riscant, pe de o parte din cauza numărului 
relativ mic al unor mari companii angajate în acest sector şi deci a profilului acestuia în 
lumea bancară, şi implicit din cauza lipsei cunoaşterii aprofundate şi înŃelegerii acestui 
sector. Astfel, deşi sistemul de acces la finanŃări de mică dimensiune nu este perfect, el 
s-a îmbunătăŃit rapid şi se anticipează îmbunătăŃirea acestuia în continuare într-un ritm 
la fel de rapid. 
 
 
6.2  Câteva caracteristici ale investiŃiilor în turismul din România 
 
InvestiŃiile în turism în contextul actual sunt considerate investiŃii finanŃate de sectorul 
privat în unităŃi de cazare, atracŃii turistice, unităŃi de tratament, sportive, centre 
comerciale, transport şi alte sectoare înrudite. InvestiŃiile din sectorul public se vor 
direcŃiona în principal către asigurarea şi îmbunătăŃirea infrastructurii, care permite şi 
susŃine oportunităŃile de afaceri şi creează climatul de încredere necesar pentru 
încurajarea continuării investiŃiilor în sectorului privat. 
 
InvestiŃii internaŃionale 
 
Conform ARIS (AgenŃia Română pentru InvestiŃii Străine), în perioada 2000-2005 numai 
0,3% din investiŃiile străine directe în România (aproximativ 60 milioane Euro) reveneau 
turismului. Acest punct slab în ceea ce priveşte capacitatea turismului de a atrage 
investiŃii internaŃionale nu pare a se datora unui factor anume, ci unei combinaŃii de 
factori, cum ar fi: 
 

� Accentul pus de Guvernul României pe privatizarea principalelor societăŃi şi 
active industriale naŃionale din telecomunicaŃii, petrol, energie, sectorul bancar şi 
altele; 

� Succesul deosebit înregistrat de întreprinzătorii români în acŃiunea de  
privatizare a hotelurilor şi activelor din staŃiunile balneare; 

� Continuarea competiŃiei majore pentru atragerea investiŃiilor din numeroase alte 
foste Ńări europene (care sunt mai apropiate şi mai bine cunoscute de investitorii 
vest-europeni) şi care au devenit membre ale Uniunii Europene în ultimii 10 ani; 

� Posibil, caracterul inadecvat al infrastructurii, în special a celei rutiere din 
România; 

� TendinŃa media occidentale de a face o descriere mai mult negativă a României 
datorită unor factori cum ar corupŃia, criminalitatea, tratarea sectoarelor 
dezavantajate ale populaŃiei, sănătatea şi problemele de mediu. 

 
Multe grupuri hoteliere de renume internaŃional (Crowne Plaza, Golden Tulip, Hilton, 
Howard Johnson, Ibis, Inter-Continental, Marriott, Novotel, Ramada şi Sofitel) 
funcŃionează deja în special în Bucureşti sau intenŃionează să se implice în proiecte de 
dezvoltare. Grupurile hoteliere internaŃionale nu fac investiŃii pe cont propriu, ci 
derulează contracte de administrare care au fost negociate cu grupuri de investitori, 
companii sau persoane fizice de pe plan local care deŃin în proprietate clădirile şi 
finanŃează dezvoltarea acestora. 
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Hilton, Inter-Continental, Marriott şi Sofitel funcŃionează în Bucureşti de mulŃi ani, iar ele 
au fost urmate de tot mai multe alte nume de companii hoteliere internaŃionale, pe 
măsură ce România se apropia de momentul aderării la Uniunea Europeană şi 
economia naŃională se consolida. Capitală unei Ńări este în general primul oraş care 
beneficiază de interesul grupurilor hoteliere internaŃionale, pentru că locaŃia acesteia 
este primul beneficiar al creşterii cererii de afaceri internaŃionale, care reprezintă o sursă 
majoră de ocupare a acestor hoteluri. Oraşele din Ńară sunt pe locul doi dacă nu prezintă 
trăsături particulare care ar putea atrage pieŃele internaŃionale, în special din sectorul de 
4 şi 5 stele de pe aceste pieŃe. 
 
Ibis a deschis un hotel la ConstanŃa la jumătatea anului 2005, iar Ramada se va 
deschide în curând la Sibiu, pe considerentul că este Capitală Culturală  Europeană, şi 
astfel investiŃiile la nivel regional sub forma numelor de grupuri hoteliere internaŃionale 
încep să se dezvolte. Investitorii români, care deŃin în franciză Ibis şi respectiv Golden 
Tulip, intenŃionează de fapt introducerea acestor nume de marcă internaŃionale ale pieŃei 
de mijloc ş în alte oraşe mari din Ńară şi astfel investiŃiile pe scară largă în sectorul 
hotelier sunt acum în mod sigur în curs de derulare. 
 
Programul de privatizare a societăŃilor hoteliere în proprietatea statului şi a staŃiunilor 
balneare, dacă în mod oficial a fost considerat un succes datorită interesului şi 
cumpărării aproape în exclusivitate de către întreprinzători români, ulterior s-a dovedit 
ineficient, întrucât mulŃi dintre aceşti cumpărători cunoşteau prea puŃin şi au dovedit un 
interes prea redus faŃă de sectorul hotelier /staŃiuni balneare şi doreau numai 
revânzarea afacerii după câŃiva ani cu un preŃ mult mai mare decât cel de achiziŃie. MulŃi 
din aceşti cumpărători oportunişti au reinvestit puŃin sau nimic în hotelurile şi staŃiunile 
cumpărate într-un moment când atât cerinŃele pieŃei, cât şi destinaŃiile concurente se 
modifică şi necesită astfel de investiŃii. 
 
Cu toate acestea, hotelurile Danubius, reprezentând marele grup hotelier balnear 
maghiar au marcat o reuşită prin cumpărarea unui grup de trei hoteluri în Sovata 
(staŃiune balneară din secolul al XIX-lea), care se află acum în curs de renovare şi 
modernizare a clădirilor şi de lansare în oportunităŃi de afaceri ca răspuns la condiŃiile de 
piaŃă, situându-se în fruntea investitorilor de acest gen. 
 
În afara marilor societăŃi hoteliere internaŃionale şi fără a avea legătură cu mari grupuri 
locale de investiŃii sau interese de afaceri în hoteluri pe plan intern, există numeroase 
exemple de investiŃii individuale ale unor companii şi persoane fizice din străinătate, 
realizate atât în Bucureşti, cât şi în Ńară, în mici hoteluri, restaurante, pensiuni, 
gospodării Ńărăneşti, centre de echitaŃie şi popasuri eco-turistice. 
 
InvestiŃii interne 
 
Categoria investiŃiilor în turism ale întreprinzătorilor şi investitorilor români a urmat 
diferite evoluŃii, unele din ele deja menŃionate anterior. Grupurile hoteliere româneşti 
existente au identificat oportunităŃi în anumite sectoare de piaŃă, în anumite oraşe sau 
clădiri şi au acŃionat după propria lor strategie. Alte grupuri hoteliere româneşti au 
cumpărat în franciză unele produse hoteliere cu marcă individuală, cum ar fi Ibis, Golden 
Tulip şi Ramada şi îşi derulează propria strategie pentru extinderea acestor mărci 
hoteliere în Ńară.  
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Programul de privatizare care s-a axat pe vânzarea hotelurilor şi staŃiunilor balneare  din 
proprietatea Statului în special întreprinzătorilor români, a adus cu siguranŃă noi 
investitori în sectorul turismului din întreaga Ńară, dar în multe cazuri necesitatea de 
reinvestire şi modernizare a unităŃilor cumpărate nu s-a mai realizat deloc sau doar în 
mică măsură, şi toate acestea au frânat dezvoltarea acestor resurse în numeroase 
locaŃii. 
 
Totuşi, în multe zone din Ńară, întreprinzători locali cu oarecare experienŃă în sectorul 
hotelier şi al turismului şi mulŃi alŃii fără experienŃă, au decis că o investiŃie în hoteluri şi 
turism reprezintă o opŃiune atractivă pentru diversificarea afacerilor sau poate doar din 
motive personale. De cele mai multe ori, finanŃarea acestor investiŃii a provenit în 
întregime de la proprietarul / proprietarii proiectului şi compania / companiile respective, 
deşi aceasta ar putea implica şi necesitatea contractării unor împrumuturi de la o bancă 
pentru susŃinerea financiară a costurilor proiectului, sau acordarea asistenŃei prin 
intermediul programelor PHARE şi SAPAR, în urma îndeplinirii criteriilor de selecŃie 
menŃionate anterior. 
  
MulŃi întreprinzători, în special cei cu fonduri suficiente pentru cumpărarea şi 
funcŃionarea noilor lor hoteluri sau activităŃi de turism, fără sprijin financiar suplimentar, 
par să-şi urmeze propria interpretare a ceea ce corespunde şi răspunde cerinŃelor pieŃei 
şi construiesc, de exemplu, într-un anumit loc pentru că ei sunt deja  proprietarii terenului 
sau modifică / modernizează o anumită clădire pentru că este în proprietatea lor. Ei pot 
solicita îndrumări arhitecturale legate de aspectul interior şi exterior al clădirii, dar este 
puŃin probabil că vor cere îndrumări mai detaliate referitoare la viabilitatea proiectului. 
 
În ambele cazuri de finanŃare, fie printr-o bancă, fie prin fonduri PHARE şi SAPARD, un 
plan de afaceri va trebui să susŃină solicitarea sprijinului financiar şi, deşi băncile se pare 
că nu au personal cu experienŃă în sectorul turismului pentru a oferi îndrumare acestui 
gen de clienŃi, AgenŃiile Regionale de Dezvoltare prin care se accesează fondurile 
programului Uniunii Europene au personal specializat, cu experienŃă în proiecte de 
dezvoltare în multe sectoare, inclusiv în turism. 
 
Totuşi, impresia lăsată de oportunismul şi caracterul ad-hoc al multor proiecte de noi 
hoteluri şi activităŃi de turism din întreaga Ńară este cea a unui sector în dezvoltare în 
mod necoordonat şi neplanificat. Această impresie este întărită de hoteluri având 
ferestrele camerelor cu vedere în partea opusă râului sau altor atracŃii importante 
specifice locului, hoteluri fără ieşiri în caz de incendiu, hoteluri construite în locuri 
nepotrivite şi cu standarde slabe, hoteluri în zone rurale având un stil arhitectonic 
specific urban şi hoteluri construite în imediata vecinătate a unor obiective industriale, de 
producŃie sau cu alte destinaŃii ale terenurilor, incompatibile din punct de vedere vizual 
sau de mediu. 
 
În momentul de faŃă, ANT nu dispune de un departament de dezvoltare şi deci are o 
implicare redusă în investiŃiile din sectorul privat. ANT dispune de puŃini angajaŃi cu 
experienŃă în investiŃii în activităŃile de turism şi o reŃea regională limitată concentrată 
numai pe înregistrarea hotelurilor şi altor unităŃi de cazare, nu are resurse pentru a oferi 
servicii de consiliere potenŃialilor investitori în sectorul turismului. Se propune analiza 
acestei situaŃii şi găsirea unei soluŃii practice de rezolvare. 
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6.3  Propuneri privind serviciile de consiliere pentru investiŃii 
 
Este clar că în prezent disponibilitatea de a acorda îndrumare potenŃialilor investitori în 
sectorul turismului se limitează la nivelul AgenŃiilor Regionale de Dezvoltare (ADR), ca 
parte a serviciilor generale de consiliere acordată întreprinzătorilor care caută să-şi 
asigure asistenŃa financiară prin programe PHARE şi SAPARD (anterior), iar în prezent 
prin Fonduri Structurale de la Uniunea Europeană. Deşi aceste agenŃii oferă o abordare 
de ordin general prin consilierea multor sectoare economice, ele nu pot oferi îndrumări 
de specialitate nici unui sector în particular, şi nici turismului. AgenŃiile nu prezintă 
uniformitate din punct de vedere al mărimii, forŃei de muncă angajate şi experienŃei şi 
astfel serviciile şi îndrumările oferite potenŃialilor investitori din Ńară sunt de asemenea 
variabile. 
 
ANT nu are experienŃă de lucru în ceea ce priveşte investiŃiile şi dezvoltarea comunităŃii 
şi în prezent dispune în Bucureşti de puŃini angajaŃi instruiŃi, care ar putea să joace un 
astfel de rol de susŃinere a birourilor regionale. La rândul lor, birourile regionale nu au 
nici experienŃă, nici resurse pentru preluarea acestei sarcini suplimentare de a oferi 
servicii de consiliere şi astfel, în timp ce există cerinŃa ca ADR-urile să fie susŃinute cu 
îndrumări specializate în turism, nu există capacitatea în cadrul ANT de a oferi acest gen 
de servicii. Această lipsă a disponibilităŃii unei consilieri pentru potenŃialii investitori în 
sectorul turismului, contribuie la impresia de dezvoltare neplanificată, riscuri care 
ameninŃă calitatea şi viabilitatea investiŃiilor conducând la posibilul eşec al afacerilor şi 
crearea unei imagini negative a investiŃiilor în sectorul turismului. 
 
Propunerile de restructurare a ANT din acest raport se referă la reorganizarea şi 
consolidarea organizaŃiei la nivelul birourilor regionale, ale căror graniŃe geografice 
individuale trebuie să corespundă celor 8 ADR-uri existente şi astfel să permită 
introducerea unui serviciu de consiliere pentru investiŃiile regionale, care ar putea lucra 
direct şi îndeaproape cu ADR-urile. 
 
Se estimează că serviciile regionale pentru investiŃii şi dezvoltare vor oferi consiliere, 
îndrumare şi sprijin într-o serie de domenii principale cum ar fi: 
 

� Date statistice şi de piaŃă; 
� Analiza şi evoluŃia pieŃei; 
� Îndrumări în ceea ce priveşte amplasarea, planificarea şi aspecte de design; 
� Îndrumare în planificarea afacerilor; 
� Consiliere pentru găsirea altor specialişti care să ofere îndrumări pentru proiecte, 

cum ar fi arhitecŃi, contabili, consilieri în planificare, şi eventual pentru găsirea 
surselor de finanŃare; 

� Legătura cu AgenŃia Regională de Dezvoltare. 
 

Va fi necesară recrutarea a 8 noi angajaŃi pentru funcŃia de consilier de dezvoltare în 
turism în fiecare regiune, pentru că se pare că personalul existent nu dispune de 
cunoştinŃele şi experienŃa necesare pentru a ocupa această funcŃie. Noii angajaŃi ar 
trebui recrutaŃi de la ADR-uri, autorităŃi locale şi din sectorul privat, dar ei trebuie să 
cunoască domeniul investiŃiilor şi al dezvoltării, precum şi activităŃile asociate acestora. 
Ei trebuie să fi lucrat în sectorul turismului, pentru că îndrumarea şi orientarea în aceste 
domenii vor fi oferite pe plan intern de către membrii cu funcŃii superioare din 
Departamentul de dezvoltare propus şi din alte departamente din cadrul OrganizaŃiei 
NaŃionale a Turismului. În orice caz, trebuie organizat un program de pregătire 
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profesională pentru noii angajaŃi pentru a-i familiariza cu sectorul turismului şi cu rolul pe 
care ei îl vor juca în dezvoltarea acestuia, precum şi pentru a le consolida unele abilităŃi 
esenŃiale necesare pentru susŃinerea şi îndeplinirea funcŃiei de consiliere. 
 
AsistenŃa necesară pentru derularea acestor cursuri de formare profesională poate 
proveni de la Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) din Bucureşti care a 
avut un rol activ în Ńară prin îndrumarea şi facilitarea întocmirii Agendei 21 (cu cele 40 de 
capitole) cuprinzând planurile de susŃinere a dezvoltării la nivel local. Aportul acestui 
program s-a concretizat în competenŃa creării iniŃiativelor, incluzând recrutarea şi 
instruirea personalului în vederea participării la întocmirea acestor planuri (care vor 
include dezvoltarea unor proiecte asociate turismului) şi care vor avea o relevanŃă 
directă faŃă de cerinŃele de consolidare instituŃională ale OrganizaŃiei NaŃionale a 
Turismului (ONT). 
 
Măsură 
 
� ONT trebuie să recruteze inspectori de dezvoltare pentru birourile sale regionale 
� Formarea profesională de specialitate a acestor inspectori, în vederea oferirii 

serviciilor de consiliere pentru dezvoltarea turismului 
 
 
6.4 Propunere pentru un Forum de investiŃii 
 
O altă abordare pentru încurajarea şi sprijinirea dezvoltării turismului este organizarea 
unui Forum sau Târg de investiŃii care să se concentreze asupra oportunităŃilor de 
investiŃii din sectorul turismului. În funcŃie de realizările primului Forum, se poate decide 
dacă un astfel de eveniment se poate organiza anual sau, poate, o dată la doi ani. 
 
ONT ar putea coordona planificarea şi organizarea unui astfel de Forum, dar crearea 
acestei organizaŃii implică în mod deosebit înfiinŃarea unui nou departament de 
dezvoltare, şi de aceea ar fi bine să se amâne măsurile legate de acordurile detaliate 
pentru Forum, până când noile structuri vor fi înfiinŃate. În orice caz, aceste ocazii majore 
au nevoie de un prim interval de timp de aproximativ un an pentru planificarea, 
promovarea şi asigurarea efectivă a aspectelor privind locul de desfăşurare, vorbitorii, 
participanŃii şi alte componente principale ale evenimentului.  
 
Forumul, a cărui tematică principală o reprezintă investiŃiile şi dezvoltarea, va 
reprezenta, în orice caz, o oportunitate majoră pentru promovarea produsului turistic 
românesc către un public mult mai larg decât cel invitat să participe. În felul acesta, 
presa profesionistă şi televiziunile internaŃionale vor fi de asemenea prezente, iar 
Forumul va căpăta astfel o dimensiune mai largă, ca făcând parte din strategia de 
marketing a ONT, care, la rândul său, are nevoie de un interval de timp suficient pentru 
planificarea evenimentului. 
 
ONT va trebui, de asemenea, să ceară sprijinul altor organizaŃii importante, care au 
experienŃa planificării şi organizării unor evenimente similare (cum ar fi UNDP din  
Bucureşti) şi care au experienŃa organizării a numeroase evenimente naŃionale şi 
internaŃionale în România şi au legături internaŃionale extinse care ar putea constitui un 
avantaj pentru identificarea potenŃialilor participanŃi (biroul UNDP din Damasc, Siria a 
susŃinut de curând Ministerul sirian al Turismului în planificarea şi organizarea unui 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 302 

Forum de InvestiŃii în Turism). De asemenea, Camera de ComerŃ din Bucureşti are o 
largă experienŃă în ceea ce priveşte planificarea şi organizarea târgurilor internaŃionale 
de afaceri / investiŃii în capitală şi dispune nu numai de experienŃa coordonării zilnice a 
desfăşurării, dar are şi acces la baza de date a participanŃilor şi persoanelor de contact 
de la evenimente anterioare, care de asemenea ar putea fi utile pentru ONT. Atât UNDP, 
cât şi Camera de ComerŃ din Bucureşti şi-au exprimat interesul şi dorinŃa de a sprijini şi 
participa împreună cu ONT la planificarea şi organizarea acestui eveniment de prestigiu.  
 
PotenŃiali participanŃi / invitaŃi 
 
Scopul acestui Forum este de a oferi o ‘fereastră’ pentru oportunităŃile de investiŃii în 
turismul din România şi de a facilita întâlnirea unor potenŃiali investitori şi operatori 
naŃionali şi internaŃionali cu promotori ai unor proiecte de turism viabile. Un astfel de 
eveniment ar trebui nu numai să pună în legătură investitori şi proiecte care necesită 
investiŃii, ci şi intermediari financiari şi alŃi profesionişti şi companii de administrare / 
operare, pentru a susŃine implementarea dezvoltării proiectelor, astfel: 
 
� Bănci şi instituŃii financiare: o gamă largă de bănci locale şi internaŃionale, precum şi 

instituŃii financiare trebuie invitate, pentru că, pe de o parte acestea reprezintă surse 
evidente de finanŃare pe care majoritatea promotorilor de proiecte le vor folosi pentru 
a-şi finanŃa dezvoltarea, dar şi datorită faptului că multe din aceste bănci sunt în 
relaŃii cu companii internaŃionale şi persoane fizice care ar putea fi interesate în 
găsirea unor oportunităŃi de investiŃii în sectorul turismului şi să participe la Forum 
pentru propriile lor interese. ABN Amro şi ING Barings, grupurile bancare olandeze şi 
Raiffeisen Bank, banca austriacă au o reprezentare majoră pe teritoriul României 
datorită cumpărării băncilor româneşti prin procesul de privatizare, dar majoritatea 
grupurilor bancare vest-europene şi regionale (de exemplu din Turcia şi Israel) au 
reprezentare în Ńară şi sunt o piaŃă – Ńintă pentru participarea la Forum împreună cu 
principalele grupuri bancare româneşti. 
 

� SocietăŃile de administrare a hotelurilor şi staŃiunilor: un număr de grupuri hoteliere 
internaŃionale sunt deja prezente la Bucureşti, iar Ibis, Golden Tulip şi Ramada au 
deja contracte de franciză cu grupuri hoteliere locale, dar mulŃi investitori vor prefera 
să lucreze cu alte grupuri hoteliere internaŃionale sau de administrare a staŃiunilor 
pentru a sprijini planificarea şi administrarea funcŃionării proiectelor lor. Danubius, ca 
operator internaŃional specializat în staŃiuni balneare a făcut deja investiŃii directe în 
România, dar mai pot fi identificate şi invitate şi alte grupuri specializate în staŃiuni, 
golf sau turism familial. 

 
� Developeri cu utilizare mixtă a obiectivelor de divertisment: trebuie avută în vedere 

invitarea unor developeri cu experienŃă în dezvoltările cu utilizare mixtă, care ar 
putea include hoteluri, unităŃi de retail, restaurante, cinema multiplex, centre de 
bowling şi atracŃii turistice care, deşi ar putea avea un caracter mai urban şi orientat 
către piaŃa internă, sunt totuşi importante pentru extinderea pieŃei de divertisment în 
general şi au relevanŃă pentru lărgirea gamei de opŃiuni pentru divertisment ale 
vizitatorilor către staŃiuni montane şi litoralul Mării Negre. 

 
� Surse de îndrumare profesională: comunitatea bancară a fost deja identificată ca 

principală Ńintă pentru a fi invitată la Forum, dar trebuie invitaŃi şi numeroşi alŃi 
intermediari şi consilieri profesionişti. Aceste companii includ firme mari de 
contabilitate, arhitecŃi, coordonatori, specialişti în urbanism şi consilieri în domeniul 
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proprietăŃii, care au un interes deosebit şi joacă un rol esenŃial pe piaŃa  investiŃiilor şi 
a dezvoltării. Multe din aceste companii sunt de renume internaŃional, având sedii în 
România, iar altele vor cunoaşte România după ce vor lucra cu clienŃi deja interesaŃi 
de această Ńară, dar vor fi şi alŃii poate cu experienŃă în fostele state din Europa de 
Est care trebuie atrase către oportunităŃile din România. 

 
Prezentarea oportunităŃilor de investiŃii 
 
Un alt motiv pentru care este necesară planificarea şi organizarea din timp a unui astfel 
de eveniment este capacitatea de a prezenta un ansamblu de oportunităŃi de investiŃii 
serioase şi viabile ca parte componentă şi grup de lucrări în cadrul Forumului, iar 
asamblarea acestora necesită timp. Trebuie ca participanŃii cu proiecte individuale să 
deŃină una sau mai multe oportunităŃi de investiŃii pentru care doresc să obŃină finanŃare, 
să caute participare la dezvoltare sau să caute administrare operaŃională, şi să 
întocmească un material de prezentare în care să explice caracterul oportunităŃii şi 
viabilitatea funcŃionării acesteia. Şi administraŃiile centrale şi locale pot deŃine oportunităŃi 
de amplasare sau dezvoltare pe care ar putea dori să le promoveze aceloraşi consilieri 
şi developeri şi vor avea de asemenea nevoie să pregătească propriile lor materiale de 
informare. 
 
Va fi important pentru organizatori să poată fi capabili să prezinte, în scop de marketing 
şi de promovare, într-o broşură sau alt material promoŃional, lista  principalelor 
oportunităŃi de investiŃii care se pot oferi spre examinare pe durata Forumului, şi, deşi 
vor fi multe proiecte potenŃiale disponibile, prezentarea acestora în broşură trebuie să se 
facă într-o formă şi conŃinut uniforme pentru a permite compararea şi înŃelegerea lor. 
 
Pagina sau paginile separate ale descrierii proiectului ar trebui în cel mai bun caz să 
includă o imagine vizuală a amplasamentului / clădirii sau un plan general al proiectului, 
împreună cu descrierea conŃinutului care trebuie să corespundă în linii mari următoarei 
liste de informaŃii: 
 
� Nume proiect 
� Proprietate  
� SuprafaŃa totală a amplasamentului (m2) 
� DestinaŃia actuală a terenului 
� Acces 
� Descriere amplasament 
� Infrastructura disponibilă 
� Context turistic local / atracŃii 
� Evaluare principală a destinaŃiei turistice potenŃiale 
� Propuneri de dezvoltare a locaŃiei 
� Controlul amenajării şi contextul locaŃiei 
� Control tehnic / arhitectural / de mediu etc. necesar 
� Rezumat al rezultatelor principalelor studii de fezabilitate 
 
 

AcŃiunea  94 
 
Organizarea unui forum al investiŃiilor în turismul naŃional. 
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7 Marketing 
 
7.1 Adaptarea produsului la piaŃă  
 
7.1.1  Necesitatea de a baza marketingul pe produs 
 
Nici o analiză a strategiei de marketing sau a dezvoltării unui plan de marketing nu poate 
să se realizeze fără o înŃelegere detaliată a produselor disponibile, deoarece pentru 
aceste produse se doreşte stimularea cererii prin campania organizată. Produsele şi 
piaŃa reprezintă imaginea în oglindă una pentru cealaltă.  
 
România nu are o strategie clară de dezvoltare a turismului şi de marketing, pe baza 
unei liste prioritare de produse evaluate în relaŃie cu potenŃialul de piaŃa (şi cu segmentul 
de piaŃă corespunzător). În plus a existat o lipsă de coordonare a eforturilor de marketing 
şi de promovare ale ANT, ale asociaŃiilor turistice şi instituŃiilor de turism, ale autorităŃilor 
locale şi operatorilor din sectorul privat. Aceasta a dus la fragmentarea prezentării 
produsului turistic al Ńării şi a reprezentat un factor important care a contribuit la lipsa 
unei cantităŃi suficiente de produse turistice pentru a atrage intrări semnificative de 
vizitatori.  
 
Rolul actual al administraŃiilor regionale şi locale în promovare şi informarea vizitatorilor, 
fără a beneficia de sprijin în crearea de produse, afectează abordarea integrată a 
dezvoltării turistice. În plus, absenŃa planului de dezvoltare a produselor turistice 
naŃionale a avut drept consecinŃă crearea unei serii de produse necoordonate care nu 
au legătură cu piaŃa. 
 
România are o multitudine de resurse naturale şi culturale care au potenŃialul de a 
satisface nevoile şi aşteptările a numeroase pieŃe şi segmente turistice. Însă, doar în 
zonele de litoral, în centre turistice din Transilvania şi în ce priveşte gama largă de 
staŃiuni balneare, aceste resurse au fost dezvoltate pentru a atrage şi a interesa diferite 
pieŃe turistice la o scară semnificativă – deşi calitatea şi stilul staŃiunilor balneare din Ńară 
nu mai corespund cerinŃelor pieŃelor internaŃionale.  
 
Acest lucru nu înseamnă că celelalte regiuni ale Ńării au un potenŃial slab; ci doar că nu 
şi-au dezvoltat resursele astfel încât să atragă turişti şi să asigure o experienŃă plăcută 
pentru aceştia. Dezvoltările s-au făcut necoordonat şi nu s-au bazat pe un studiu de 
piaŃă. Cursurile de apă, pădurile, parcurile, evenimentele, clădirile şi siturile istorice, 
manifestările culturale (inclusiv cele dacice, săseşti şi evreieşti), moştenirea culturală 
(adică metodele tradiŃionale din agricultură, viticultură) pot fi dezvoltate pentru a crea un 
set de destinaŃii turistice coerente şi dinamice în România; însă acestea trebuie să se 
bazeze pe nevoia / interesul pieŃei şi pe obŃinerea unui produs integrat: strategia 
dezvoltării pieŃei.  
 
Realizarea de investiŃii financiare substanŃiale în promovarea unei game largi de 
destinaŃii nu se justifică atunci când aceste zone: 

� Nu sunt semnificative individual ca destinaŃii turistice 
� Sunt dificil de găsit şi accesul la acestea este dificil, şi 
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� Sunt izolate de ale atracŃii posibile, prin faptul că nu fac parte din pachetele, 
regiunile sau circuitele turistice create şi promovate  

 

Dezvoltarea produselor pentru a crea produse – destinaŃii bine definite şi pentru a obŃine 
consistenŃa critică necesară pentru a atrage investiŃiile din sectorul privat trebuie să fie 
considerată o prioritate pentru interiorul Ńării.  
 
România are numeroase oportunităŃi pentru a obŃine un produs turistic mai amplu. 
Aceste oportunităŃi de dezvoltare a produselor sunt, însă, doar oportunităŃi. Aceste 
dezvoltări nu există încă, şi vor apărea în următorii câŃiva ani. Conceptele nu pot face 
parte din marketingul destinaŃiilor – cel puŃin nu atât timp cât realizarea fizică a acestora 
este în derulare şi cât nu există un termen de finalizare cunoscut. Pe termen scurt, însă, 
marketingul turistic al Ńării se va focaliza pe ceea ce există.    

 
7.1.2  Strategia şi oportunităŃile de dezvoltare a produselor  
 
Crearea unei strategii de dezvoltare a turismului legată de o gamă largă de produse 
turistice se poate realiza cel mai bine prin crearea unui sistem de zone de dezvoltare 
turistică (ZDT) pe baza unor zone cu caracter separat şi distincte. În fiecare din aceste 
ZDT trebuie să existe o poartă principală sau un centru cu o reŃea de regiuni turistice şi 
circuite turistice, în fiecare din cazuri susŃinute de un proiect sau atracŃie reprezentativă.  
 
Este necesară o abordare strategică pe care să se bazeze dezvoltarea turismului: 

1. pe oraşe sau alte locaŃii care au o infrastructură, căi de acces şi  puncte de 
interes turistic corespunzătoare, pentru acŃiona drept „porŃi” sau „centre” pentru o 
regiune mai mare, 

 2. centre, atracŃii şi facilităŃi din regiune în jurul „porŃii” sau „centrului” care sunt 
prezentate pe piaŃa turistică drept „zonă turistică” şi sunt vizitate sub forma unui “circuit”. 

Se prevede că turismul cultural / de patrimoniu din zone precum Transilvania, Bucovina, 
Maramureş etc. se va dezvolta printr-o serie de „porŃi” şi „circuite”. Turistul poate apoi 
alege un singur circuit sau poate combina două sau mai multe circuite. De exemplu, 
„porŃile” şi circuitele asociate pot fi înfiinŃate în Sibiu, Braşov, Sighişoara, Târgu Mureş şi 
Alba Iulia în întreaga regiune a Transilvaniei, permiŃând turiştilor să opteze pentru o 
vizită scurtă sau lungă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 306 

 

Figura 7.1: Exemplu de circuit turistic  
 

 
 

7.1.3 Produs cheie: OportunităŃile segmentului de piaŃă 
 

7.1.3.1 Stabilirea principalelor oportunităŃi  
  
Un produs: matrice de adaptare la piaŃă – tabelul 7.1 – a fost deja elaborat. O gamă de 
tipuri de produse pe care România are resursele să le dezvolte sunt prezentate pe baza 
segmentelor largă de piaŃă care prezintă potenŃial. RestricŃiile programului de analiză a 
consultanŃilor nu permit o analiză mai detaliată, deşi acest lucru ar trebui să se realizeze 
mai în detaliu prin intermediul funcŃiei de analiză extinsă a pieŃei din cadrul noii 
organizaŃii pentru turism ONT.  ConsultanŃii au ales să lucreze cu categorii uşor diferite 
de produse turistice decât cele folosite în planul strategic al ANT adică 

� “Turismul cultural/de patrimoniu” este considerat drept o categorie largă, ce 
include „turismul religios”, deoarece gradul de vizitare a bisericilor şi clădirilor 
religioase din Ńară vor fi motivate în marea lor majoritate de interesul general 
pentru istoria României 

� „agro turismul” sau „turismul rural” se încadrează în categoria „geoturism”, 
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A fost identificată nevoia creării unei baze de date cantitative şi calitative detaliate 
privind principalele Ńări sursă de turişti. Adică o serie de studii de piaŃă prin care s-au 
analizat profilurile, caracteristicile şi tendinŃele cu un accent iniŃial pe pieŃele prioritare şi 
pe principalele oportunităŃi de piaŃă, şi anume Germania, FranŃa, Marea Britanie/Irlanda, 
Benelux, Japonia – atât pentru tururile turistice cât şi pentru turiştii independenŃi pentru 
gama de tipuri de produse indicată în tabelul 7.1, cu o atenŃie specială pe segmentul de 
tineri.  

 

În plus, sunt necesare studii separate a subsegmentelor gamei de produse de turism 
balnear, conform explicaŃiilor de mai jos.  

 
Table 7.1: Produs: Analiza segmentării pieŃei 

 
PiaŃa InternaŃională  Regională Internă 

Produs Organizat de 
tour operator  

Organizat 
independent  

  

Sănătate şi 
tratament  

* *** * *** 

Litoral ** * ** *** 
Cultură/patrimoniu  *** *** ** *** 
Geoturism * ** * ** 
Vizite scurte * ** ** ** 
Afaceri/conferinŃe * *** ** *** 
Sporturi de iarnă * * * *** 
Aventură/sporturi * ** * ** 
Note: nivelul de potenŃial: * limitat; ** moderat spre bun; *** puternic. 
 
7.1.3.2 Sănătate şi tratament 
 
PiaŃa de turism balnear poate fi considerată drept un continuu care reflectă diferite 
cerinŃe şi interese de sub-segmente. La un pol – capătul „soft” – se află consumatorii de 
servicii de sănătate în general care caută facilităŃi de înaltă calitate, un meniu sănătos, 
oportunităŃi de plimbare într-un cadru natural nealterat, disponibilitatea sălilor de 
gimnastică. În centrul acestui continuu sunt cei care caută facilităŃi tradiŃionale balneare, 
tratamentele gen Ana Aslan, precum şi practica/desfăşurarea tratamentelor pe baza 
proprietăŃilor medicale ale apei, nămolurilor etc. La capătul „tare” sunt cei care caută 
purificarea cosmetică, inclusiv chirurgia.  
 
AcŃiunea 15 
 
Se recomandă realizarea unui studiu amplu în principalele Ńări sursă de turism pentru 
identificarea gradului şi a caracteristicilor cererii în fiecare fin diferitele subsegmente. 
Rezultatele acestor activităŃi vor fi apoi legate de evaluarea inventarului şi a calităŃii 
activităŃilor de turism balnear din Ńară. Acest proces de „adaptare” trebuie să genereze o 
serie de recomandări în două aspecte importante: 

� Pentru a identifica forma corespunzătoare a redezvoltării şi modernizării 
fiecărei staŃiuni balneare pentru piaŃa sa de oportunitate principală, şi 

� Orientarea strategiei şi a activităŃilor de marketing pe fiecare piaŃă sursă de 
turism principală pentru exploatarea zonelor specifice cu potenŃial, de 
exemplu directorul biroului din Italia raportează că segmentul principal de 
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oportunitate este cel legat de înfrumuseŃare.  
 

 
7.1.3.3 Litoralul 
 
Litoralul Mării Negre a fost dezvoltat istoric pentru a satisface două segmente ale pieŃei:  
“fly and flop”, segmentul pasiv care caută soare şi nisip; şi segmentul de turism balnear. 
Ambele produse sunt depăşite şi se află în declin de mai mult de zece ani. StaŃiunile se 
caracterizează prin arhitectura anilor 1960cu puŃin spaŃiu pentru amenajări sau pentru 
vederi panoramice: acesta reflectă faptul că au fost create pentru piaŃa sovietică. Ca 
urmare a scăderii cererii pieŃei şi a scurtării sezonului turistic, majoritatea clădirilor sunt 
în paragină şi sunt neatrăgătoare pentru un turist străin din secolul 21. StaŃiunile 
balneare înregistrează probleme similare fabricilor care necesită modernizare şi 
retehnologizare.   
 
Deşi s-au înregistrat succese în lărgirea interesului litoralului pentru turistul de 
„weekend”, şi în atragerea turismului rezidenŃial, problemele staŃiunilor rămân 
semnificative. Oferta de produse este uni dimensională şi nu este în conformitate cu 
tendinŃele gusturilor şi preferinŃelor turiştilor. Litoralul României nu mai atrage turiştii de 
litoral din Germania şi Ńările scandinave deşi aceste pieŃe încă sunt apreciate în zonă. 
Stilul şi calitatea staŃiunilor de pe litoral din destinaŃiile concurente din Marea Mediterană 
şi Marea Egee, precum şi apropierea destinaŃiilor din regiune precum CroaŃia şi Bulgaria, 
au îndepărtat cererea de litoralul Mării Negre şi România – chiar şi în rândul românilor 
înşişi.  
 
În aprecierea dificultăŃilor cu care se confruntă turismul la Marea Neagră, raportul privind 
TendinŃele Turistice din Europa elaborat de Comisia Europeană pentru Călătorii (ETC) 
oferă o serie de direcŃii posibile în tendinŃele pe care le identifică. Mai întâi, acesta 
identifică creşterea cererii de: 

� Servicii de calitate 
� FacilităŃi de petrecere a timpului liber (de ex. cursuri de golf) 
� Perioada de pre şi post sezon  
� Confort şi lux 
� DestinaŃiile care sunt percepute drept sănătoase  
� VacanŃe active sau de activitate  
� Produse de înfrumuseŃare, inclusiv tratament balnear şi centre de fitness 
� O includerea mi pregnantă a elementelor legate de arte, cultură şi istorie   

 În acelaşi timp, raportul ETC constată următoarele: 
� Cererile de vacanŃe însorite vor scădea în continuare  
� DestinaŃiile care nu respectă standarde acceptabile vor avea mai mult de 

suferit  
� Oferta artificială care nu se distinge de altele (de ex. parcuri tematice) va 

scădea în importanŃă dacă nu respectă standarde mai ridicate  
 
Aceste tendinŃe ale cererii pieŃei explică dificultăŃile cu care se confruntă operatorii de pe 
litoral. Acestea sunt legate de piaŃa internaŃională dar devin tot mai relevante pentru 
piaŃa internă de asemenea. O altă problemă a pieŃei interne este aceea că românii sunt 
tot mai interesaŃi în a merge în alte Ńări; piaŃa din România nu mai este una atractivă.  
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Mai întâi, turistul de litoral aşteaptă mai mult decât soare şi mare: caută o gamă de 
atracŃii şi activităŃi în afara plajei, cum ar fi oferta de produse suplimentare plajei. 
Alegerea consumatorilor este tot mai mult determinată de oferta largă de produse ale 
unei destinaŃii mai degrabă decât doar a beneficia de un hotel în staŃiune. Proiectele de 
construcŃie pot include teatre pentru spectacole tematice, facilităŃi sportive precum 
terenuri de golf, bâlciuri, parcuri de recreere cu facilităŃi precum tobogane cu apă, 
carusele, şi atracŃii tematice (dar nu identice), parcuri acvatice, excursii bazate pe 
patrimoniul cultural al zonelor precum ruinele Romane, activităŃile de ecoturism într-un 
centru intern cu acces de pe litoral – precum Limanu de lângă Vama Veche. Totuşi, în 
practică, mulŃi turişti nu pot merge prea departe sau nu pot participa la evenimente 
departe de hotel, aceştia îşi doresc să aibă opŃiuni pentru a se putea bucura de sejur.  
 
În al doilea rând, turiştii devin tot mai pretenŃioşi în ce priveşte designul, facilităŃile şi 
facilităŃile din staŃiunile lor. Clădirile înalte, cu caracteristici funcŃionale şi care oferă puŃin 
în sensul de grădini şi privelişti atrăgătoare nu sunt acceptabile. De asemenea, se cere 
în prezent ca serviciile oferite să fie nu doar benefice ci şi să fie oferite într-un mod cât 
mai plăcut.  
 
O a treia tendinŃă cheie ce trebuie să fie luată în considerare cu atenŃie de către 
operatorii staŃiunilor de pe litoralul Mării Negre în viitoarea politică de preŃuri şi de 
marketing este aceea a preŃului all-inclusive, adică un angajament prin care turistul 
plăteşte un preŃ unic pentru cameră şi pentru toate facilităŃile din staŃiune, inclusiv 
mesele, băuturile, accesul pe plajă şi închirierea de echipamente pentru sporturi nautice 
etc. Astfel de aranjamente prin tour operatori devin tot mai populare pentru vacanŃele pe 
plajă în staŃiunile mediteraneene şi din Caraibe. Punctul de atracŃie al acestora este 
acela că oferă turistului o garanŃie legată de bugetul de care are nevoie.     
 
Pe lângă atracŃiile şi activităŃile tradiŃionale menŃionate mai sus şi actualizarea şi re-
designul produselor staŃiunii (inclusiv a standardelor serviciilor), este necesară 
dezvoltarea de facilităŃi noi şi moduri de distracŃie precum: 

� Un ponton / faleză acoperită care să dea în mare şi să ofere o serie de 
puncte pentru cumpărarea produselor alimentare şi de distracŃie care să 
poată fi accesate al fresco atunci când vremea o permite şi în interior atunci 
când vremea nu o permite. Aceasta va oferi vizitatorilor o alternativă pentru 
petrecerea serii în staŃiune. 

� Un centru modern de informare/interpretare cu materiale despre atracŃiile , 
activităŃile din zonă etc. 

� Maşini şi biciclete de închiriat. 
 

Produsul balnear al Mării Negre necesită cu certitudine o re-organizare în conformitate 
cu rezultatele studiului privind serviciile de sănătate şi tratament propuse. Se pare că 
există două standarde posibile.  
 
Primul se axează pe capătul de odihnă/relaxare al continuumului prin faptul că oferă 
activităŃi şi facilităŃi de care turiştii se pot bucura ca parte a lucrurilor pe care le fac în 
afara plajei  -  un mod plăcut de a-Ńi petrece jumătate de zi la un masaj, de vorbă la 
saună, practicând yoga, făcând exerciŃii în sala de gimnastică.  
 
Celălalt punct de focalizare trebuie să fie la capătul celălalt al spectrului astfel că 
staŃiunea balneară să fie principalul motiv al vizitei turistului. Folosirea apei, nămolului 
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etc pentru tratament în unităŃi moderne, de înaltă calitate precum hotelul Europa din 
Eforie Nord.  
 
Un alt aspect – care nu este foarte relevant pentru urbanismul staŃiunii – este faptul că 
aceste îmbunătăŃiri şi adăugări aduse produsului turistic trebuie să fie comunicate şi 
demonstrate foarte intens organizatorilor de călătorii de pe pieŃele în curs de formare 
pentru a-i convinge de faptul că au fost aduse modificări semnificative. Recuperarea 
unei reputaŃii pierdute poate dura şi poate fi costisitoare în ce priveşte bugetul de 
marketing şi de promovare.  
 
 
7.1.3.4 Cultură/Patrimoniu – Circuite turistice/regiuni turistice din Transilvania  
 
Gama de resurse naturale şi culturale/de patrimoniu a regiunii Transilvaniei în general – 
precum şi alte zone rurale cu oraşe istorice precum Bucovina şi Maramureş – va atrage 
o gamă variată de turişti. Circuitele/regiunile turistice îi vor atrage pe cei care au un 
interes general în ce priveşte natura, istoria, patrimoniul şi cultura oamenilor din regiune; 
de asemenea, în majoritatea cazurilor, poate exista o zonă specifică/un domeniu de 
interes propriu. În esenŃă, fiecare turist va încerca să îşi creeze un itinerar care să îi 
ofere o imagine asupra zonei şi care să includă elementele definitorii, precum şi trăsături 
specifice care prezintă interes pentru turistul respectiv. Acest lucru face din Transilvania 
o destinaŃie tipică pentru „geoturism”, fapt recunoscut prin semnarea în 2005 de către 
Guvernul României a Cartei pentru Geoturism cu National Geographic.  
 
Segmentele principale ale turismului pentru Transilvania vor fi Geoturiştii. Cine sunt 
aceştia? Prin ce se caracterizează aceştia? 
 
Aceştia sunt; 

� Persoane adulte (peste 40 de ani) pentru turismul în natură / de activităŃi însă 
vor exista de asemenea şi turişti mai tineri „amatori de experienŃe 
noi/cunoaştere” cum ar fi familiile care nu au încă copii 

� Categoria „fără obligaŃii” adică cei care nu au copii sau ai căror copii au 
crescut şi trăiesc independent. 

� Cei care călătoresc cu prietenii sau grupuri mici de prieteni – şi necăsătoriŃi 
� Cu educaŃie 
� Cu stabilitate financiară 
� Călători cu experienŃă. 

 
Aceştia vor: 

� Cerceta cu atenŃie zona înainte de a veni, în special prin mijloace electronice 
� Vor face propriile lor aranjamente de călătorie prin intermediul furnizorilor de 

servicii turistice sau vor folosi un tour operator mic, specializat din Ńara de 
origine 

� Ştiu ce vor să vadă şi să facă înainte de a veni însă sunt gata să participe la 
atracŃii şi la activităŃi de interes care nu au fost identificate din timp 

� Preferă unităŃile de cazare mici sau medii cu importante trăsături tradiŃionale, 
din materiale de construcŃie locale etc., dar care oferă un bun nivel de 
facilităŃi moderne în camere şi creează confort, adică de cel puŃin 2 stele cu 3 
sau 4 stele în mod normal. 
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� Îşi doresc restaurate de înaltă calitate, din care unele oferă bucătărie locală, 
altele cu bucătărie internaŃională (în special italiană, franceză) împreună cu 
un număr limitat de snack baruri mai modeste şi unităŃi de fast food.    

 
Circuitul Transilvania nu va fi parcurs în întregime de turişti – cu excepŃia celor care 
folosesc propriile rulote auto sau autoturismele cu rulotă tractată. În schimb circuitele vor 
fi parcurse pornind din unu, două sau trei oraşe centru din regiune precum Braşov, 
Sibiu, Târgu Mureş, Sighişoara, Alba Iulia. Transilvania reprezintă un „meniu” geoturistic 
bogat, cu atracŃii/activităŃi grupate după centrul geografic sau domeniul de 
interes/tematică. Turiştii vor alege un număr de elemente din „meniu” pentru a-şi alcătui 
propriul pachet personalizat.  
 
În ce priveşte facilităŃile, atracŃiile şi activităŃile, pot fi făcute următoarele recomandări: 
 
Cazare: Pe lângă unităŃile de cazare de mici dimensiuni care au la bază caracterul local, 
fiecare din centrele din zonă va avea nevoie de un hotel de dimensiuni medii de cel puŃin 
3 stele cu 80 – 100 camere pentru a putea prelua creşterea numărului de vizitatori în 
regiune. În afara centrelor, unităŃile de cazare se estimează că vor fi de tip pensiune cu 
facilităŃi eficiente şi cu un nivel de confort bun; în vreme ce pentru cei care preferă 
aventura şi natura din segmentul de geoturism, va fi acceptată o formă de cezare mai 
rustică.  
 
Restaurante baruri etc: în aceste centre va fi necesară o gamă largă de restaurante 
atât în ceea ce priveşte stilul cât şi clasa de funcŃionare. În oraşele mai mici şi în zonele 
rurale, accentul se va pune pe mâncarea tradiŃională românească – mese sau gustări. 
Formele locale de cazare se vor adăuga experienŃei de servire a mesei şi trebuie să 
existe acolo unde este posibil. De asemenea este de dorit crearea şi a altor forme de 
petrecere a nopŃii exclusiv în oraşe precum barurile. Un teatru sau alte forme 
corespunzătoare de prezentare a evenimentelor de artă şi cultură, evenimente sportive 
şi activităŃi asociate cu festivalurile locale etc ar trebui create în fiecare din aceste oraşe 
centre deoarece acestea au o valoare socială pentru comunitate şi reprezintă un mijloc 
de prelungire a sezonului turistic.  
 
Cumpărături: oferta de cumpărături destinată în mod specific turiştilor nu este suficient 
dezvoltată iar gama de produse nu este suficient de atractivă. Aceasta este o ocazie 
pierdută. Magazinele de prezentare a meşteşugurilor locale încep să fie înfiinŃate în 
centre precum Sighişoara şi Sibiu dar sunt izolate şi trebuie să facă parte dintr-un 
program de dezvoltare într-o parte a oraşelor care păstrează caracterul acestora cu 
străzi deschise exclusiv pentru pietoni şi care oferă o gamă suplimentară de restaurante, 
baruri, galerii de artă, boutique-uri de îmbrăcăminte şi bijuterii, librării etc. Combinarea 
magazinelor de vânzare a obiectelor tradiŃionale cu atelierele meşteşugăreşti în care 
aceste obiecte sunt produse ar constitui un mijloc de a implica şi mai mult vizitatorul şi o 
posibilă sursă de venit pentru această activitate. Trebuie să se asigure o bună 
disponibilitate pentru turişti a produselor de tip „stock” precum cărŃi poştale, timbre, 
CDuri, muzică locală şi produse de bază precum apă, şerveŃele, cremă de protecŃie 
solară etc., deşi aceste magazine de produse diverse nu trebuie să fie amplasate în 
zonele istorice ci în centrele care deservesc aceste zone.    
 
Evenimente, festivaluri etc: calendarul de evenimente pe parcursul anului reprezintă 
un mijloc eficient de extindere a sezonului turistic şi demonstrează posibililor vizitatori 
care vizitează respectiva destinaŃie că există o gamă largă de activităŃi la care aceştia 
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pot să participe. Aceste evenimente, festivaluri etc., trebuie orientate în special către 
exprimarea tradiŃiilor şi culturii locale dar pot prezenta interes dacă sunt îndreptate către 
o piaŃă specifică de nişă cum ar fi Festivalul de Muzică Medievală din Sighişoara , sau 
săptămânile de drumeŃie cu un număr de trasee speciale pentru panoramă sau de 
interes special.  
 
Managementul traficului de vizitatori: un număr tot mai mare de vizitatori vor veni cu 
maşina personală în timp ce alŃii vor veni cu autocarele – ceea ce va duce la creşterea 
presiunilor asupra reŃelei de drumuri din zonă şi asupra oraşelor care nu au fost 
construite pentru a face faŃă unor astfel de solicitări de trafic auto. Vor fi necesare spaŃii 
special amenajate de parcare, inclusiv spaŃii de utilităŃi pentru cei care călătoresc cu 
rulote. Acestea vor fi amplasate departe de punctele de atracŃie cheie, „fagurele de 
miere”, dar se va asigura accesul direct la acestea prin căi de acces pentru 
pietoni/biciclişti special amenajate şi atractive, şi printr-o cursă regulată de autobuz între 
zona de parcare a vehiculelor şi centru dacă distanŃa este apreciabilă.  
 
În vederea creşterii turismului individual, trebuie să existe servicii de închirieri auto în 
principalele centre. Deşi majoritatea turiştilor vor contracta vehiculele la intrarea în Ńară, 
unii ar putea merge în Transilvania cu trenul şi apoi vor călători prin Ńară. În orice caz, 
firmele de închirieri auto vor trebui să îşi deschidă filială în oraşele centre turistice şi în 
localităŃile turistice.  
 
În zonele cu principalele atracŃii turistice, trebuie urmate două principii în măsura 
maximă posibilă; să nu se permită accesul autovehiculelor; şi să se închidă anumite 
străzi pentru traficul auto.  
 
Disponibilitatea şi prezentarea informaŃiilor turistice: în fiecare din aceste centre 
turistice, trebuie să existe un centru de informare turistică bine echipat, deservit în mod 
profesional care să ofere informaŃii complete cu privire la atracŃii, facilităŃi, evenimente 
etc., din regiunea imediat învecinată precum şi despre alte părŃi ale Ńării către care cel 
care solicită informaŃii îşi propune să călătorească. Este esenŃial ca facilităŃile audio-
vizuale interactive va reprezenta mijlocul optim de prezentare, în timp ce personalul cu 
aptitudini lingvistice şi cu cunoştinŃe bune în domeniu va răspunde complet şi în mod 
plăcut la întrebări. 
 
Atât în oraşe cât şi în zonele rurale, o importantă componentă a managementului fluxului 
de vizitatori va fi instalarea de semne clare şi distincte care să indice rutele recomandate 
/ desemnate şi să îndrume vizitatorii către principalele puncte de interes.  
 
Prezentarea de informaŃii cu privire la evenimentele istorice, obiceiurile, practicile etc., 
din muzee şi alte locuri pot fi îmbunătăŃite prin punerea la dispoziŃie a materialelor audio 
vizuale de calitate în principalele limbi turistice internaŃionale.  
 
Deşi atenŃia celor interesaŃi mai mult de cultura şi de patrimoniul oamenilor din 
Transilvania va fi îndreptată în special către oraşe şi alte comunităŃi, majoritatea vor 
căuta de asemenea componenta naturii în cadrul turului lor. Interesele primare ale altor 
vizitatori vor reprezenta o temă sau o trăsătură a naturii şi a petrecerii timpului în aer 
liber. ExperienŃa acestor poate fi reliefată prin disponibilitatea informaŃiilor privind zonele 
cele mai bune de implicare, şi detaliile furnizorilor de servicii pentru interesele acestora. 
Aceste informaŃii trebuie să acopere toate atracŃiile şi activităŃile în natură şi în aer liber 
din zonă, inclusiv de exemplu, un ghid al traseelor de drumeŃie, principalele zone pentru 
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bird watching, posibilitatea de practicare a parapantismului/deltaplanismului etc., 
facilităŃile de călărie, caiac-canoe şi alte sporturi de aventură. Asigurarea de informaŃii 
actualizate necesită o legătură strânsă cu furnizorii din sectorul privat şi cu organizaŃii 
precum AsociaŃia de Ecoturism din România şi membrii săi.     
 
AtracŃii, activităŃi noi: o altă parte a problemei managementului fluxului de vizitatori 
pentru scăderea presiunii asupra centrului de interes va fi crearea de atracŃii  şi activităŃi 
suplimentare care vor menŃine vizitatorii în zonă un timp mai îndelungat -  crescând 
rentabilitatea destinaŃiilor lor şi adăugând un element suplimentar de satisfacŃie. Având 
în vedere zonele largi de interes ale „geoturiştilor”, aceste atracŃii şi activităŃi trebuie 
relaŃionate cu obiectivele culturale şi naturale din zonă. Astfel un parc tematic Dracula cu 
trenuleŃe etc., nu ar fi potrivit pentru Transilvania, însă un centru care să ilustreze 
meşteşugurile tradiŃionale şi modul de viaŃă tradiŃional, evenimentele istorice (inclusiv din 
perioada de inspiraŃie pentru Dracula) şi care să ofere spre vânzare produse alimentare, 
produse de artizanat locale, etc. Un model de studiu în acest sens poate fi Parcul 
Medieval al Castelului Bunratty din regiunea Shannon din Irlanda – vezi anexa.  
 
 
7.1.3.5 Geotourism vs. Ecotourism 
 
National Geographic a creat conceptul de „geoturism” pentru a defini „tipul de turism 
care susŃine sau accentuează caracterul geografic al unui loc – mediul său, cultura, 
aspectul, patrimoniul, şi bunăstarea rezidenŃilor”, vezi anexa. Geoturismul îşi propune să 
păstreze destinaŃiile intacte pentru generaŃiile viitoare, să conserve resursele, să 
respecte cultura şi tradiŃiile locale, şi vizează calitatea şi nu cantitatea vizitatorilor. Ca şi 
ecoturismul, veniturile din turism pot promova conservarea – extinzând acest principiu 
dincolo de călătoriile în natură pentru a observa aspectele legate de cultură şi istorie: 
toate elementele distinctive care dau caracterul şi farmecul locului. Geoturismul creează 
de asemenea relaŃii de parteneriat turistic bazat pe comunitate ceea ce accentuează 
beneficiile economice şi sociale ale destinaŃiei.  
 
Geotourismul este prin urmare mai amplu decât definiŃia mai restrictivă a „ecoturismului” 
deoarece include atât oamenii cât şi mediul acestora. Acest lucru se reflectă în gama de 
resurse pentru geoturism:  

� flora şi fauna; 
� patrimoniu; 
� panoramele 
� arhitectura tradiŃională 
� meşteşugurile locale 
� artele 
� bucătăria şi 
� dansul. 

 
Aceste reprezintă o aplicare mai largă a termenului mai comun de ecoturism.  
 
La 27 septembrie 2005, Guvernul României a semnat Acordul de Geoturism cu National 
Geographic pentru a promova dezvoltarea durabilă a turismului şi destinaŃiilor din 
România. JudeŃul Braşov a preluat această iniŃiativă. La cererea AsociaŃiei JudeŃene de 
Promovare şi Dezvoltare a Turismului (APDT) Braşov, un reprezentant al Centrului 
National Geographic pentru DestinaŃii Durabile a vizitat judeŃul Braşov în mai 2005, 
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pentru a participa la o serie de ateliere de conştientizare turistică destinate educării 
localnicilor din Braşov cu privire la semnificaŃia păstrării caracterului specific al zonei.  
 
Pagina de internet a municipiului Braşov menŃionează că Proiectul de Nominalizare 
pentru Geoturism îşi propune să implice comunitatea şi mediul de afaceri din judeŃul 
Braşov în nominalizarea atracŃiilor geoturistice care vor fi promovate prin reŃeaua 
judeŃeană a Centrelor de Informare turistică şi pagina de internet a asociaŃiilor turistice – 
BrasovTourism.com. Nominalizările includ flora şi fauna, structurile istorice şi siturile 
arheologice, peisajele, arhitectura tradiŃională şi toate aspectele care contribuie la 
cultura regiunii, precum muzica locală, meşteşugurile, dansurile, artele, festivalurile, 
sărbătorile tradiŃionale şi bucătăria locală.  
 
Pe lângă această listă, pagini mai menŃionează că proiectul este destinat să înfiinŃeze un 
Consiliu pentru Geoturism în judeŃul Braşov. Organul consultativ ar fi format din 
persoane şi organizaŃii reprezentând toate mediile geoturismului – conducătorii 
comunităŃii, ariile naturale protejate, restaurantele, organizaŃiile de protecŃie a mediului, 
societăŃile de protejare a monumentelor istorice, meşteşugari şi artişti, operatori de 
călătorii de aventură şi eco-turism, precum şi reprezentaŃi ai mass-media şi alŃii. Se 
doreşte ca Consiliul să conducă eforturile de pe plan local pentru promovarea 
geoturismului, şi să încurajeze administrarea destinaŃiilor din regiune.  
 
Se pare că, în urma discuŃiilor cu reprezentanŃii AsociaŃiei de Ecoturism din România 
(AER) şi a unora din membrii acesteia, s-au făcut puŃine în sensul implementării acestor 
măsuri. IniŃiativa în „geoturism” este slabă.  
 
Termenul de ecoturism are o recunoaştere largă – la nivel guvernamental, în sectorul 
privat şi la nivelul publicului din România – prin faptul că cuprinde activităŃi care sunt 
practic sinonime cu „geoturismul”. „Ecoturismul” din România este recunoscut ca fiind 
specific zonelor rurale din cadrul comunităŃilor care au o tradiŃie în activităŃile agricole, şi 
acoperă atât accesul la flora şi fauna din zonă cât şi obiceiurile sociale şi stilul de viaŃă al 
oamenilor din zonele vizitate. Pentru a evita confuziile în rândul cititorilor români, vom 
folosi termenul de „ecoturism” în acest raport în sensul său cel mai larg, ce include atât 
turismul rural şi agroturismul, cât şi ceea ce piaŃa internaŃională numeşte „geoturism”.  
 
Ecoturismul nu reprezintă o masă, sau o activitate turistică de bază. Într-adevăr, volumul 
total al ecoturiştilor străini în România nu este nici măcar de 10.000 pe an. Însă, aceasta 
este o formă vitală de turism pentru România printr-o serie de aspecte: 

� în primul rând ecoturismul este specific comunităŃilor cu venituri reduse astfel 
încât impactul asupra oamenilor din respectivele comunităŃi este relativ mare 

� în al doilea rând, stilul de viaŃă şi produsele comunităŃilor gazdă este în pericol, 
astfel încât ecoturismul reprezintă un important mijloc de susŃinere şi de sprijin a 
acestor tradiŃii. 

� În al treilea rând, practica ecoturismului depinde direct şi contribuie la protecŃia şi 
conservarea ariilor naturale, a florei şi faunei şi 

� În al patrulea rând, resursele naturale şi socio-culturale care stau la baza 
ecoturismului sunt caracteristici României care o disting de alte Ńări din regiune. 
Astfel, acestea vor fi elementele principale ce vor contribui la dezvoltarea şi 
formarea imaginii generale a României ca destinaŃie turistică.     

Astfel, se recomandă ca facilităŃile de ecoturism, activităŃile şi atracŃiile să includă din plin 
în program vizite ale reprezentanŃilor mass-media, pe care le propunem ca primă etapă 
în dezvoltarea imaginii pozitive pe plan internaŃional a turismului din România.  
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AcŃiunea 77 
 
Prioritatea atracŃiilor şi activităŃilor eco  turistice şi de turism rural drept caracteristici ale 
programului de vizite ale reprezentanŃilor mass-media. 
 
7.1.3.6 Vizite scurte  
 
Deschiderea turismului din vest către Ńările din Europa de est a coincis cu implicarea 
unor operatori de curse low cost din Europa. Numeroase oraşe – precum Praga, 
Budapesta, Varşovia – s-au afirmat în ultimii zece ani drept destinaŃii pentru vizite scurte 
ce combină atracŃiile culturale, artistice, pitoreşti şi de divertisment. 
Există indicii clare că Bucureştiul a început de asemenea să exploatez această tendinŃă. 
Este un oraş cu: 

- Un bogat patrimoniu de clădiri frumoase, din care multe sunt renovate – 
inclusiv renovări susŃinute de UNDP ale unor părŃi din oraş 

- O îndelungată tradiŃie în artă şi cultură  
- Numeroase parcuri şi spaŃii deschise 
- Un calendar al evenimentelor artistice, sportive şi comerciale  
- Disponibilitatea excursiilor pentru turul oraşului, închiriere de maşini etc. 
- Lansarea în ultimul timp a unor ghiduri „de îndrumare”, şi 
- Numărul mare de rute deservite de liniile aeriene low cost. 

 
Călătorul independent a început deja să „descopere” Bucureştiul. Există posibilitatea de 
a creşte semnificativ prezentele intrări de turişti.  
 
Un beneficiul al dezvoltării turismului este acela că formează ambasadori potenŃiali 
pentru România care în mod direct dezvoltă interesul pentru Ńară în rândul membrilor 
familiei, al cunoştinŃelor şi al colegilor de serviciu. Există de asemenea posibilitatea 
transformării unei părŃi a acestor vizitatori de scurtă durată în turişti de lungă durată care 
vor reveni de mai multe ori. În esenŃă vizitele de scurtă durată acŃionează ca un produs 
de testare.      
 
7.1.3.7 Turismul de afaceri şi de conferinŃe 
 
Aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007 a deschis 
posibilităŃi considerabile pentru mediul de afaceri străin în Ńară. Costurile relativ reduse 
ale investiŃiilor şi derulării activităŃii în România vor atrage noi firme. PiaŃa internă din 
România se va deschide furnizorilor din EU creând astfel mai multe posibilităŃi de 
afaceri. România va fi Ńara gazdă a numeroase întruniri regionale UE, seminare, 
conferinŃe şi alte evenimente. Toate aceste oportunităŃi vor creşte cererea de călătorii şi 
conferinŃe de afaceri.  
 
Cererea de hoteluri din oraşe mari precum Bucureştiul – dar şi din alte centre urbane din 
Ńară – va creşte, alimentată de cererea din străinătate şi din Ńară, deoarece comerŃul şi 
industria din România s-a dezvoltat rapid în ultimii zece ani.  
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7.1.3.8 Sporturi de iarnă 
 
România are în prezent 30 de staŃiuni montane certificate pentru sporturi de iarnă. 
Aceasta reprezintă un sfert din capacitatea totală posibilă a pârtiilor din Ńară şi există 
planuri ale autorităŃilor locale de a dezvolta noi staŃiuni. 
 
Reiese clar din materialul de cercetare privind interesele şi tendinŃele de pe piaŃa internă 
de turism de recreere că sporturile de iarnă reprezintă una din activităŃile principale la 
care românilor le place să participe. Acest sector va înregistra o creştere semnificativă 
pe termen mediu şi lung.  
 
Totuşi, este necesar să emitem trei avertismente. Mai întâi, pentru vizitatorii străini ai 
staŃiunilor pentru sporturi de iarnă duratele mari de călătorie – care implică zboruri de 2 – 
3 ore urmate de un drum de aceeaşi durată cu maşina în cazul călătoriei prin bucureşti 
prin Aeroportul Henri Coanda – creează un dezavantaj României faŃă de regiunea Alpilor 
şi a altor destinaŃii europene pentru sporturile de iarnă. Acest dezavantaj nu este 
compensat prin calitatea experienŃei de schi oferite. Turismul de schi din România nu va 
fi un produs uşor vandabil în Ńările din UE.  
 
În al doilea rând înălŃimea pârtiilor din munŃii din România este sub limita minimă care 
garantează prezenŃa zăpezii în multe din cazuri. În cazul creşterii fenomenului „încălzirii 
globale”, aceste pârtii vor deveni tot mai dependente de zăpada artificială cu consecinŃe 
asupra mediului ca urmare a necesarului ridicat de apă etc. 
 
7.1.3.9 Aventură / Sporturi  
 
Exploatarea segmentului de piaŃă aventură/sport reprezintă o strategie relativ nouă 
pentru România. MotivaŃia este că România are un număr de resurse naturale care se 
pretează bine pentru turismul de aventură, mergând de la explorarea peşterilor la caiac 
canoe. Studiul privind TendinŃele Turistice din Europa elaborat de Comisia Europeană 
pentru Călătorii din septembrie 2006 consemnează următoarele: 
 “VacanŃele active sau de activităŃi vor creşte în popularitate, iar cererea de 
facilităŃi care să corespundă acestui tip de vacanŃe va fi tot mai preferată.” 
Există prin urmare, o oportunitate de piaŃă pentru dezvoltarea României. 
 
Există o bază mică de activităŃi de aventură/sporturi în România. Acestea arată un 
interes ridicat al interesului din aceste servicii. Se observă o creştere de la înfiinŃarea sa 
în 2004 la 2000 clienŃi în 2006, capacitatea operatorilor fiind limitată de abilitatea sa de a 
asigura instructori şi echipamente. DiferenŃa dintre clienŃii Români şi cei străini este de 
80:20, în vreme ce principalele pieŃe externe sursă de turişti sunt Ńări ca Germania, 
Belgia, Israel, SUA şi Polonia. Raportul dintre turiştii de grup şi cei independenŃi este de 
60:40, clienŃii venind prin intermediul al 11 operatori de turism diferiŃi. Majoritatea 
turiştilor de sport/aventură se încadrează în grupa de vârstă tânără, adică 18-45 de ani, 
care vin în vizită în medie timp de 3 zile. Operatorul respectiv îşi amână orice planuri de 
extindere, optând în schimb pentru consolidare până când va apărea o strategie de 
dezvoltare turistică a Ńării mai clar direcŃionată.  
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7.1.3.10 Recreere/parcuri tematice 
 
PopulaŃia urbană suferă de pe urma lipsei facilităŃilor de recreere şi divertisment adică a 
activităŃilor de weekend sau de vacanŃă. Este necesară crearea de facilităŃi diversificate 
de petrecere a timpului liber la periferiile marilor oraşe şi staŃiuni (de ex. Bucureşti, 
ConstanŃa). Exemplele pot include parcuri acvatice, montagne rousse şi atracŃii tematice 
precum parcuri de folclor/cultură – ultimul tip de produs reprezentând de asemenea o 
atracŃie pentru pieŃele turistice internaŃionale.  
 
Numeroase discuŃii au avut loc în România în ultimii ani cu privire la posibilitatea 
construcŃiei unui parc tematic Dracula. Argumentul este romanul lui Bram Stoker şi apoi 
filmul în regia lui Francis Ford Coppola care au generat o largă recunoaştere pe pieŃele 
din vest a legăturii dintre Vlad łepeş – Fracula – şi România. Aceasta oferă o ocazie 
pentru România de a exploata, acest simbol, realizând o conexiune între imaginea 
destinaŃiei şi legenda şi personajul istoric. Contra-argumentul este faptul că această 
legătură ar putea limita potenŃialul României ca destinaŃie şi ar putea afecta 
oportunitatea dezvoltării turismului pentru categoriile de turişti superioare.  
 
ConsultaŃii se declară împotriva înfiinŃării unui Dracula Parc. Există numeroase 
oportunităŃi de dezvoltare a parcurilor tematice care pot atrage o gamă largă de 
segmente de piaŃă. Aceasta este o recomandare de elaborare a strategiei. Desigur, 
legenda lui Dracula poate fi o componentă a unuia sau a mai multor astfel de programe 
de dezvoltare. Trebuie totuşi ca dezvoltarea să se realizeze nu doar punând accentul şi 
bazându-se pe un singur personaj – în mare măsură mitic – din istoria Ńării.  
 
 
7.1.4 Strategiile şi procedurile de marketing şi de distribuŃie din sectorul privat  
 
Consultările cu reprezentanŃii din sectorul ospitalităŃii şi turismului din România duc la 
concluzia că în numeroase cazuri strategiile de dezvoltare şi practicile de operare nu 
sunt complet profesionale sau nu sunt în concordanŃă cu cerinŃele partenerilor străini – 
în special tour operatorii de pe pieŃele sursă. 
 
Aceste comentarii se referă în special la hotelurile/staŃiunile de la Marea Neagră şi 
Bucureşti, în ciuda situaŃiei în general diferite a pieŃelor din aceste două zone, adică 
scăderea cererii în afara sezonului de vârf al lunilor iulie şi august pe litoral şi creşterea 
gradului de ocupare pe întreg anul în capitală. Aspectele negative includ: 

� Incapacitatea determinării potenŃialului pieŃei şi a adaptării activităŃilor de 
marketing şi de promovare ale acestora la tendinŃele pieŃei. 

� Nerespectarea sistemului standard al contractării din timp şi a alocării camerelor 
tour operatorilor străini la preŃuri preferenŃiale 

� Incapacitatea de a obŃine beneficii maxime din participarea la târguri de turism 
internaŃionale, şi  

� Ne-pregătirea pentru a oferi facilităŃi şi servicii gratuite pentru familiarizare şi 
pentru vizitele educaŃionale pentru personalul tour operatorilor străini, şi a 
vizitelor de informare ale reprezentanŃilor mass-media cu profil general şi special 
(de ex. Care să ducă la publicarea de articole, emisia de programe specializate 
despre turismul românesc) 
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În cazul Mării Negre, atitudinea predominantă în rândul anumitor administraŃii de hoteluri 
şi staŃiuni este obŃinerea unui venit maxim din sezonul turistic scurt şi din călătoriile de 
afaceri de weekend în alte perioade, astfel excluzând operatorii de turism străini care 
trebuie să includă cel puŃin un weekend în perioade de sejur a clienŃilor. Aceasta se pare 
că este o abordare pe termen scurt ce ignoră posibilitatea extinderii sezonului turistic 
pentru turismul internaŃional care, prin dezvoltări şi diversificări corespunzătoare ar putea 
deveni unul de cinci luni. Managementul hotelurilor şi staŃiunilor nu este unul eficient, 
ceea ce de altfel a contribuit la pierderea pieŃei internaŃionale de către staŃiunile de pe 
litoralul Mării Negre.  
 
Hotelierii din bucureşti se află într-o situaŃie diferită. Cererea firmelor pentru perioadele 
de sfârşit de săptămână creşte gradul de ocupare la un nivel la care serviciile de 
alimentaŃie pentru venituri mici nu reprezintă o prioritate. Însă, gradul de ocupare de la 
sfârşit de săptămână este mai scăzut şi se pot oferi preŃuri preferenŃiale pentru a atrage 
vizitatori pe termen scurt vineri şi sâmbătă noaptea – atât prin marketingul pe internet 
către călători individuali cât şi prin intermediul tour operatorilor specializaŃi în city break 
de pe pieŃele sursă.  
 
Directorii birourilor ANT din străinătate menŃionează faptul că unii din reprezentanŃii 
sectorului privat a căror participare la târgurile de turism din străinătate este sprijinită de 
către ANT nu reuşesc să obŃină un beneficiu maxim de pe urma acestei participări. 
Aceştia spun de exemplu că unii nu participă la standul României pe întreaga durată a 
târgului astfel că sunt indisponibili pentru a se întâlni cu personalul tour operatorilor 
străini atunci când aceştia solicită o întrevedere.  
 
Se pare că cooperare dintre mediul public – privat în găzduirea vizitelor de familiarizare 
în românia pentru personalul agenŃiilor de turism şi ai mass-media nu este apreciat în 
mare măsură sau aplicat. AgenŃia din sectorul public responsabilă pentru marketingul 
destinaŃiilor Ńine de obicei legătura cu birourile din străinătate – sau direct cu persoanele 
de contact de pe pieŃele generatoare de turism – în realizarea unui itinerar 
corespunzător şi în stabilirea programului prin contactele cu hotelierii şi cu alŃi furnizori 
de servicii de pe plan local. Ca parte a explicaŃiei este gradul limitat în care ANT sprijină 
aceste călătorii, care sunt greu de organizat deoarece se supun condiŃiilor ordonanŃelor 
privind achiziŃiile publice.  
 
 
7.2 Strategia de Marketing şi Promovare 
 
7.2.1 Abordarea strategică  
 
Strategia de marketing identifică şi este astfel concepută pentru a genera cerere în viitor 
prin specificarea segmentelor de piaŃă ce vor fi atinse, a produselor ce vor fi create şi pe 
care se va pune accentul, şi programele de acŃiune asociate pentru a realiza potenŃialul 
identificat pentru aceste produse Ńintă: segmentele de piaŃă.  
 
Pentru sectorul privat, strategia nu se referă doar la marketing, ci şi la capacitatea 
organizaŃiei de a convinge suficienŃi clienŃi să cumpere un număr suficient din produsele 
sale pentru a asigura un venit care să depăşească costurile pe termen lung şi să asigure 
satisfacŃia clienŃilor. 
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Din perspectiva unei destinaŃii turistice precum România, componentele cheie ale 
strategiei de marketing sunt:    
  

� łinte şi obiective: poziŃia sau locul pe pieŃele alese pe care îşi propune să le 
ocupe în perioada următoare, definite în ce priveşte pieŃele şi segmentele 
geografice, proiecŃiile activităŃilor turistice (adică volumele, durata sejurului, 
numărul de turişti pe sezon, cheltuielile), gama de produse şi cota de piaŃă. 

� Imagini, poziŃionare şi branding: locul în care destinaŃia îşi propune să ajungă în 
ce priveşte percepŃia pieŃei (comercială şi a consumatorului) referitor la produsele 
şi valorile sale, inclusiv imaginea şi brandul în relaŃie cu concurenŃii săi. 

� Strategii şi programe: specificarea acŃiunilor, inclusiv a dezvoltării de produse şi 
de investiŃii, necesare pentru a atinge Ńintele şi obiectivele propuse. 

� Buget: ce resurse – umane, tehnice şi financiare – sunt necesare pentru a atinge 
obiectivele. 

� Analiză şi evaluare: procedurile şi sistemele care permit evaluarea măsurii în 
care obiectivele au fost îndeplinite în contextul condiŃiilor generale de piaŃă 
(inclusiv activităŃile concurenŃilor) şi factorii externi. 

 
CondiŃiile de piaŃă sunt într-o permanentă schimbare. Portofoliile profitabile produs – 
piaŃă vor fi supuse constant unei presiuni competitive constante, şi va fi necesar să se 
actualizeze şi să se dezvolte continuu produse pentru a corespunde nevoilor ale 
clienŃilor şi condiŃiilor pieŃei în schimbare. 
 
Programul amplu de vizite şi discuŃii în teritoriu ale echipei de consultanŃi  a dus la 
convingerea că România are o gamă largă de oportunităŃi de dezvoltare a produselor 
turistice în întreaga Ńară. Diversitatea poate reprezenta un aspect cheie al dezvoltării pe 
viitor a turismului şi a strategiei de marketing. În prezent, însă, România a dezvoltat doar 
o parte a acestor resurse.  
 
Provocarea pentru România este organizarea şi dezvoltarea resurselor sale naturale şi 
culturale într-o gamă de produse turistice cu o priză largă la public, şi transformarea 
acestor atracŃii în flux de turişti şi în beneficii pentru Ńară. Acest lucru necesită 
dezvoltarea unui produs integrat şi o abordare strategică de marketing. 
 
Selectarea zonelor de dezvoltare a produselor ce vor fi încurajate şi sprijinite se bazează 
în parte pe determinarea resurselor care există deja în România şi pe tendinŃele curente 
şi anticipate viitoare privind gusturile şi preferinŃele pieŃei turistice. Principalele 
oportunităŃi se rezumă pe baza exerciŃiului de adaptare produs – piaŃă al consultanŃilor 
menŃionat în secŃiunea 7.1. 
 
Dezvoltarea turistică existentă principală are patru direcŃii principale: 

� Turismul de litoral de la Marea Neagră  
� Turismul balnear din numeroasele regiuni cu izvoare de ape minerale ale Ńării  
� Turismul cultural/de patrimoniu bazat pe clădirile săseşti şi medievale din 

Transilvania şi din nordul Ńării (Maramureş şi Bucovina), şi 
� Turismul de afaceri din Bucureşti şi alte centre urbane. 

În plus există un număr de întreprinderi mici care activează pe piaŃa de produse de 
ecoturism şi geoturism, în principal în zonele rurale şi în comunităŃile agricole. Desigur, 
aceste elemente diferite ale turismului nu pot fi izolate complet: ele se întrepătrund şi se 
suprapun. Iată câteva exemple: 

� Turiştii de litoral caută în prezent activităŃi suplimentare de plajă 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 320 

� Vizitatorii staŃiunilor balneare îşi doresc în continuare să participe la 
activităŃi/vizite în zonele învecinate – atât în ce priveşte obiectivele culturale/de 
patrimoniu cât şi în ce priveşte comunităŃile rurale 

� Majoritatea vizitatorilor care participă la tururi ale obiectivelor culturale/de 
patrimoniu vor participa de asemenea la vizite în zonele rurale în cadrul 
itinerarelor lor, şi 

� Turiştii de afaceri adesea adaugă o componentă de relaxare vizitelor acestora  
În mod similar ecoturiştii este probabil să se participe la vizite şi activităŃi culturale/de 
patrimoniu. 
 
Cererea pentru turismul de litoral şi balnear este în scădere – în special pe pieŃele 
internaŃionale; turismul cultural/de patrimoniu este în continuă expansiune însă în curând 
va fi supus unor limitări de capacitate dacă nu se realizează alte proiecte şi alt pieŃe de 
centre/regiuni/circuite turistice; turismul de afaceri prezintă o creştere puternică şi are 
şanse reale de dezvoltare pe baza integrării României în UE; deşi ecoturismul / 
geoturismul va rămâne în general relativ slab dezvoltat ca amploare dar cu toate 
acestea va contribui tot mai mult la prosperitatea comunităŃilor culturale.  
 
ConsultanŃii recomandă o analiză detaliată a tipurilor de produse turistice prezentate în 
documentul curent în formă provizorie al strategiei de dezvoltare a turismului a ANT. În 
selectarea segmentelor produselor prioritare şi a pieŃelor asociate pentru concentrarea 
acestora în noua strategie de dezvoltare şi marketing a Ńării am încercat să verificăm şi – 
acolo unde am considerat necesar – să modificăm concluziile documentului strategiei 
ANT după cum urmează: 
 

       IntenŃional & Intern 
- city breaks în Bucureşti şi, în timp, în alte oraşe unde operează 

transportatori low cost  
- afaceri (inclusiv conferinŃe) în Bucureşti şi alte centre comerciale sau 

industriale conform dezvoltării afacerilor ca urmare a integrării României 
în UE 

- staŃiunile de pe litoralul Mării Negre – atât turişti interni, cât şi turişti de 
pe principalele pieŃe internaŃionale din Germania, FranŃa şi Ńările 
scandinave, pe măsură ce staŃiunile se modernizează şi se dezvoltă 
activităŃi diversificate 

- piaŃa de cură şi tratament – cu staŃiunile balneare existente, dezvoltate 
pentru a atrage cele mai potrivite subsegmente de piaŃă 

- turism cultural şi de patrimoniu – probabil cea mai largă oportunitate 
de piaŃă concentrată pe o serie de “puncte centrale” sau “puncte de 
intrare” şi în forma “circuitelor turistice” fie în jurul “centrelor de atracŃie”, 
în apropierea unui singur obiectiv, fie făcând legătura între mai multe 
obiective 

- aventură şi sport – în principal vizând grupuri de tineri 
 
InternaŃional (în principal) 
- activităŃi în natură şi legate de comunitatea locală, sate de vacanŃă 

etc. în zonele rurale (generic numit ecoturism, sau mai corect, 
geoturism), cum ar fi operaŃiuni la scară mică până la medie în diferite 
părŃi ale Ńării (în special în CarpaŃi şi Delta Dunării) ce include activităŃi şi 
interacŃiunea cu resursele naturale şi oamenii din comunităŃile rurale – în 
principal vizând tineri (20 – 35 ani) şi mai în vârstă (+50 ani) turişti străini 
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(şi români în weekend şi în concedii). Acestea vor fi promovate ca atracŃii 
individuale şi/sau ca parte a unui circuit   

- tineri turişti – nici o Ńară europeană nu s-a gândit să se identifice ca 
principală destinaŃie pentru tineri turişti. România oferă o gamă 
corespunzătoare de activităŃi în aer liber – atât vara cât şi iarna; are un 
program în creştere de manifestări muzicale, sportive şi alte evenimente 
în Bucureşti şi în alte locuri din Ńară; şi oferă costuri relativ scăzute.  Toate 
acestea sunt atribute care atrag tineri turişti. 

 
Intern (în principal) 
- sporturi de iarnă – în paralel cu interesul crescând pentru recreerea în 

aer liber în rândul românilor. Totuşi, există un potenŃial redus de creştere 
pe pieŃele internaŃionale datorită pârtiilor de joasă altitudine şi lipsei 
garanŃiei zăpezii, precum şi accesului relativ dificil în comparaŃie cu alte 
destinaŃii europene de schi 

- parcuri de recreere sau tematice – dezvoltate la periferia majorităŃii 
centrelor urbane şi staŃiunilor (de exemplu Bucureşti, ConstanŃa) pentru a 
oferi facilităŃi diverse de divertisment. Exemplele ar putea include parcuri 
acvatice, parcuri de distracŃii cu atracŃii gen train-russe, parcuri culturale 
(ultima fiind o atracŃie şi pentru pieŃele de turişti străini).   

 
În ceea ce priveşte prioritizarea pieŃelor geografice, consultanŃii au luat în considerare 
concluziile prezentate în secŃiunea de marketing şi promovare a strategiei ANT elaborat 
la sfârşitul anului 2005. Rezultatele sunt aprobate cu următoarele excepŃii: 
 1. FranŃa: aceasta ar trebui să reprezinte o piaŃă primară ca urmare a legăturilor 
strânse de tradiŃie dintre aceste Ńări. Analiza de piaŃă din 2006 asupra pieŃei franceze a 
concluzionat că, în ciuda impresiilor negative din prezent cu privire la România ca 
destinaŃie turistică, cei care o vizitează constată că „destinaŃia devine tot mai populară” 
şi „are un înalt potenŃial privind resursele naturale”. În special, faptul că România este o 
Ńară latină într-o regiune slavă îi creşte potenŃialul de a deveni o destinaŃie majoră pentru 
turiştii francezi care găsesc relativ puŃine Ńări în care limba lor este larg cunoscută. Astfel 
piaŃa franceză rămâne pentru România o piaŃă de mare interes: aceasta este o 
oportunitate care trebuie materializată. 
 2. Italia ar putea fi de asemenea o piaŃă prioritară. Faptul că peste un sfert de 
milion de italieni vizitează România – deşi doar 20% dintre aceştia pentru petrecerea 
concediilor, apropierea acestei Ńări şi legăturile aeriene ar putea să o califice drept o 
piaŃă prioritară. În plus, însă, analiza de piaŃă realizată de către IPK International la 
începutul anului 2006 a indicat faptul că, beneficiind de o imagine şi o publicitate 
pozitivă, o treime din italieni ar lua în considerare petrecerea unei vacanŃe în România. 
Sondajul IPK recomandă fără echivoc faptul că „Italia ar trebui să fie o piaŃă de primă 
prioritate”, bazată pe „elemente de notorietate cum ar fi obiectivele culturale şi naturale” 
şi „soarele şi plaja de pe litoralul Mării Negre”. 
 3. pieŃele scandinave nu justifică tratarea acestei pieŃe drept una prioritară. 
PopulaŃia însumată a acestor Ńări este de doar 24 milioane iar sosirile însumate în 
România de 55000 persoane sunt mult sub nivelul corespunzător pentru FranŃa şi Italia 
(pe care strategia ANT le consideră a fi pieŃe de potenŃial secundar). Se poate face o 
comparaŃie cu Ńările baltice care au o populaŃie ceva mai mare, dar creează 79 000 
sosiri, de aproape 1,5 ori mai mulŃi vizitatori în România. Interesul pieŃei scandinave în 
România este accentuat în special pe Marea Neagră, în vreme ce piaŃa din Ńările baltice 
este interesată în sens mai larg, inclusiv călătoriile de afaceri precum şi cele de 
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agrement. ConsultanŃii concluzionează că Ńările baltice trebuie considerate drept o piaŃă 
prioritară însă Ńările scandinave trebuie să devină pieŃe secundare, iar întreaga activitate 
de promovare şi marketing trebuie să se concentreze pe vacanŃele de pe litoral.   
 
PieŃele sursă de turism trebuie clasificate pe baza oportunităŃii pe care o reprezintă 
pentru România pe termen scurt, mediu şi lung şi vor fi clasificate pe 3 categorii: 

- primare/prioritare Ńări ca Germania, Austria, Italia, FranŃa, Marea 
Britanie / Irlanda, Ungaria, Ńările baltice şi SUA, 

- secundare precum Ńările scandinave, Ńările din peninsula iberică, Rusia, 
Israel, şi alte Ńări din UE, 

- de oportunitate de ex. China, Japonia, alte Ńări (aşa cum au fost 
identificate în studiu). 

 
7.2.2 Procesul CIDA 
 
Marketingul şi promovarea oricărui produs sau serviciu parcurge etape care pot fi 
denumite procesul CIDA – Conştientizare – Interes – DorinŃă – AcŃiune.  În etapa iniŃială, 
potenŃialii clienŃi trebuie să fie informaŃi cu privire la ofertă, apoi interesul acestora trebui 
să fie susŃinut pentru a le crea dorinŃa de a afla mai multe şi în final dorinŃa de a 
cumpăra produsul/de ase bucura de acesta. 
 
Fiecare etapă din procesul CIDA necesită un mix de marketing diferit şi metode diferite 
de promovare, în care relaŃiile publice sunt mai importante în fazele iniŃiale şi 
promovarea este îndreptată către încurajarea cumpărării ca obiectivul principal al 
„acŃiunii” la sfârşitul spectrului.  
 
România se află într-o situaŃie în care, în ce priveşte piaŃa externă, are o reputaŃie slabă 
ca destinaŃie turistică pentru agrement. Aceasta se datorează în parte următorilor factori: 
declinul produselor turistice ale litoralului şi staŃiunilor balneare din ultimii zece ani; şi 
parŃial, prin incapacitatea eforturilor de marketing şi de promovare curente şi recente de 
a avea un impact pozitiv puternic asupra pieŃei pentru a contracara impactul negativ al 
mass-media privind problemele politice şi sociale ale României. Pe piaŃa internă, 
aspectele sunt diferite dar nu mai puŃin simple: conştientizarea tot mai puternică a 
posibilităŃilor de călătorie în străinătate la care se adaugă cerinŃele de calitate tot mai 
accentuate – o tendinŃă care se va intensifica dacă se ia în considerare evoluŃia de pe 
alte pieŃe sursă – ceea ce duce la o mai mare respingere a facilităŃilor de slabă calitate 
de la Marea Neagră şi din staŃiunile balneare – într-o măsură mai mare pentru tinerii 
români şi pentru clasa  în creştere a profesioniştilor.  
 
ConsultanŃii concluzionează că focalizarea activităŃii de marketing şi promovare pe 
pieŃele internaŃionale în următorii câŃiva ani trebuie să se facă pe componentele A şi I ale 
principiului CIDA – adică pe conştientizarea privind resursele turistice ale Ńării, atracŃiile 
şi facilităŃile create prin dezvoltarea brandului şi a imaginii, toate conducând la creşterea 
interesului pentru vizitarea României. Pentru piaŃa internă, accentul se va pune pe 
crearea unei conştiinŃe a acelor părŃi ale Ńării pe care turiştii este posibil să nu le fi vizitat 
înainte şi pe reeducarea populaŃiei cu privire la litoral şi la turismul balnear pe măsură ce 
dezvoltările recomandate din aceste zone au loc.     
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7.2.3 Dezvoltarea brandului şi a imaginii1 
 
Strategia NaŃională de Dezvoltare 2007-2013, aprilie 2006, menŃionează: 

“România se poate lăuda cu resursele naturale extraordinare şi cu un patrimoniu 
cultural şi istoric bogat. Crearea brandului turistic naŃional reprezintă o prioritate. 
În acest sens, crearea de obiective şi destinaŃii turistice (pentru iarnă şi pentru 
vară) este necesară, pentru a îmbunătăŃi imaginea României şi oferta turistică.” 
 

Brandul turistic poate fi definit drept: „Crearea, dezvoltarea şi menŃinerea unei relaŃii 
reciproc avantajoase între România (şi comerŃul turistic) şi o serie de consumatori de 
produse turistice (pieŃe Ńintă) cu un mesaj convingător care să fie transmis constant în 
timp”. 
 
Formarea brandului implică identificarea, crearea şi comunicarea componentelor 
identităŃii care sunt favorabile anumitor grupuri Ńintă: se adresează emoŃiilor, actelor 
introspectiv şi constant, are mai multe aspecte, se referă la active/valori, cu sentimente 
şi ia în considerare preferinŃele. DestinaŃiile întâmpină probleme specifice în crearea de 
branduri deoarece acestea nu pot schimba resursele de bază şi istoria Ńării.  
 
Atunci când se menŃionează o Ńară, ascultătorul îşi aminteşte automat tot ce ştie şi ce 
crede despre ea. Seria de studii de piaŃă realizate de către ANT la sfârşitul anului 2005 
şi începutul anului 2006 a constatat că, deşi există elemente negative ce derivă din 
campania din străinătate a mass-media referitoare la aspectele politice şi sociale ale 
României, imaginea predominantă a publicului din pieŃele principale sursă de turism 
asupra României ca destinaŃie turistică este vagă sau neutră. Aceasta reprezintă o 
provocare dar a începe în esenŃă de la o pânză aproape albă este mai puŃin complicat 
decât a fi necesar să corectezi sau să înlături percepŃiile în general negative.  
 
Ceea ce reprezintă o provocare pentru România este stabilirea unui parteneriat strâns 
între guvern şi sectorul privat care va fi esenŃial pentru utilizarea eficientă a brandului de 
Ńară. Brandul turistic al României trebuie să fie o „activitate naŃională” realizată în 
colaborare cu o serie largă de factori de răspundere – atât în turism cât şi în alte 
sectoare de comerŃ exterior a căror funcŃionare poate fi afectată de imaginea pe plan 
internaŃional generată de către Ńară.   
 
Pentru îndeplinirea sarcinii de cercetare şi identificare a celei mai bune poziŃionări a 
brandului României ca destinaŃie turistică, trebuie să se găsească răspuns la o serie de 
întrebări: 
 Care este imaginea curentă a României pe pieŃele sursă de turism? 
 Ce elemente atractive are România pe care alte Ńări din Europa nu le au? 
 Cum poate România să îşi creeze un poziŃionare, o nouă strategie de brand, prin 
repoziŃionare sau prin folosirea poziŃionării altor Ńări în avantajul propriu? 
 
Principalele urgenŃe pentru România sunt: 

1. să identifice şi să dezvolte un brand de destinaŃie pe baza atributelor principale 
ale resurselor sale turistice, a atracŃiilor şi facilităŃilor proprii. 

                                                 
1 InformaŃii suplimentare despre acest subiect pot fi găsite în: Lucrarea concept: Tourism Branding. James 
MacGregor, USAID. mai 2005; şi Destination Branding, Niche Marketing and national Image Projection in 

Central and Eastern Europe. Derek Hall. Journal of Vacation Marketing, Vol.5, No.3. Sage Journals. 1999.  
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2. să comunice componentele brandului pe pieŃele sursă de turism – atât internă cât 
şi internaŃională – folosind o serie de tehnici şi instrumente de marketing şi de 
promovare în concordanŃă cu gradul de dezvoltare al pieŃei li segmentului 
respectiv, iar prin aceste acŃiuni 

3. să construiască şi să definească percepŃia României ca destinaŃie turistică 
capabilă să satisfacă nevoile şi interesele multor pieŃe şi segmente de piaŃă 

 
În definirea brandului, pentru a obŃine beneficii maxime în dezvoltarea turismului din 
România, este imperios necesar să se aleagă cu atenŃie elementele definitorii pentru 
România – cum ar fi natura, oamenii, valorile, tradiŃiile, aptitudinile, realizările – care pot 
fi în combinaŃie prezentate într-un mod coerent şi convingător.  
 
Cum se va derula procesul de branding al Ńării? 
 
Recomandarea raportului USAID – Lucrarea Concept: Brandul Turistic, op cit – este 
aceea că trebuie să se recurgă la un proces în opt etape:  

1. discuŃiile preliminare şi alegerea Echipei de Lucru pentru realizarea brandului 
2. evaluarea pieŃei Ńintă 
3. identificarea produselor 
4. adaptarea produselor la piaŃă 
5. formularea brandului 
6. prezentarea acestuia factorilor din turism 
7. pregătirea strategiei de comunicare, şi 
8. crearea şi dezvoltarea de noi produse 

 
Acesta este un exerciŃiu de specialitate care trebuie realizat prin desemnarea unei firme 
specializate în crearea de branduri cu o amplă experienŃă în asistenŃa pentru crearea 
destinaŃiilor turistice. 
 
Sarcinile de bază care vor reprezenta baza termenilor de referinŃă conform cărora o 
serie de agenŃii de publicitate vor fi invitate să participe la licitaŃie vor include 
următoarele: 

� o analiză a valorilor brandului destinaŃiilor concurente din regiune, pentru a izola 
elementele cheie în sensul impactului acestora pe pieŃele turistice 

� o analiză a:  
1. Resurselor României, a atracŃiilor şi facilităŃilor relevante pentru turism, şi  
2. personalităŃile cheie din România a aptitudinilor şi realizărilor acestora în 

domeniul politic, ştiinŃific, tehnic, economic, social, sportiv, artistic şi cultural; 
� selectarea acelor elemente din analiză care ar putea contribui în mod 

semnificativ la realizarea brandului turistic al României. 
� Pregătirea unui număr de concepte alternative de brand ce vor fi supuse testelor 

prin intermediul discuŃiilor cu grupurile de focus pe principalele pieŃe sursă de 
turism. 

� Alegerea celei mai bune abordări a brandului turistic şi pregătirea unui „manual 
de brand turistic” detaliat. 

� Prezentarea recomandărilor privind brandul turistic prin sesiuni de lucru cu 
factorii de resort din România. 

� Pregătirea strategiei de comunicare a brandului. 
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„Echipa de Lucru pentru realizarea brandului” cu care societatea numită ar trebui să Ńină 
o legătură strânsă , trebuie să includă reprezentanŃi din Comitetul de Marketing a 
DestinaŃiei Turistice – aşa cum este propus în noua organizaŃie Turismul Românesc. 
 
Cercetările şi analizele au indicat clar faptul că printre factorii cheie care disting România 
de destinaŃiile concurente numeroase sunt asociate cu Transilvania – care la rândul său 
este un nume care trezeşte emoŃii multora dintre străini. Aceşti factori includ: patrimoniul 
reprezentat de oraşele şi bisericile fortificate, obiectivele de cultură şi de patrimoniu 
asociate comunităŃii saşilor, existenŃa a numeroase carnivore mari în pădurile şi parcurile 
naŃionale, existenŃa continuă a comunităŃilor rurale care au un stil de viaŃă tradiŃional. 
Deşi numărul de turişti atraşi exclusiv de aceşti factori nu este mare, imaginile asociate 
acestora pot fi foarte importante pentru brandul Ńării ca un mod de diferenŃiere a 
identităŃii României. Un mod de abordare poate fi prin urmare contrastarea noŃiunii 
„vechi sau tradiŃional” în Europa cu „noua” Europă (care reflectă aderarea Ńării la UE). 
   
7.2.4 PriorităŃi şi etapizare a pieŃelor şi segmentelor  
 
Am concluzionat faptul că este necesară o dezvoltare a turismului şi o abordare 
strategică a marketingului în două etape. Aceasta este o recunoaştere a faptului că: 

� OportunităŃile curente sunt în general în zona turismului de afaceri, al turismului 
legat de obiectivele de cultură şi de patrimoniu din Transilvania, Maramureş şi 
Bucovina şi vizitele de scurtă durată în Bucureşti, dar 

� Există oportunitatea de a crea un produs turistic amplu şi variat în următorii cinci 
ani, prin recomandările privind dezvoltarea şi diversificarea ofertei litoralului Mării 
Negre, actualizării şi repoziŃionării staŃiunilor balneare din Ńară pentru diferitele 
categorii ale segmentului de piaŃă de turism balnear, şi expansiunea continuă a 
geoturismului (pe baza naturii Ńării şi a comunităŃilor rurale). 

 
Această analiză sugerează că pe termen scurt – următorii trei ani – accentul se va pune 
pe programele corespunzătoare de redezvoltare, diversificare şi repoziŃionare a 
produselor şi facilităŃilor turistic ale Mării Negre şi staŃiunilor balneare; cu o strategie de 
marketing care să pună accentul pe: 

� Construirea imaginii şi crearea unui brand. 
� Sprijinirea atracŃiilor şi produselor existente care să îndeplinească cerinŃele pieŃei 

precum turismul de afaceri, tururile în Transilvania, Maramureş şi Bucovina şi 
vizitele scurte.  

 
După ce brandul turistic al României a fost stabilit iar percepŃia sa de către piaŃă devine 
puternică, şi coincide cu crearea produsului turistic „nou” al litoralului şi al turismului 
balnear, strategia de marketing poate fi lărgită dincolo de termenul scurt pentru a 
îngloba produse adiŃionale turistice de plajă precum şi gama completă a produsului 
turistic balnear.  
 
Lărgirea pieŃelor geografice şi segmentelor către care poate fi direcŃionată gama extinsă 
a destinaŃiilor turistice din Ńară va face posibilă şi de dorit promovarea României ca „un 
mix de branduri”, fiecare din grupurile de interese turistice din Ńară reprezentând branduri 
individuale. Trebuie remarcat însă faptul că brandul individual încorporat în planurile 
AgenŃiei de Dezvoltare Regională nu reprezintă o abordare optimă a creării brandului, 
deoarece brandurile trebuie legate de diferite nivele ale produselor turistice şi de 
interesele pieŃei turistice. Turiştii nu recunosc limitele politice şi administrative astfel că, 



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 326 

dacă ADR nu se încadrează exact pe o anumită tematică turistică, adoptarea soluŃiei 
ADR pentru crearea brandului este posibil să nu fie cea optimă.  
 
Scopul pe termen mediu şi lung va fi îmbunătăŃire apercepŃiei pieŃei şi a situaŃiei 
României până la nivelul la care turiştii vor dori să se laude în cercul lor de prieteni cu 
faptul că şi-au petrecut vacanŃa în România. Stabilirea României ca o destinaŃie 
aspiraŃională trebuie să reprezinte obiectivul strategic de bază pentru sectorul turistic al 
Ńării.   
 
7.2.5 Organizarea marketingului destinaŃiei turistice  
 
Propunerile făcute în capitolul Politici, Organizare şi LegislaŃie în turism se referă la 
nevoile de a: restructura organizaŃia Română pentru turism pentru a deveni o instituŃie 
mai eficientă pentru direcŃionarea, managementul şi marketingul în turism; şi pentru a 
coordona energiile şi nevoile sectorului privat din turism într-o singură entitate.  
 
Aceste propuneri vor avea un impact direct şi semnificativ asupra capacităŃii Ńării de a se 
vinde singură mai eficient prin parteneriatul public – privat. Organizarea propusă a 
agenŃiei pentru turism a României cu privire la funcŃiile de marketing şi promovare se 
doreşte a pune accentul şi a da importanŃă majoră a şase elemente cheie: 

� Cercetare şi statistică 
� Marketingul brandului şi serviciilor 
� Publicitate şi parteneriate 
� Marketing digital 
� Managementul destinaŃiilor – dezvoltarea industriei în România 
� OperaŃiuni internaŃionale – inclusiv reprezentarea internaŃională 

 
O astfel de structură va permite Turismului Românesc să abordeze eficient elementele 
de marketing a destinaŃiilor vitale identificate în acest capitol drept: 

� Crearea bazelor de date cantitative şi calitative despre piaŃă 
� Crearea unui brand puternic pentru Ńară şi pentru produsele/regiunile 

constituente 
� Elaborarea unor programe de marketing şi promovare a turismului bine 

concepute şi bine implementate  
� Accentuarea dezvoltării paginii de internet şi a marketingului interactiv 
� Crearea de parteneriate strânse şi productive de lucru cu operatorii de turism din 

România şi din străinătate  
� Crearea şi operarea unei reŃele eficiente de birouri de marketing în străinătate. 

 
Propunerea de a crea o ConfederaŃie a AsociaŃiilor din Turism va întări şi va coordona 
activităŃile şi interesele reciproce ale diferitelor sub-sectoare ale sectorului călătoriilor şi 
turismului. Acesta va promova unitatea de expresie prin care agenŃia de stat 
restructurată poate respecta şi aproba strategiile şi programele viitoare, atât prin 
reprezentarea sa în faŃa Consiliului Director al Turismului Românesc cât şi prin Comitetul 
de Marketing a DestinaŃiilor Turistice special realizat şi bazat pe program.  
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7.3 Programul de acŃiune de marketing şi promovare de cinci ani 
 
7.3.1  ActivităŃi imediate, pe termen scurt şi pe termen lung  
 
Pe baza noii strategii de marketing propuse menŃionată în planul propus de acŃiune 
pentru marketing şi de promovare pentru următorii cinci ani 2008-2013.  Trăsăturile 
fundamentale ale procesului sunt: 

� Prin studii de marketing care vor sta la baza deciziilor de marketing 
� Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaŃie turistică pe baza 

reformulării brandului şi a familiarizării mass-media şi a sectorului turistic  
� Reprezentarea rentabilă pe principalele pieŃe sursă  
� Furnizarea de informaŃii turiştilor în cea mai rentabilă formă în toate etapele 

procesului de luare a deciziilor şi de planificare  
  
Fiecare etapă a programului de marketing şi de promovare propus este explicată în 
paragrafele următoare. 
 
7.3.2 Studiul de piaŃă 
 
Este urgent necesară crearea unei baze de date cantitative şi calitative detaliate cu 
privire la principalele pieŃe generatoare de turism din străinătate – precum şi cu privire la 
scala, tiparele, profilurile şi tendinŃele din turismul de agrement şi de afaceri intern. 
Planificarea strategică din sectorul turistic nu se poate baza pe intuiŃie; este nevoie de 
dovezi palpabile. S-a observat în România faptul că există o lipsă a raŃiunilor de piaŃă 
pentru conceptele propuse pentru dezvoltarea viitoare, fie că ne referim la interesul local 
privind crearea a numeroase pârtii de schi, revigorarea sectorului balnear fără 
înŃelegerea cerinŃelor pieŃei care a evoluat către diferite tipuri de tratamente şi o 
infrastructură şi servicii de înaltă calitate, sau proliferarea târgurilor internaŃionale de 
turism la care ANT participă fără să determine fluxul de vizitatori care ar putea fi generat 
de Ńările sursă.     
 
AcŃiunea 73 
 
Realizarea de studii pentru a evalua beneficiile participării la târguri cu caracter 
comercial şi crearea sistemelor de monitorizare pentru participările viitoare. . 
 
InformaŃiile statistice oferite în prezent cu privire la fluxul de vizitatori şi la gradul de 
ocupare a unităŃilor de cazare sunt neadecvate pentru planificare şi trebuie rectificate 
prin crearea unei unităŃi specializate în cadrul organizaŃiei Turismul Românesc, anume 
pentru a  
 Oferi, publica şi pune la dispoziŃie, informaŃii care ar putea îmbunătăŃi eficienŃa de 
marketing a industriei – studii de piaŃă, statistici, date legate de piaŃă şi aşa mi departe.  
 
În acelaşi timp, personalul ANT are nevoie de o pregătire corespunzătoare pentru a 
putea crea şi monitoriza implementarea programului statistic şi de cercetare, şi pentru a 
interpreta rezultatele în vederea identificării direcŃiilor optime ale strategiei de marketing 
ale turismului României şi pentru a defini programele de marketing şi activităŃile de 
promovare bazate pe argumente de piaŃă. Necesitatea specializării personalului în ce 
priveşte metodele statistice şi de cercetare este accentuată de faptul cp cele 15 studii de  
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piaŃă realizate pentru ANT la sfârşitul anului 2005 şi începutul anului 2006 nu au fost 
folosite în activitatea de planificare a dezvoltării viitoare a pieŃei.  
 
Aceste studii pot prin ele însele să ofere indicii utile, însă rămâne nevoia sectorului 
turistic din România de a înŃelege mai bine potenŃialii clienŃi de pe diferitele pieŃe sursă.  
 
Metodele existente de colectare şi înregistrare a activităŃii turistice în Ńară trebuie să fie 
susŃinute de responsabilitatea pentru datele turistice care va fi transferată organizaŃiei 
naŃionale pentru turism conform recomandărilor din acest raport.  
 
Pe lângă crearea unei baze de date statistice mai relevante şi mai precise, este propus 
un program suplimentar de cercetare care să implice tour operatorii, liniile aeriene şi 
agenŃii de călătorie de pe pieŃele identificate ca reprezentând cel mai mare potenŃial 
pentru Ńară. Studiul va fi destinat determinării răspunsurilor societăŃilor de turism străine 
la iniŃiativele de dezvoltare a turismului luate în România şi fărmării (sau modificării) 
dezvoltării produselor turistice şi a acŃiunilor de marketing.  
 
Este nevoie de o serie de studii de piaŃă intensive în următorii ani pe următoarele teme: 

� Principalele pieŃe generatoare de turism 
� Produsul cheie reprezentat de turismul balnear 
� Fezabilitatea creării parcurilor de recreere / tematice, şi  
� Rentabilitatea reŃelei birourilor de marketing şi promovare turistică din străinătate. 

 
Studii de piaŃă 
În cadrul programului de promovare şi marketing pe termen scurt, o serie de studii ale 
profilului consumatorilor cu o mai mare profunzime decât seria ultimelor studii de piaŃă 
se recomandă pe principalele pieŃe sursă de turism. Scopul acestora este de a realiza o 
definire mai precisă a oportunităŃilor segmentului de piaŃă şi a modului de a comunica cu 
aceştia cât mai eficient. 
 
Aceste studii trebuie realizate în primii trei ani pe baza următorului program: 
 

� Anul 1: Germania, Austria şi Italia 
� Anul 2: FranŃa, Anglia/Irlanda şi Ńările baltice 
� Anul 3: SUA, Japonia şi China 

 
Aceste studii trebuie realizate astfel încât să se investigheze trăsăturile motivaŃionale, de 
atitudine şi comportament precum tendinŃele turiştilor independenŃi, ale căror interese 
vizează în mod specific România şi focalizarea principalelor sale produse – tururile 
obiectivelor de patrimoniu/culturale, turismul balnear, vacanŃele pe litoral în staŃiuni de 
înaltă calitate, ecoturismul, vizitele scurte – comparativ cu principalii concurenŃi.  
 
Deşi vor fi examinate toate caracteristicile de profil, recomandăm să se acorde o atenŃie 
deosebită pieŃei tinerilor, a celor sub 25 de ani. Aşa cum am menŃionat, acest segment 
se consideră că reprezintă o oportunitate pe termen scurt pentru România, ce poate 
crea un avantaj şi o poate stabili drept o destinaŃie de referinŃă pentru tineri. O astfel de 
strategie însă trebuie să fie concepută şi întreprinsă astfel încât să nu fie afectată 
categoria principală a turiştilor de vârstă medie şi mai în vârstă.  
 
PotenŃialul turismului intern necesită creşterea gradului de înŃelegere a motivaŃiilor şi 
dorinŃelor acestora, în special a clasei cu venituri medii în creştere care îşi permite să 
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călătorească şi caută un anumit grad de sofisticare. Studiile trebuie să se axeze pe o 
bază continuă de centre urbane primare prin strângerea de informaŃii în cadrul târgurilor 
şi discuŃiilor cu tour operatorii. 
 
Costurile acestor studii vor varia în funcŃie de complexitatea pieŃei supusă analizei. Se 
consideră necesară alocarea unui buget de 750 000 Euro pentru realizarea celor nouă 
studii de marketing.  
 
AcŃiunea 75 
 
Realizarea unui studiu pe pieŃele primare şi de oportunitate pentru identificarea 
segmentelor, a potenŃialului acestora şi a mijloacelor optime de acces la acestea. 
 
AcŃiunea 92 
 
Realizarea de studii de piaŃă ad hoc pentru a identifica noi oportunităŃi de piaŃă pentru 
produsele existente şi pentru determinarea potenŃialului pentru noile produse. 
 
 
Turismul balnear 
O tendinŃă majoră pe pieŃele turistice este accentul tot mai pregnant pe concediile 
asociate sănătăŃii. Aceasta a dus la crearea unei game de produse şi servicii axate pe 
satisfacerea nevoilor diferitelor segmente. Aceste nevoi pot varia de la „soft” unde 
oaspetele beneficiază de un mediu plăcut cu plimbări relaxante într-un cadru frumos, 
tratament ne-medicamentos de înaltă calitate prin masaj şi oportunitatea desfăşurării de 
activităŃi precum yoga, iar la celălalt capăt, produsele „hard” care implică un regim de 
tratament medical bazat pe o serie de tratamente pornind de la calităŃile unice ale apelor 
şi nămolului disponibil în respectiva locaŃie. În aproape toate subsegmentele, însă, 
există cerere pentru facilităŃi şi pentru servicii de înaltă calitate.  
 
Un studiu care să acopere principalele pieŃe generatoare de turism axate pe segmentul 
balnear ar trebui propus pentru a îndruma operatorii existenŃi din turismul balnear în 
orientarea programelor de renovare şi reabilitare. Acest studiu trebuie coordonat în 
măsura maximă posibilă cu studiile de piaŃă menŃionate anterior. Acesta trebuie să fie 
realizat în primul an. Se prevede un buget de marketing de 100 000 Euro.  
 
Parcuri de recreere/tematice 
Oferirea mai multor activităŃi pentru populaŃia urbană din România care este în creştere 
este considerată o prioritate dacă se are în vedere Ńinerea sub control a ieşirilor de turişti 
pentru petrecerea vacanŃei. Deşi forŃele de piaŃă vor determina în final dacă aceste 
facilităŃi sunt create, se recomandă ca guvernul să realizeze o serie de studii de 
fezabilitate în ce priveşte crearea unui parc acvatic pe malul Mării Negre, a unui parc de 
recreere în Bucureşti şi a unui parc medieval Transilvania. IntenŃia este de a demonstra 
cererea pentru astfel de facilităŃi şi angajamentul guvernului de a sprijini dezvoltarea de 
activităŃi de recreere pentru populaŃia României. A fost inclusă o contribuŃie de 50 000 
Euro pentru studiile de piaŃă pentru a crea bugetul de marketing.  
 
Reprezentarea internaŃională 
România îşi păstrează o reŃea amplă de birouri de promovare în străinătate. Există 
puŃine elemente în sensul existenŃei unui sistem pentru a stabili sau determina eficienŃa 
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operaŃiilor curente. TendinŃa pieŃei este de a muta birourile de la stradă, cu acces de pe 
trotuar, aşa cum este cazul României, având în vedere numărul tot mai mare de 
potenŃiali turişti care folosesc internetul pentru informare şi rezervare. Se recomandă o 
amplă analiză a reŃelei de birouri de promovare din străinătate. Scopul unui astfel de 
studiu este: 

� Examinarea operaŃiilor curente şi stabilirea rentabilităŃii pieŃelor generatoare de 
turism pentru România 

� Compararea sistemelor de operare şi de cost ale diferitelor forme de 
reprezentare internaŃională  

� Identificarea şi ierarhizarea activităŃilor cheie la care reprezentanŃii din străinătate 
trebuie să lucreze 

� Realizarea unei serii de analize comparative (benchmark) de performanŃă pe 
baza cărora reprezentanŃele din străinătate pot fi evaluate. 

 
Se alocă 100 000 Euro pentru bugetul de marketing aferent acestui studiu. 
  
AcŃiunea 4 
 
Realizarea unei evaluări a activităŃii birourilor ANT din străinătate în vederea 

reorganizării reŃelei, inclusiv mutarea birourilor în locaŃii mai rentabile, înlocuirea 
cu societăŃi de reprezentare locale sau închiderea lor.  

 
7.3.3  Conceptul de brand şi imagine  
 
Necesitatea creării brandului turistic al României care să reprezinte o „umbrelă” pentru o 
serie de tematici individuale sau branduri regionale la nivel naŃional a fost explicată. Deşi 
există numeroase teorii cu privire la cea mai bună abordare a dezvoltării brandului şi 
imaginii turistice a Ńării, aceasta reprezintă o aptitudine foarte specializată şi se 
recomandă contractarea pentru acest obiectiv a unei agenŃii de brand şi promovare a 
imaginii conceptuale cu o înaltă calificare şi experienŃă.  
 
A fost prevăzut un buget de 200 000 Euro pentru sediul central pentru programul de 
marketing şi promovare.      
 
 
 
AcŃiunea 21 
 
� Desemnarea unei agenŃii specializate internaŃionale în crearea de branduri pentru a 

analiza şi a defini imaginea brandului turistic al României  
� Definirea unei strategii de lansare 
� Implementare   
 
7.3.4  Mixul de marketing şi de promovare 
 
Sarcinile prioritare de marketing imediate şi pe termen scurt incluse în Master Plan sunt: 

� a stabili imaginea României pe piaŃa turistică drept o destinaŃie care oferă o 
gamă variată de atracŃii naturale şi culturale remarcabile cu amenajări şi servicii 
de bună calitate şi concentrarea pe atragerea clientelei potrivite pentru aceste 
atracŃii şi amenajări; 
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� a înŃelege mai bine nevoile şi interesele acelor segmente ale pieŃelor-surse de 
turişti primare, secundare şi de oportunitate, care ar putea să fie atrase de gama 
de produse turistice oferite de România; 

� a conştientiza şi a atrage interesul atât pentru segmentul călătoriilor, cât şi pentru 
segmentul-Ńintă al consumatorilor-cheie de pe pieŃele regionale, ale UE şi a celor 
cu tradiŃie îndelungată şi cărora România, prin produsele şi amenajările turistice, 
le poate oferi experienŃe turistice stimulatoare şi satisfăcătoare; 

� a iniŃia dezvoltarea strategiilor de marketing şi de promovare şi a programelor de 
activităŃi pentru a transforma această conştientizare şi acest interes în turism de 
afaceri pentru România. 

Din momentul în care se stabilesc conceptele legate de imaginea de Ńară, este necesară 
o campanie bine condusă de marketing şi care să implice: 
 

� un bun nivel de acoperire cu editoriale „gratuite” în formele de mass-media 
potrivite, 

� „susŃinere” pentru un grup de tour operatori devotaŃi, cu un nivel de performanŃă 
dovedit, 

� asigurarea de informaŃie bine concepută şi de calitate prin intermediul paginilor 
web şi a materialelor colaterale tipărite,  

� folosirea scrisorilor directe şi bine Ńintite către turişti experimentaŃi (ex. cititorii 
revistelor dedicate pensionarilor, membri cluburilor şi asociaŃilor cu activităŃi şi 
interese urmate de grupurile sociale mai afluente) 

� publicitate bine Ńintită care să completeze şi să suplimenteze editorialele 
generate. O cantitate limitată de publicitate adresată consumatorilor este 
necesară pentru a genera interes pentru România, acest interes având rolul de a 
„aprinde” şi interesul  tour operatorilor pentru a realiza programe de touring în 
România. 

 
În secŃiunea CIDA (Conştientizare-Interes-DorinŃă-AcŃiune) explicată în Strategia de 
Marketing, măsura prioritară de marketing a României în perioada imediată – şi pe 
termen scurt la sfârşitul acestei decade – ar trebui să se concentreze mai mult pe fazele 
iniŃiale decât pe vânzarea intensă, care este mai potrivită pentru tehnici de publicitate. 
 
DestinaŃiile turistice cu resurse financiare limitate pentru marketing se confruntă cu mari 
dificultăŃi în a produce un impact pe piaŃa turistică. În consecinŃă, este vital pentru 
România să adopte o politică de marketing de tipul „punct ochit, punct lovit”, 
direcŃionându-şi astfel eforturile spre Ńinte bine definite şi utilizând cele mai eficace 
instrumente de marketing. 
 
Următoarele principii au fost stabilite din programul de cercetare al Planului: 

� comunicare eficace – fiecare Ńară - sursă de turişti necesită un plan de marketing 
adaptat, deoarece ele răspund în mod diferit la diferitele tipuri de activităŃi de 
marketing. IndicaŃii generale sunt oferite mai jos, dar este necesară o cercetare 
mai amănunŃită pentru a rafina această analiză şi pentru a identifica tehnici de 
comunicare, aşa cum este specificat în programul propus de cercetare a pieŃei 
care este prezentat mai sus; 

� sectorul călătoriilor– cele mai directe şi mai durabile mijloace de informare şi de 
influenŃare a sectorului călătoriilor sunt seminariile/atelierele de lucru organizate 
de destinaŃie pentru personalul din sectorul călătoriilor (ex. realizate în centre 
majore sub forma activităŃilor itinerante) şi călătoriile de familiarizare; 
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� sectorul consumatorilor – în toate pieŃele consumatorii află despre destinaŃii prin 
mijloace comune cum ar fi: prin viu grai de la prieteni/rude/colegi care au vizitat 
destinaŃia, din articole scrise în mass media, din programe TV de călătorie şi din 
filme speciale, din reclamele apărute în publicaŃiile consumatorilor şi din 
materialele promoŃionale ale tour operatorilor şi ale Ńărilor-destinaŃii; 

� segmentele de interes special ale pieŃei  – segmentele mai specializate ale pieŃei 
turismului de tratament şi de întreŃinere, a turismului de aventură şi a 
ecoturismului, fiind cele mai relevante pentru România, pot fi abordate în cel mai 
eficient mod prin pagini web special dedicate lor şi prin broşuri prezentând 
aspectele cheie şi amenajările/facilităŃile. 

Considerând echilibrul dintre diferite activităŃi de marketing şi de promovare, consultanŃii 
sunt de părere că există o nevoie stringentă de a muta punctul central  
 
 DE LA a scoate România pe piaŃă LA a aduce piaŃa în România 
 
Această recomandare ia în considerare doi factori: 
 
Primul, nivelul actual scăzut de cunoaştere a României şi a potenŃialului ei turistic în 
rândul consumatorilor de pe principalele pieŃe generatoare de turişti – aşa cum 
evidenŃiază concluziile rezultate în urma a 15 sondaje ale pieŃei realizate în numele ANT 
în ultimii doi ani şi anume că România nu are o imagine clară pe piaŃă, nici pozitivă, nici 
negativă;  
 
Al doilea factor, o altă concluzie a acestor sondaje şi anume faptul că cei care vin în 
România sunt plăcut surprinşi de varietatea şi de calitatea atracŃiilor, a amenajărilor şi a 
experienŃei în întregime. 
 
Considerând aceşti doi factori împreună se poate recomanda ca România să se 
concentreze asupra activităŃilor care implică aducerea celui mai mare număr de turişti în 
Ńară astfel încât aceştia să se convingă personal de ceea ce are Ńara de oferit şi astfel să 
îndeplinească rolul de „ambasadori” ai României la întoarcerea lor. 
 
În consecinŃă, se propune asigurarea unui nivel mai ridicat al ajutorului pentru 
organizarea vizitelor de informare şi de familiarizare pentru personalul din sectorul 
călătoriilor şi pentru cei din media, care să genereze editoriale atât în media de interes 
general, cât şi în cel de interes special din potenŃialele Ńări-sursă. 
 
 
 
AcŃiunea 76  
 
Operarea în mod regulat de vizite de familiarizare personalizate pentru tour operatorii şi 
agenŃii de călătorie străini cu potenŃial de a dezvolta programe în România. 
 
AcŃiunea 77 
 
Operarea în mod regulat de vizite de familiarizare personalizate pentru media din 
străinătate pentru a genera o mai bună acoperire a atracŃiilor unice din România. 
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Un alt mijloc principal de „a aduce piaŃa în România” este prin înfiinŃarea unui site web în 
totalitate interactiv. Cele mai bune pagini web ale destinaŃiilor transmit cu succes 
experienŃa de a fi în România, de a călători  spre obiectivele de atracŃie şi de a vizita 
diferite amenajări turistice. 
 
A doua parte a acestui exerciŃiu de „echilibrare” va presupune reducerea acŃiunilor care  
să „scoată România pe piaŃă”. În particular, aceasta va impune o reducere a 
participărilor la târgurile de turism din străinătate, deşi fiecare situaŃie trebuie tratată în 
mod diferit. Aceasta ar implica, între altele, o examinare a nivelului şi tipului de 
participare la respectivul târg, evaluarea relevanŃei acestuia pentru obiectivele strategice 
fiind efectuată de către România şi de asemenea, examinarea performanŃei din trecut în 
ceea ce priveşte generarea de noi activităŃi comerciale, contacte cu mass-media şi flux 
turistic ca urmare a târgurilor la care România a participat mai mulŃi ani la rând. În 
acelaşi timp, este necesară introducerea unui sistem de monitorizare şi evaluare a 
rezultatelor participărilor bazat pe noi activităŃi comerciale şi contacte cu mass-media, 
nivelul vizitatorilor standului şi a informaŃiilor solicitate ulterior; pentru ca operatorii din 
sectorul privat  să obŃină sprijin din partea ANT este nevoie de o procedură riguroasă 
care implică prezentarea în avans a unei strategii şi obiective clare pentru participarea la 
târg, dovada participării la fiecare sesiune a târgului, o înregistrare a întâlnirilor de 
afaceri la care au luat parte şi o evidenŃă a noilor afaceri rezultate în urma târgului.  
 
Numărul excesiv al broşurilor tipărite produse şi emise de către ANT, nu reuşeşte să 
scoată în evidenŃă atracŃiile turistice ale României aşa cum o poate face un site web 
interactiv. Gama broşurilor ar trebui redusă în mod semnificativ. Nevoia principală este 
pentru materiale care sunt atractive din punct de vedere al conceperii şi al prezentării, 
precise sub toate aspectele şi uşor de citit. Cele mai importante produse sunt: 

� harta 
� ghidul turistic – naŃional şi al principalelor regiuni turistice şi al temelor. 

Creşterea numărului de ghiduri turistice produse independent reprezintă vehicule pentru 
diseminarea informaŃiei despre destinaŃie. Prin cooperarea cu autorii unor astfel de 
ghiduri în timpul cercetării de teren, se pot obŃine multe beneficii aproape fără nici un 
cost. Din câte se ştie Bradt Travel Guides se află în curs de elaborare a unui ghid turistic 
pentru Transilvania. Este posibil ca acesta să devină referinŃa definitivă a regiunii şi de 
aceea ar trebui să se acorde sprijin deplin personalului în timpul vizitelor de cercetare. 
   
7.3.5  Dezvoltarea electronică/siturilor web 
 
Asimilarea rapidă a folosirii internetului de mare viteză de către populaŃia din principalele 
Ńări generatoare de turişti revoluŃionează modul în care cei ce călătoresc se informează 
şi îşi fac rezervările pentru călătorii, atât în interes de afaceri, cât şi pentru petrecerea 
timpului liber. Acest lucru conduce, pe de o parte, la: 

� o eroziune a diviziunii pieŃei şi a distribuŃiei puterii în sectorul de touring – deşi 
pentru activităŃile de mare amploare se va menŃine un avantaj de preŃ în 
majoritatea situaŃiilor; şi pe de altă parte, la: 

� o explozie a călătoriilor organizate în mod independent, în care turistul face 
rezervări pentru fiecare componentă a călătoriei, fie în mod direct la un furnizor, 
fie online prin intermediul unui organizator de călătorii cum ar fi Expedia. 

România va avea nevoie de ambele forme de distribuŃie: tour operatorii vor domina în 
continuare staŃiunile de la Marea Neagră; tour operatorii şi turiştii independenŃi vor 
prezenta importanŃă pentru turismul cultural şi de patrimoniu; în timp ce turiştii 
independenŃi vor fi predominanŃi în alte segmente. 
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ÎnŃelegerea potenŃialului României de către segmentele turiştilor independenŃi va rămâne 
în mare măsură în seama dezvoltării şi menŃinerii unui site web al turismului românesc 
care să expună toate informaŃiile relevante pe care diferite tipuri de turişti vor avea 
nevoie să le acceseze printr-o serie de portaluri, care să permită legături cu furnizori 
individuali şi cu alte surse de informaŃie. 
 
Pagina web - sursă va trebui să fie disponibilă în principalele limbi de circulaŃie, în timp 
ce în fiecare Ńară – sursă de turişti ar trebui creat un site web dedicat - de exemplu 
romaniatourism.uk sau romaniatourism.ie pentru Marea Britanie, respectiv Irlanda - , 
care să conŃină aproximativ un sfert din informaŃiile relevante în mod special pentru 
turiştii din respectiva Ńară, precum tour operatorii care operează în România, orarul 
zborurilor. 
 
OrganizaŃia Tralliance promovează domeniul „.travel” pentru destinaŃiile care au 
materiale  riguroase postate pe pagina web. Abonarea la acest serviciu ar plasa 
România pe o poziŃie prioritară când o persoană care doreşte informaŃii ar efectua o 
căutare legată de călătorii.  
 
Prioritatea de vârf ar trebui să fie crearea unui site web de ultimă oră pentru turismul 
românesc şi abonarea la o gamă variată de pagini web dedicate călătoriilor 
independente, care oferă informaŃii precise şi sunt utilizate cu integritate. 
 
O sumă unică de 150 000 Euro este inclusă în bugetul pentru marketing şi promovare cu 
scopul dezvoltării acestui site web, la care se adaugă costuri anuale de 400 000 Euro 
aferente serviciilor tuturor paginilor şi sub-paginilor şi abonamentelor.  
 
AcŃiunea 19 
 
� PerfecŃionarea şi actualizarea paginilor web dedicate turismului românesc 
� Extinderea legăturilor şi asociaŃiilor cu alte pagini web 
� Realizarea de marketing pentru paginile web 
 
7.3.6  Publicitate şi promovare dedicate industriei călătoriilor 
 
Călătorii de informare şi familiarizare turistică 
Este nevoie de un program substanŃial şi continuu de călătorii de informare pentru tour 
operatorii şi agenŃii de călătorie din toate pieŃele – sursă de turişti primare, secundare şi 
de oportunitate şi pentru fiecare segment – Ńintă al pieŃei pe durata programului de 
marketing. De exemplu, este important pentru operatorii specialişti în ecoturism să vadă 
personal atracŃiile şi amenajările disponibile. Deşi este normal ca şi costurile acestor 
călătorii să fie suportate de către sectorul privat, volumul mare al acestor călătorii - în 
special din pieŃele inter-regionale şi cele cu tradiŃie îndelungată -, necesar pentru a 
produce conştientizarea dorită asupra României ca o destinaŃie turistică credibilă şi de 
calitate, indică o proporŃie peste normal a acestor costuri care urmează a fi suportate de 
către OrganizaŃia NaŃională a Turismului în perioada imediată şi pe termen scurt.  
 
Un buget anual de 500 000 Euro reprezintă contribuŃia ANT la organizarea acestor 
vizite.  
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ExpoziŃii/târguri de călătorii 

A fost discutată mai sus atât nevoia de a reduce participarea la expoziŃii care puŃin 
probabil că vor conduce la o creştere a intrărilor de turişti, cât şi nevoia de a mări gradul 
de evaluare şi monitorizare a participării. Până când se va putea face o examinare 
detaliată a fiecărui târg dedicat sectorului călătoriilor, participarea temporară ar trebui să 
continue. 
 
AcŃiunea 20 
 
� Rafinarea programului de participare la expoziŃii 
� Stabilirea de obiective pentru viitoarele expoziŃii 
� Stabilirea de criterii pentru participarea sectorului privat care foloseşte standurile 

sponsorizate de OrganizaŃia NaŃională pentru Turism 
 
Prezentări ale tour operatorilor şi ale agenŃilor de călătorie 
 
Din cauza lipsei unei bune cunoaşteri a României atât la scară globală, cât şi în detaliu, 
seminarele şi atelierele de lucru pentru personalul din sectorul călătoriilor ar trebui să 
constituie o prioritate de vârf şi să fie organizate prin intermediul birourilor de turism 
locale. Acestea pot sa ia forma prezentărilor itinerante şi să se desfăşoare în conjuncŃie 
cu participarea la expoziŃii/târguri comerciale, (de ex. în săptămâna care precede sau 
succede evenimentul major). Aceasta ar reprezenta o bună oportunitate pentru 
operatorii români de călătorii şi de turism individuali să poarte discuŃii faŃă în faŃă cu 
potenŃialii cumpărători. 
 
Marketing cooperativ cu tour operatorii 
 
FinanŃarea şi astfel riscul asumate în comun de către autorităŃile turistice ale destinaŃiei 
şi de către tour operatori privind introducerea de reclame în reviste de consum şi 
expedierea de scrisori orientate utilizând baza de date cu potenŃiali clienŃi aparŃinând 
tour operatorilor este susŃinută financiar. O sumă anuală de 950 000 Euro necesară 
pentru a acoperi toate pieŃele – sursă de turişti primare, secundare şi de oportunitate 
este inclusă în planificarea bugetului pentru marketing şi promovare. Această formă de 
sprijin, care ar trebui să fie la o paritate Euro - Euro, conferă României avantajul de a 
avea acces la baza de date cu călători a operatorilor parteneri.  
 
Turismul românesc ar trebui să fie pregătit şi pentru: 

� a furniza toate materialele şi informaŃiile pentru a susŃine tour operatorii în 
formularea programelor, de ex. copii ale garanŃiilor, fotografii/ slide-uri, DVD-uri; 

� a răspunde cerinŃelor şi propunerilor sectorului călătoriilor legate de aspecte 
specifice care ar trebui adăugate la pagina web a turismului naŃional 

 
O sumă de 100 000 Euro este inclusă în buget pentru biblioteca fotografică şi cu DVD-
uri. 

Publicitate comercială  

Un anumit nivel minim de publicitate dedicată sectorului călătoriilor va fi necesar pe toate 
pieŃele pentru a întări conştientizarea comercială şi acceptarea României ca o destinaŃie 
serioasă în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea personală ca o destinaŃie 
turistică regională majoră şi de bună calitate. Aceasta nu va compromite o componentă 
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majoră a programului de marketing şi promovare, în special pe pieŃele cu tradiŃie, atunci 
când reclamele vor fi postate numai în momente care coincid cu desfăşurarea târgurilor 
comerciale.  
 
7.3.7  Publicitate şi promovare orientată către consumator   
 
Marketingul focalizat pe consumator poate fi foarte costisitor şi ineficient dacă nu este 
direcŃionat corespunzător. În cazul României unde crearea unei conştiinŃe şi a unei 
imagini a brandului sunt necesare, este nevoie de îndeplinirea unor activităŃi îndreptate 
către consumator.   
 
Aceasta este necesară pentru a putea răspunde tour operatorului care spune: 
 
 “PiaŃa este suficient de conştientă şi de atrasă de România pentru a garanta 

recuperarea investiŃiei societăŃii mele în crearea unui program turistic, şi sunt 
recuperate costurile implicate de editarea de broşuri şi de activitatea de 
marketing?” 

 
Publicul trebuie să cunoască ce are de oferit România şi să considere această ofertă 
atractivă. Turismul trebuie încurajat să răspundă pozitiv la creşterea interesului 
consumatorului faŃă de România prin crearea şi oferirea de programe turistice şi de 
călătorie în Ńară. 
 
Va exista o combinaŃie de componente „gratuite” şi „de vânzare” pentru această 
strategie de marketing îndreptată către consumator.  
 
Având în vedere costurile extrem de ridicate ale serviciilor de publicitate – de exemplu o 
pagină în suplimentul color al unui ziar costă între 40 000 şi 50 000 Euro pentru o 
singură ediŃie – şi Ńinând cont de limitările de buget, investiŃiile mari în reclamă nu sunt 
recomandate, deşi reclama în ziare şi reviste îndreptate specific către grupurile 
demografice şi de interes special care prezintă un potenŃial ridicat pentru România 
trebuie luate în considerare.  
 
Programul de marketing trebuie să includă o combinaŃie a următoarelor elemente:  
 

� dezvoltarea amplă a paginii de internet pentru turism – menŃionată mai sus 
� un program la scară largă de facilitare a călătoriei către şi în Ńară a scriitorilor, 

fotografilor şi echipelor de filmare ce reprezintă publicaŃii  şi posturi de radio si TV 
de renume pentru a extinde numărul şi prezenŃa caracteristicilor editoriale privind 
România – o sumă de 270 000 Euro pe an este inclusă în buget în acest scop.  

� Realizarea de materiale colaterale şi audio vizuale în număr limitat dar bine 
focalizate şi de calitate privind turismul românesc 

� Participarea la târgurile de turism specializate pe diferite tipuri de produse 
turistice promovate de către România, cum ar fi turismul balnear, ecoturismul. 
Împreună cu participarea la târgurile de turism sunt incluse cheltuieli de 
participare anuale de 3 milioane Euro în bugetul de marketing şi promovare din 
tabelul 7.2 de mai jos; 

� Reclame pe anumite categorii de consumatori în reviste şi în alte structuri mass-
media cu un impact/distribuŃie/frecvenŃă ridicată în rândul segmentelor Ńintă. 
Împreună cu un număr redus de reclame în presă observate în sub-secŃiunea 
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anterioară, este inclusă în buget o sumă anuală de 7,1 milioane Euro.    
   

7.3.8   Centre de informare turistică  
 
Partenerul din Ńară de informare cu privire la atracŃiile şi facilităŃile turistice ale României 
comunicate prin pagini de internet, ghiduri, broşuri, articole, tour operatori/agenŃii de 
turism etc, la care turistul are acces atunci când vine în România este reprezentat de 
centrele de informare turistică din Ńară. Crearea, prezentarea şi stilul de funcŃionare şi de 
management al acestora nu sunt incluse în analizele de buget din tabelul 7.2. Centrele 
de informare turistică sunt cruciale pentru succesul funcŃionării destinaŃiei turistice: 
acestea oferă turiştilor informaŃii actualizate şi detaliate cu privire la locurile de vizitare, 
lucrurile de văzut, evenimentele la care se poate participa, facilităŃile ce urmează a fi 
folosite şi modurile de călătorie prin Ńară. Este esenŃial ca: 

� Acestea să fie amplasate central sau în apropierea atracŃiilor principale pentru 
vizitatori 

� Personalul acestor centre trebuie să fie sociabil, să aibă capacitatea de a 
comunica în limba aleasă de vizitator şi să fie bine informat cu privire la regiune 
şi la resursele turistice ale acesteia  

� Deşi sunt utilizate şi administrate pe plan local, acestea trebuie să aibă un mod 
de funcŃionare şi prezentare unitar astfel încât un vizitator care circulă prin Ńară 
într-un turneu şi care apelează la câteva astfel de centre să devină familiarizat cu 
acestea.  

 
7.3.9 Reprezentare internaŃională  
 
Există mai multe moduri în care o destinaŃie turistică îşi poate organiza prezenŃa pe 
pieŃele străini, alegerea celei mai bune metode făcându-se în funcŃie de amploarea şi 
forma oportunităŃii de piaŃă, şi de tipul comunicării de marketing necesare pentru a 
profita la maximum de pe urma oportunităŃii de piaŃă.  
 
Aceste moduri includ:  

� Lipsa reprezentării, în care toată activitatea este coordonată de la sediul 
central şi în care oportunitatea de piaŃă este scăzută. 

� Desemnarea unei instituŃii independente de relaŃii publice PR în care 
conştientizarea trebuie dezvoltată iar potenŃialul este scăzut spre moderat 

� Desemnarea unei instituŃii de relaŃii publice PR în care conştientizarea trebuie 
dezvoltată iar potenŃialul este mediu spre mare 

� Desemnarea unei societăŃi de reprezentare de marketing pentru coordonarea 
campaniei de marketing şi de promovare în care conştientizarea destinaŃiei 
este realizată iar oportunităŃile sunt mari 

� Desemnarea atât a companiilor de PR cât şi a celor de marketing (sau a unei 
companii care să le combine pe acestea două) caz în care pot apărea 
probleme de imagine, dar potenŃialul este mare. 

� Crearea unui birou turistic propriu al destinaŃiei, cu personal provenit de pe 
pieŃele sursă sau de destinaŃie, pentru a elabora un program complet de 
relaŃii publice, promovare şi marketing.  

 
 
Pentru a fi eficienŃi, există trei cerinŃe pentru personalul reprezentând o destinaŃie 
turistică pe pieŃele internaŃionale: mai întâi, o cunoaştere profundă, actualizată şi precisă 
a destinaŃiei – resurselor sale, a facilităŃilor şi dezvoltărilor; în al doilea rând, un înalt grad 
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de înŃelegere a modului în care distribuŃia călătoriilor funcŃionează în Ńara generatoare, 
inclusiv un număr mare de persoane de contact în agenŃiile de turism, tour operatori şi 
linii aeriene; şi în al treilea rând, excelente abilităŃi de comunicare (de ex. o persoană 
plăcută, remarcabilă, cu o voce plăcută, cu abilităŃi lingvistice corespunzătoare). 
 
Se recomandă o analiză amplă a reŃelei birourilor de promovare din străinătate. Fără o 
evaluare a rezultatelor studiului, ne putem aştepta ca o astfel de analiză să ducă la un 
sistem revizuit de reprezentare care să implice trei tipuri principale: 

� PieŃele în care Turismul Românesc îşi menŃine un birou cu personal propriu 
dar nu la stradă 

� PieŃele în care este contractată o firmă profesionistă de reprezentare în 
marketing şi 

� PieŃele deservite de personalul de la sediul central cu responsabilităŃi 
specifice pentru unul sau pentru un număr de teritorii pe care le vizitează 
pentru consultare în mod regulat. 

 
Costurile reprezentării internaŃionale incluse în bugetul de marketing şi promovare sunt 
orientative, şi se bazează pe nivelul corespunzător al investiŃiilor efectuate de către Ńările 
concurente din regiune în cadrul birourilor lor internaŃionale. În fiecare piaŃă primară şi de 
oportunitate se cere o investiŃie anuală de 250 000 Euro, iar pentru pieŃele secundare, 
150 000 Euro.  
 
7.3.10 Budgetul de Marketing  
 
AbsenŃa unei cercetări directe pe teren în cadrul pieŃelor sursă de turism împiedică o 
detaliere pe Ńări a activităŃilor de marketing şi promovare. În schimb, un buget realist este 
indicat de către aria principală de activitate pentru cele trei categorii ale pieŃelor sursă: 
primară, secundară, de oportunitate.  
 
Pentru fiecare piaŃă principală, estimările de buget pe termen foarte scurt şi scurt până 
în 2013 după cum urmează:  
 

 Euro 
Reprezentare 250.000 
Marketing electronic  40.000 
Târguri de turism  200.000 
Călătorii educative/de fam 50.000 
Vizite ale reprezentanŃilor 
mass - media 

15.000 

Publicitate  500.000 
Marketing cooperativ  75.000 
PromoŃii  50.000 

 
   
OportunităŃile de piaŃă au o alocare uşor mai mică, în timp ce pieŃele secundare trebuie 
alocate la aproape două treimi din nivelul pieŃelor primare.  
 
Desigur, va exista o diferenŃă între anumite pieŃe în funcŃie de oportunităŃi şi de 
necesităŃi; şi de asemenea între diferiŃi ani în funcŃie de evoluŃiile din România şi ale 
Ńărilor concurente. Vor exista ocazii în care România are şansa de a profita de pe urma 
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unei anumite activităŃi de marketing şi de promovare; de asemenea pot apărea situaŃii în 
care România trebuie să ia măsuri defensive de marketing şi de promovare pentru a 
contracara un eveniment sau un concurent neprevăzut. Trebuie să se ia în considerare, 
totuşi, că cifrele anuale reprezintă valori medii orientative. Programul de activitate 
urmează principiul de orientare conform căruia accentul trebuie să se pună pe crearea 
unei conştiinŃe şi a etapelor de generare a interesului pentru modelul CIDA. 
 
Bugetul total de marketing şi promovare pentru termen foarte scurt şi scurt până în 2013 
este estimat la aproape 17 milioane euro pe an, cu costuri eşalonate pe parcursul 
întregii perioade în mod eşalonat sau printr-o singură tranşă, adăugând încă 2,5 
milioane euro la perioadă. În total, prin urmare, cheltuielile de marketing şi promovare 
între 2008 şi 2013 se pot ridica la o sumă cuprinsă între 110 şi 120 milioane EURO.   
 
Bugetele pieŃelor principale generatoare de turism trebuie să se ridice la o medie de 1 – 
1,25 milioane pe an; cele pentru pieŃele secundare la 0,6 – 0,7 milioane Euro pe an; 
costurile de marketing ale sediului central vor fi de aproape 3,5 milioane euro pe an cu 
excepŃia bugetului anual de marketing intern de 1,25 milioane Euro şi costul studiilor de 
piaŃă şi dezvoltare a brandului, care adaugă 1,2 milioane Euro pe perioada de început.  
 
Tabelul 7.2.: Estimările de cost ale programului de marketing – Fiecare an pe termen foarte 

scurt şi scurt 2008-2013 (mii Euro la valoarea din anul 2007) 
 

Activitate 8          
PieŃe 

principale  

5  
PieŃe 

secundare  

2  
PieŃe de 

oportunitate  

PiaŃa 
internă  

Sediul 
central  

Costuri 
anuale 

cumulate  

Costur
i de-a 
lungul 
anului/
costur
i unice 

Studiu de 
piaŃă  

    1,000  1,000 

Crearea 
brandului/a 
imaginii 

    200  200 

Reprezentare 
internaŃională  

2,000 750 500  200 3,450  

Marketing pe 
internet şi 
prin alte 
mijloace 
electronice  

200  100 50 200 400 150 

Târguri de 
turism  

1,600 500 300 100 500 3,000  

Vizite 
educaŃionale/
de fam 

240 100 60  100 500  

Vizite ale 
reprez. Mass-
media 

120 50 50  50 270  

Publicitate  4,000 1,500 600 1,000  7,100  
Marketing de 
cooperare  

600 200 150   950  

Promovare 400 125 100   625  
Mijloace     1,000  1,000 
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colaterale 
Librărie 
foto/DVD  

    100  100 

Altele 200 100 50 100 100 550  
TOTAL 9,360 3,325 1,910 1,250 3,450 16,845 2,450 

 HO – Cheltuielile sediului central pentru toate pieŃele  
 
7.3.11 AsistenŃă tehnică ulterioară de marketing  
 
Sarcina coordonării programului de studii şi identificarea brandului şi interpretarea 
rezultatelor pentru a obŃine o strategie clară, bazată pe piaŃă pentru programul viitor al 
Turismului Românesc de marketing şi promovare care necesită un set de aptitudini şi o 
experienŃă deosebite. Există puŃini profesionişti în România care ar putea satisface 
aceste cerinŃe. Unul din principalele aspecte este cerinŃa realizării  unui parteneriat 
durabil între sectorul public şi cel privat în beneficiul comun al Ńării şi al operatorilor de 
turism. Aceasta a reprezentat o problemă deosebită în trecut şi în prezent, ANT fiind 
apreciat destul de slab de către sectorul privat.  

Aceste roluri ar putea fi îndeplinite cel mai eficient prin recrutarea unui specialist de 
marketing turistic internaŃional pentru o perioadă de cel puŃin doi ani pentru a coordona, 
îndruma şi asigura asistenŃă tehnică pentru direcŃia de marketing şi promovare a 
organizaŃiei Turismul Românesc.  

CerinŃele postului se găsesc în Anexe.   

AcŃiunea 22 
 
� Recrutarea unui expert în marketingul destinaŃiilor intenŃionale pentru a oferi 

asistenŃă DirecŃiei de Marketing a ANT pentru organizarea acesteia   
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8. Mediu  
 
Mediul reprezintă centrul atracŃiei turistice a Ńării. România are o legislaŃie de protecŃie a 
mediului funcŃională şi amplă. Aplicarea acesteia lasă însă de dorit adesea şi mediul are 
de suferit mult existând totodată şi un risc semnificativ la adresa mediului.  
 
Colectarea şi evacuarea deşeurilor, furnizarea apei potabile şi măsurile împotriva 
poluării apei şi a aerului cad în sarcina Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. Orice 
deficienŃe în aceste zone au un impact semnificativ asupra turismului şi asupra imaginii 
Ńării. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ComerŃului, Turismului şi Profesiilor 
Liberale trebuie prin urmare să colaboreze cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
pentru aprobarea măsurilor prioritare de îmbunătăŃire a protecŃiei mediului cu impact 
direct asupra turismului.  
 
8.1 Deşeurile  

Deşeurile reprezintă atât o ameninŃare fizică la adresa mediului cât şi un pericol real 
privind percepŃia vizitatorilor din România. Deşeurile reprezintă o problemă deosebită în 
zonele rurale unde sistemele de depozitare a deşeurilor sunt rudimentare iar acolo unde 
există, nu sunt aplicate cu fermitate. Peisajul rural virgin este un aspect important al 
imaginii României şi poate fi cu uşurinŃă afectat dacă nu este Ńinută sub control problema 
deşeurilor. 

Au fost luate o serie de măsuri pentru reducerea gradului de poluare dar este clar că 
dacă se doreşte rezolvarea acestei probleme pe termen lung trebuie să se obŃină o 
schimbare a atitudinii populaŃiei în acest sens. Această problemă a fost experimentată 
de multe Ńări şi s-a  constatat că în general crearea unei conştiinŃe privind protecŃia 
mediului trebuie să înceapă la vârste fragede, din grădiniŃă sau din şcoala primară. 
Acest lucru face parte din „educaŃia turistică” care face parte din recomandările 
prezentului master plan din capitolul Dezvoltarea Resurselor Umane.  

Evenimente specifice precum concursurile de curăŃenie sau zilele „curăŃeniei” pot de 
asemenea să crească conştiinŃa generală şi să încurajeze acŃiunile de restaurare a 
zonelor afectate.  

În concordanŃă cu un număr de alte Ńări europene, recomandăm ca guvernul României 
să examineze posibilitatea verificării principalelor surse de poluare internă ne-
biodegradabilă, şi anume pungile de plastic şi containerele de băuturi. Aceste articole, 
care sunt aruncate în cantităŃi foarte mari, reprezintă principalele surse de poluare 
vizibile din Ńară. Irlanda a înregistrat succese semnificative în reducerea numărului de 
pungi de plastic, punând o taxă de 0,15 Euro pentru fiecare pungă folosită. Problema 
recipientelor PET pentru băuturi şi a cutiilor de aluminiu poate fi de asemenea abordată 
prin impunerea unei taxe sau prin garanŃiile de returnare pentru aceste containere 
pentru încurajarea colectării şi reciclării lor. Astfel de programe funcŃionează deja cu 
succes în Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Australia, Canada şi în 11 state 
americane.    

AcŃiunea 24 
 
� Modificarea legislaŃiei pentru reducerea folosirii principalelor produse generatoare de 
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deşeuri precum pungile şi recipientele din plastic, prin impunerea de taxe sau 
garanŃii de returnare. 

� Aplicarea mai fermă a legislaŃiei referitoare la managementul deşeurilor şi la 
reciclarea acestora.  

 
AcŃiunea 78 
 
Introducerea campaniei „O Românie Curată”. 
 
AcŃiunea 23 
 
Aplicarea riguroasă a măsurilor pentru a asigura colectarea corespunzătoare şi 
evacuarea deşeurilor şi pentru a controla gropile ecologice şi gropile de gunoi ilegale.  
 
8.2 Apele reziduale  
 
Există în continuare deversări semnificative de ape reziduale din majoritatea zonelor 
urbane, inclusiv din Bucureşti, Craiova, Drobeta, Brăila, GalaŃi şi Tulcea, care nu sunt 
tratate şi sunt deversate în Dunăre şi în alte râuri din România. Pe lângă implicaŃiile 
poluării localizate şi a igienei această practică afectează de asemenea sistemul de râuri, 
Delta Dunării şi Marea Neagră, toate având implicaŃii grave pentru turism.  
 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile lucrează pentru a rectifica această situaŃie. 
Pe lângă încurajarea evacuării corespunzătoare a apelor reziduale, Ministerului Mediului 
şi Dezvoltării Durabile ar trebui de asemenea să cunoască imaginea negativă pe care 
această formă de poluare o dă destinaŃiei turistice, care se bazează în mare măsură pe 
mediul virgin al zonelor rurale.  
 
AcŃiunea 25 
 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile trebuie să grăbească introducerea metodelor 
de tratare a apelor reziduale în Ńară. 
 
AcŃiunea 32 
 
ANT trebuie să pregătească o serie de recomandări de mediu pentru autorizarea şi 
clasificarea unităŃilor de cazare turistică. Aceste recomandări trebui să includă standarde 
minime pentru reciclarea şi conservarea energiei privind deşeurile solide şi lichide. . 
 
 
8.3 Poluarea aerului  
 

Calitatea aerului reprezintă o problemă gravă în numeroase zone ale României şi 
probabil că este cea de-a doua problemă ca importanŃă menŃionată de experŃi. Industria, 
în special sectoarele energetic şi metalurgic, reprezintă cauza principală. Un alt aspect 
important şi totodată o sursă de poluare a aerului în creştere este reprezentată de 
automobile, în special în principalele zone urbane. Poluarea aerului în mediul rural a fost 
atent monitorizată în perioada 1997 şi 2004 în zonele cu cel mai mare grad de poluare: 
Arad, Baia Mare şi Copşa Mică. În perioada de evaluare, poluarea aerului a scăzut şi se 
crede că nivelul de poluare în România se apropie în prezent de normele europene.  



 

Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului NaŃional 2007-2026 

 

 343 

 
8.4 Concursurile florale  

Românii iubesc mult florile. Acest lucru este demonstrat în multe părŃi ale Ńării de 
plantele şi florile care sunt cultivate de-a lungul drumurilor şi în faŃa caselor oamenilor. 
Chiar şi în oraşe se pot adesea vedea aranjamente florale atrăgătoare la ferestre 
precum şi coşuri suspendate. Există o competiŃie a grădinilor publice în întreaga Ńară. 
Toate acestea ajută la prezentarea unei imagini colorate şi primitoare a Ńării şi 
estompează unele impresii negative generate de reziduuri şi de clădirile industriale în 
ruină.  

Pentru a stimula entuziasmul recomandăm organizarea unei campanii şi a unui concurs 
anual „România Înflorită”, ce va include competiŃii la nivel naŃional la care vor participa 
cele mai înflorite sate şi oraşe pentru un concurs regional şi în final naŃional. Astfel de 
competiŃii sporesc semnificativ mândria localnicilor şi de asemenea stimulează vizitele 
turiştilor în localităŃile câştigătoare.  

ANT împreună cu Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile vor realiza structura pentru 
aceste competiŃii pe baza experienŃei dintr-o Ńară care are deja o tradiŃie în organizarea 
acestui tip de concursuri. Acestea trebuie de asemenea să obŃină sponsorizări pentru 
concurs din partea unei organizaŃii naŃionale precum o instituŃie financiară sau o 
companie petrolieră, care ar trebui să preia costurile înregistrate de administrare, 
publicitate şi de premiere.  

AcŃiunea 93 
 
Asigurarea asistenŃei tehnice pentru formularea şi lansarea concursului „România 
Înflorită”. 
 
8.5 Animalele fără stăpân 

Există încă un aspect suplimentar legat de sănătate şi siguranŃă care trebuie rezolvat, 
acela al câinilor vagabonzi. Aceasta este o problemă mai ales în Bucureşti, unde oraşul 
este gazdă pentru multe mii de câini vagabonzi, mulŃi bântuind oraşul în haite. Deşi 
localnicii s-au obişnuit cu această situaŃie şi se mulŃumesc să se ferească, vizitatorii sunt 
mai puŃin avizaŃi şi mulŃi dintre ei sunt muşcaŃi. Există evidenŃe privind turişti muşcaŃi de 
câini şi de asemenea un deces al unui turist în 2006 ca urmare a rabiei. Această situaŃie 
pune într-o lumină extrem de nefavorabilă capitala şi în cazul în care aceste fapte s-ar 
repeta, acestea ar putea aduce daune imense imaginii oraşului şi Ńării. Trebuie luate 
măsuri urgente pentru a eradica această problemă.  

AcŃiunea 26 
 
Primăria Generală a Municipiului Bucureşti trebuie să colaboreze cu organizaŃiile de 
protecŃie a animalelor pentru controlul câinilor vagabonzi pentru a îmbunătăŃi siguranŃa 
şi a reduce riscurile asupra sănătăŃii. 
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G Strategia de implementare 
 
Obiectiv 
 
Master Planul pentru dezvoltarea turismului naŃional va deveni viabil numai dacă va fi 
implementat într-un interval de timp. Nu este nevoie ca doar câteva elemente ale 
planului să fie puse în aplicare. Măsurile recomandate sunt foarte mult interconectate şi 
dependente una de alta. Pentru a asigura ca elementele esenŃiale să nu fie neglijate, 
este necesară stabilirea acestei strategii de implementare şi a procedeelor ei. 
 
1. Grupul de implementare 
 
Acest grup cuprinde: 
 

� Secretarul de Stat pentru Turism – Preşedinte 
� 10 membri reprezentând ministere, autorităŃile regionale şi locale şi 

principalele domenii ale sectorului privat 
� Directorul General pentru Dezvoltare din ONT – Secretar 
 

şi va fi susŃinut de Departamentul de Dezvoltare al ONT. 
 
Grupul de implementare se va întruni la interval de 3 luni, pentru: 
 

� Analiza progresului faŃă de fiecare din măsurile stabilite în Master Plan 
� Comunicarea cu agenŃiile sau persoanele care fac parte din organizaŃia "de 

conducere" în situaŃia în care nu s-a obŃinut un progres satisfăcător, pentru a 
afla motivele şi a oferi asistenŃă  

� Elaborarea, după fiecare întâlnire, a unui raport privind progresul 
implementării Master Planului ce va fi înaintat ministerului responsabil cu 
turismul şi industria turismului  

 
Secretarul va comunica membrilor Comitetului data şi locul de întâlnire şi va transmite 
documentele cu o săptămână înainte. Acestea vor include o copie a Planului de AcŃiune 
cu adnotări privind starea fiecărei acŃiuni. 
 
Prima întrunire va avea loc în prima săptămână a lunii noiembrie 2007. În cadrul primei 
întruniri a Comitetului se vor discuta doar acŃiunile clasificate drept „imediate”. EvoluŃia 
lucrărilor va fi evaluată de conducerea organizaŃiei prin intermediul secretarului. Acesta 
va adăuga explicaŃii verbale notelor în scris. În cadrul următoarei întruniri, vor fi revizuite 
acŃiunile pe termen scurt, mediu şi lung precum şi actualizările acŃiunilor „imediate”.  
 
Responsabilitatea finală a Comitetului de Implementare va fi aceea de a iniŃia o 
actualizare a Master Planului după o perioadă de trei ani.  
 
2. CerinŃe de asistenŃă tehnică 
 
Cheia succesului Master Planului este transformarea organizaŃiei naŃionale pentru 
turism. Restructurarea, schimbarea de direcŃie şi asumarea noilor ruluri va reprezenta o 
reală provocare pentru personal şi conducere. Realizarea acestor schimbări la 
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termenele prevăzute şi sprijinirea organizaŃiei restructurate să îşi îndeplinească integral 
responsabilităŃile atribuite este un efort imens. Echipa de conducere a ANT curentă şi 
viitoare va avea nevoie de un sprijin considerabil. Astfel se recomandă să se asigure o 
asistenŃă tehnică pe termen lung precum şi pe termen scurt prin implicarea unor 
specialişti pentru noua organizaŃie.  
 
AsistenŃa tehnică va include: 
 

AsistenŃă pe termen lung pentru - Perioada  
CEO 2 ani 
HRD 2 ani 
Statistică şi cercetare 9 luni în decursul a 2 ani 
Marketing 2 ani 
Baze de date şi aplicaŃii de internet  1 an 
ReŃeaua de CIT 1 an 
Clasificarea unităŃilor de cazare 6 luni în decursul unui an 
Dezvoltare 18 luni în decursul a 2 

ani 
 
ResponsabilităŃile de serviciu ale acestor AsistenŃi Tehnici sunt prezentate în Anexe.  
 
3. Plan de acŃiune 
 
Măsurile cuprinse în Planul de acŃiune de mai jos sunt prezentate în ordinea priorităŃii şi 
în funcŃie de tipul lor: 
 

� Imediate,  
� Termen scurt (iniŃiate până la finele lui 2008),  
� Termen mediu (iniŃiate înainte de 2013),  

 
Un domeniu special, cum ar fi staŃiunile balneare, poate include una sau mai multe 
secŃiuni imediate, pe termen scurt sau pe termen mediu.  
 
Numerele de referinŃă se referă la secŃiunile corespunzătoare ale versiunii complete a 
Master Planului, nu la aceste Concluzii Principale.  
 
"Durata" reprezintă durata anticipată de timp a măsurii, indiferent când începe.   
 
"Conducerea" este organizaŃia considerată a corespunde cel mai bine cerinŃelor de 
întocmire a propunerilor, de a căuta finanŃare şi de a conduce implementarea măsurilor.   
 
"Parteneri" sunt cei care pot ajuta la implementarea măsurilor, conform listei.   
 
"FinanŃarea " reprezintă indicarea surselor care pot fi abordate pentru finanŃare.  
Solicitările de fonduri trebuie să îndeplinească criteriile relevante de eligibilitate. 
Includerea pe liste nu reprezintă o garanŃie pentru aprobare.  
 
"Criterii de succes" sunt indicatori de evaluare a reuşitei implementării în totalitate a 
măsurilor. 
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AT   = AsistenŃă Tehnică 
MIMMCTPL  = Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ComerŃ, Turism şi   

   Profesiuni Liberale  
INSR  = Institutul NaŃional de Statistică din România 
INCDT  = Institutul NaŃional de Cercetare Dezvoltare în Turism  
GTZ  = Gemeinschaft fuer Technische Zusammenarbeit 
UNDP  = Programul NaŃional Comun de Dezvoltare  
ESF– HRDOP = European Social Fund HRD Operational Programme – Programul 
OperaŃional Fondul Social European – Dezvoltarea Resurselor Umane  
EU-SF ROP = European Union Structural Funds Regional Operational Programme - 
Programul OperaŃional Regional pentru Fonduri Structurale al Uniunii Europene 
 
 
 


