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PREFAÞÃ
ªomajul este astãzi unul dintre fenomenele cele mai puþin
acceptate, care afecteazã economiile tuturor þãrilor ºi totodatã este
problema centralã a societãþii contemporane, la scarã mondialã. Astfel
confruntãrile cu probleme de ordin demografic vor provoca guvernele,
þãrile ºi comunitãþile responsabile de drepturile omului, în cãutarea
soluþiilor adecvate. Aceastã problemã devine tot mai acutã, iar liderii
comunitãþilor dacã doresc s-o soluþioneze, trebuie sã direcþioneze toate
eforturile pentru dezvoltarea durabilã a turismului.
Dacã la toate acestea adãugãm faptul cã la fiecare 26 de secunde
apare în turismul mondial un nou loc de muncã, trebuie sã
concluzionãm cã acesta a devenit cea mai mare "industrie". În 2010
fluxul mondial de turiºti va depãºi 1 miliard de persoane. În 2007 în
SUA turismul va genera suplimentar peste 2 milioane locuri de muncã.
În perspectivã este acceptatã idea cã economia mondialã va fi dirijatã
de trei industrii mari ale serviciilor: tehnologia informaþiilor,
telecomunicaþiilor ºi industria turismului ºi a cãlãtoriilor.
Turismul rural, agroturismul, ecoturismul ºi turismul durabil
fiind socotite instrumente eficiente pentru economiile în tranziþie,
abordeazã cele trei obiective ale dezvoltãrii durabile:
Abordarea economicã:
Abordarea economicã se bazeazã pe conceptul fluxului maxim
de venit ce poate fi generat prin menþinerea rezervei de valori (sau de
capital), care a produs aceste beneficii.La baza acestui concept stã, de
asemenea, principiul optimalitãþii ºi al eficienþei economice.
Problemele de interpretare apar atunci când trebuie identificate tipurile
de capital care trebuie menþinute (financiar, natural sau uman) ºi
posibilitãþile acestora de a fi substituite, ca ºi în evaluarea acestora, în
special a resurselor ecologice. Dificultãþi suplimentare ridicã probleme
de ireversibilitate ºi colaps catastrofic.
Abordarea ecologicã:
Abordarea ecologicã este axatã pe stabilitatea biologicã
ºi fizicã a sistemelor. De o importanþã deosebitã este viabilitatea
subsistemelor care sunt esenþiale pentru stabilitatea globalã a întregului
sistem. Un aspect fundamental este reprezentat de protecþia diversitãþii
5

biologice. Mai mult, sistemele "naturale" pot fi interpretate astfel încât
sã includã toate aspectele biosferei, inclusiv a celor construite de om,
cum sunt, de exemplu, oraºele. Accentul se pune pe pãstrarea
elasticitãþii ºi capacitãþii dinamice a unor astfel de sisteme de a se
adapta schimbãrii ºi nu pe conservarea unei stãri statice "ideale".
Abordarea socio - culturalã:
Abordarea socio - culturalã cautã sã menþinã stabilitatea
sistemelor sociale ºi culturale, inclusiv prin reducerea conflictelor
distructive. Aspectele importante ale unui tip de abordare constau atât
în promovarea echitãþii în cadrul aceleiaºi generaþii (în special
eradicarea sãrãciei), cât ºi a echitãþii între generaþii (implicând
asigurarea drepturilor generaþiilor viitoare). Se recomandã urmãrirea
pãstrãrii diversitãþii culturale existente în întreaga lume, precum ºi
utilizarea cunoºtinþelor legate de practicile viabile înglobate în
culturile mai puþin dominante. Societatea modernã va trebui sã
încurajeze ºi sã promoveze pluralismul ºi participarea originalã în
scopul creãrii unui cadru decizional mai eficient pentru dezvoltarea
socialã durabilã.
Turismul rural, agroturismul, ecoturismul ºi turismul durabil
oferã cetãþenilor din spaþiul rural al republicii oportunitãþi ºi
mecanisme pentru a-ºi trãi viaþa pe care ºi-o doresc cu un viitor sigur
pentru ei înºiºi ºi copiilor.
Dezvoltarea antreprenoriatului rural, inclusiv ºi a turismului
rural, în baza cunoºtinþelor manageriale ºi tehnologiilor
nonpoluante în armonie cu principiile dezvoltãrii durabile cu
siguranþã va deveni o recoltã bãneascã pentru locuitorii satelor
republicii, asigurându-le un trai decent ºi un loc de muncã la ei
acasã.
Adoptarea unui cadru legislativ care ar stimula ºi facilita aceastã
afacere este o ºansã pentru refacerea eficientã a satului basarabean ºi
posibilitatea lui de a fi lansat, care ar contribui la acumulãrile economiei naþionale.
În aceastã situaþie se impune o schimbare de mentalitate ºi viziune,
ºi anume, cã este necesar a se valorifica ºi lansa noi produse turistice de
calitate, cu specific naþional ºi local, diversificate, contribuind astfel la
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transformãri ce se vor manifesta prin amenajarea ºi construcþia de
locuinþe, modernizarea cãilor de acces ºi a serviciilor publice etc.,
îmbogãþind peisajul geografic rural. În acest context se impune totodatã
vocaþia ecologicã a turismului prin mãsurile de protejare ºi conservare a
mediului, a valorilor fundamentale ale existenþei umane. În acest scop
turismului ecologic ºi durabil îi revine un rol deosebit pentru prezentul
nostru ºi viitorul generaþiilor.
Visul fiecãrui om cu spirit întreprinzãtor este de a iniþia ºi dezvolta
o afacere pe cont propriu. Aceastã afacere la care vã îndemnãm, deja
dupã cum aþi intuit, este turismul, afacere cu perspective mari. Orice
afacere înseamnã desfãºurarea unei activitãþi prin care oferim ceva
pentru a obþine un câºtig. În cazul nostru acest ceva poate fi un produs
turistic competitiv, de calitate ºi atractiv. Pare simplu, însã prea mulþi nu
reuºesc sã-ºi împlineascã visul. Cum sã procedaþi ca visul sã devinã
realitate, sper ca aceastã lucrare sã vã ajute.
Exprim cele mai mari ºi din suflet mulþumiri Fundaþiei Eurasia ºi
Agenþiei SUA pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID), pentru
sprijinul acordat.
Valeriu RUSU
Directorul proiectului.
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CAPITOLUL I. TURISMUL RURAL ªI AGROTURISMUL
1.1.
1.2.

Concepte ºi definiþii
Agroturismul ºi turismul durabil

1.1.

Concepte ºi definiþii.
Turismul rural este, de fapt, un fenomen recent.
Începând cu anii 70 în Europa, se practicã fie spontan, fie organizat, activitatea turisticã în mediul rural. Ceea ce este nou, însã, se referã la dimensiunea fenomenului turistic în spaþiul rural. Aceastã expansiune este determinatã de existenþa a douã motivaþii pentru turismul
rural: pe de o parte este vorba de relansarea ºi dezvoltarea domeniului
rural, iar pe de altã parte, de o formã de turism de masã tradiþional
(clasic), care sã vinã în sprijinul unor categorii variate de turiºti.
Deºi se desfãºoarã în spaþiul rural, agroturismul ºi turismul rural
sunt douã concepte care, pentru unii autori, au acelaºi conþinut, iar
pentru alþii, sunt douã noþiuni diferite.
Practica aratã cã aceste categorii se identificã pânã la un anumit
nivel, au un numitor comun care scoate în evidenþã atât elementele de
comunitate, de incluziune, cât ºi elementele diferite care le conduc la
departajare, la diferenþiere.
Privit în ansamblu, turismul rural include o paletã largã de
modalitãþi de cazare, de activitãþi, evenimente, festivitãþi, sporturi ºi
distracþii, toate desfãºurându-se într-un mediu tipic rural. Cu toate
acestea, elaborarea unei definiþii cât mai exacte a termenului de turism
rural care sã fie utilizatã în mod unitar pe tot continentul european se
confruntã cu numeroase probleme specifice.
"Turismul rural este un concept care include toate activitãþile
turistice care se desfãºoarã în mediul rural". Dar, specialiºtii din
Uniunea Europeanã îºi pun, astfel, întrebarea (? !): are, oare, turismul
rural calitãþi specifice, sau e vorba doar de o simplã activitate turisticã
ce se desfãºoarã într-o localitate ruralã? Care sunt acele trãsãturi pe
care trebuie sã le aibã turismul rural, astfel încât sã merite într-adevãr
calificativul "rural"?
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Lista acestor trãsãturi ar include: apropierea de naturã, absenþa
mulþimii de oameni, liniºte ºi un mediu ambiant "nemecanizat", contacte personale în opoziþie cu izolaþionismul ºi anonimatul tipic urban;
senzaþia de continuitate ºi stabilitate, de trãire a unei "istorii" vii ºi
trainice; posibilitatea de a cunoaºte îndeaproape locurile, cu preocupãrile ºi activitatea specificã zonei, cunoaºterea îndeaproape a
afacerilor ce se fac pe plan local, iar faþã de comunitatea ruralã,
înregistrarea în minute a identitãþii indivizilor comunitãþii, precum ºi a
altor trãsãturi specifice ce þin de "adevãratul" turism rural, care este un
fel de integrare în comunitate pe perioada sejurului (Grolleau, 1987).
O alternativã la definiþia de mai sus, care, de asemenea, nu
eludeazã aspectele umane ºi naturale ale teritoriului, ar fi:
"Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turisticã
organizatã ºi condusã de populaþia localã ºi care are la bazã o strânsã
legãturã cu mediul ambiant, natural ºi uman" (UE, H. Grolleau, 1987).
Aceastã definiþie, mai generoasã, care poate fi majoritar
acceptatã, pune în evidenþã trãsãturile turismului rural faþã de
activitatea turisticã ce se desfãºoarã în zonele de litoral, în cele urbane
sau în cele destinate sporturilor de iarnã, locuri în care în mod constant,
turiºtii, precum ºi natura activitãþii lor exclud orice relaþii semnificative
cu populaþia localã ce constituie mediul ambiant uman.
În lipsa unei definiþii adecvate a turismului rural, agreatã pe
teritoriul Uniunii Europene ºi în afara acestuia, termenul îndeosebi
folosit este acela de "turism verde", culoarea-simbol a spaþiului rural,
având rostul de a distinge aceastã formã de turism de celelalte, cum
sunt: "turismul alb" (sporturile de iarnã), "turismul albastru" (vacanþe
la mare) ºi aºa-numitul "turismul al luminilor" (turismul urban). În
acest fel, "turismul verde" poate fi definit ca o activitate turisticã
practicatã atât în ariile rurale ºi în acele locuri de litoral ºi deltã unde
turismul specific nu este prea dezvoltat, ca ºi în cele de dealuri ºi
montane care nu au o destinaþie specialã privind practicarea sporturilor
de iarnã, precum ºi în alte spaþii rurale. În toate aceste areale "turismul
verde" vine în întâmpinarea dorinþelor vizitatorilor de a se integra ei
înºiºi în mediului ambiant, natural ºi uman, precum ºi în implicarea
directã a populaþiei locale în prestarea de servicii pentru turiºti.
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Turismul "verde", "dulce" sau "moale" este o formã de turism
sinonimã cu turismul rural, deci, în principiu, are acelaºi conþinut, o
ofertã diferenþiatã de cea clasicã, diversã originalã ºi întotdeauna
organizatã ºi condusã de oamenii de la sate.
Henri Grolleau, în Raportul Turismul rural în cele 12 state
membre ale UE, încã din 1987 face propuneri pentru susþinerea ºi
încurajarea turismului rural, ºi anume:
- Formularea mai exactã a definiþiei turismului rural, o definire
care sã fie agreatã de toate statele membre ºi care sã faciliteze înlesnirea
culegerii de date statistice privitoare la acest sector. O înþelegere
comunã asupra conþinutului turismului rural ca sector de activitate, ar
putea, de asemenea, înlesni elaborarea strategiilor de dezvoltare ale
acestei forme de turism în întreaga Europã, iar cei ce se ocupã de
planificarea (organizarea) turismului rural, precum ºi alþi profesioniºti
din state membre ar lucra cu aceeaºi definiþie asupra a ceea ce se
înþelege prin "turism rural".
- Definirea noþiunii de agroturism în vederea unei bune orientãri
a acestui sector cãtre consumator. În unele state membre, sectorul
"agroturismului" este definit în mod simplist în conformitate cu
profesia celor ce lucreazã în acest sector. În aceste þãri, oricine posedã o
fermã o poate pune la dispoziþia turiºtilor în cãutare de "agroturism";
dar aceasta presupune cã proprietarii dispun de ferme mari, moderne,
mecanizate cu foarte puþine urme de ruralitate ºi care deseori realizeazã
o "monoculturã" intensivã a turiºtilor, privind viaþa de la þarã. De
asemenea, sunt þãri unde termenul "agroturism" poate fi folosit numai
pentru a desemna "acele produse oferite de fermieri, din care se obþine
mai puþin de jumãtate din venitul lor total, realizat din latura turisticã
a afacerii lor, restul provenind din activitãþile normale, de fermier.
Dacã mai mult de jumãtate din venitul lor provine din activitãþi
turistice, atunci aceºti fermieri pot pretinde cã desfãºoarã un
agroturism autentic, iar buna primire pe care i-o face fermierul ºi
familia lui, sunt tocmai ceea ce cautã potenþialii turiºti.". Aceste
particularitãþi trebuie puse în legãturã cu asigurarea cã, termenul
"agroturism" descrie acel tip de produs ºi acele servicii, care îndeamnã turiºtii sã viziteze fermele ºi zonele rurale.
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Codificarea produselor turismului rural. Cei ce activeazã în
domeniul turismului rural trebuie sã ajungã la o înþelegere globalã, la
nivelul UE, asupra unei codificãri precise a produselor turistice ce se
oferã pe piaþã. Aceasta nu înseamnã cã se ajunge la un limbaj comun
care sã þinã seama de maximizarea comercializãrii în domeniul
turismului rural, atât în interior, cât ºi în afara UE.
Popularizarea principalelor elemente ale turismului rural
prin folosirea de pictograme. S-a realizat un sistem de pictograme ºi
simboluri care sã reprezinte elementele produsului turismului rural
hoteluri rurale, campinguri rurale, locurile de la þarã unde se asigurã
"pat ºi mic dejun", ferme turistice etc., astfel încât, aceste produse sã fie
imediat recunoscute de cãtre client.
Armonizarea indicatoarelor de semnalizare a turismului
rural pe drumurile turistice. Deoarece turismul rural este în principal
practicat de turiºti individuali (pe cont propriu), aceste semne de
circulaþie sunt vitale, pe drumurile de acces, pentru dirijarea turiºtilor
spre destinaþiile lor, care, adesea, sunt departe de aceste drumuri.
Pentru a fi într-adevãr eficiente, aceste indicatoare de "circulaþie"
trebuie sã fie înþelese de toþi ºi de aceea este necesar ca semnele ºi
semnalele "de circulaþie" sã fie armonizate în toatã Europa.
Înfiinþarea de centre de atracþie specifice turismului rural
care, stimuleazã producþia ºi comercializarea serviciilor, produselor
artizanale ºi altor produse, oferite de turismul rural.
Încurajarea unei largi cooperãri pe plan european a
organizaþiilor implicate în activitatea de turism rural. În fiecare din
statele membre existã organizaþii care activeazã în domeniul turismului
rural.
Aºadar, turismul rural este o formã de turism care se desfãºoarã
în mediul rural, valorificând resursele turistice locale (naturale,
culturale ºi economice) ca ºi dotãrile ºi echipamentele turistice,
inclusiv pensiunile agroturistice. Utilizeazã diverse spaþii de cazare:
hanuri ºi hoteluri rurale, adãposturi, sate de vacanþã, ferme etc. ºi
include forme variate de sejur, cu un spectru larg de motivaþii: odihnã ºi
recreere, tranzit, culturã, cunoaºtere, religie, practicarea unor sporturi
etc.
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Turismul rural constituie o alternativã la turismul tradiþional,
clasic, desfãºurat în staþiuni ºi centre turistice, precum ºi la oferta
turisticã "standard" de tip industrial.
"Agroturismul" ca ºi turismul rural este un concept recent în
UE, cu referire la diferite forme de turism aflate în legãturã directã cu
activitãþile agricole ºi/sau cu construcþiile care au avut alte destinaþii
decât agricole. Aceastã formã specificã de turism rural este susþinutã de
micii proprietari de la þarã de obicei ca activitate secundarã, activitatea
agricolã desfãºuratã în gospodãria proprie rãmânând, deci, principala
ocupaþie ºi sursã de venit. Adesea, se face o distincþie între agroturism ºi
"farm tourism" (turismul de tip "fermã þãrãneascã") sau echivalentul
acestuia, care se foloseºte de obicei pentru a desemna simplu ºi clar
folosirea caselor þãrãneºti drept locuri de cazare a turiºtilor (case de
oaspeþi închiriate pe perioada concediilor, case de sãnãtate etc.). Acesta
nu este agroturism în sensul strict al cuvântului, de vreme ce aceste case
þãrãneºti îºi pierd funcþiunea agricolã sau nu sunt prea mult timp
ocupate de þãranii activi, proprietari ai gospodãriilor. În ciuda pierderii
legãturii directe cu activitatea agricolã propriu-zisã, "farm tourismul"ul este o importantã formã de turism rural, cu un considerabil aport în
economia localã, acolo unde acesta se practicã (Anglia, Islanda,
Irlanda).
Agroturismul este o formã a turismului rural care utilizeazã
pentru cazare ºi servirea mesei numai pensiunile turistice rurale ºi
pensiunile agroturistice, beneficiind de un mediu nepoluat ºi pitoresc,
de atracþiile turistice naturale ºi de valorile cultural-istorice, de
tradiþiile ºi obiceiurile prezente în mediul rural. Spaþiul rural satisface
prin componentele sale o paletã largã de motivaþii: odihnã ºi recreere,
cunoaºtere, culturã, practicarea sportului, curã de aer sau balnearã,
vânãtoare ºi pescuit sportiv, oferind agroturismului o arie mare de
cuprindere a posibilitãþilor de petrecere a timpului liber.
Prin aceasta, agroturismul este un mijloc de valorificare integralã a mediului rural, cu potenþialul sãu agricol, turistic, uman ºi
tehnico-economic.
Agroturismul prezintã unele trãsãturi ce-l diferenþiazã de
turismul tradiþional, standard ºi anume:
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consumul turistic se petrece în mediul rural, unde esenþiale
sunt: calitatea pensiunii turistice rurale sau agroturistice ºi a serviciilor
primite de la fermieri, cunoaºterea mediului natural, uman ºi cultural,
originalitatea produselor turistice;
oferta turisticã este autenticã, originalã, diversã ºi personalizatã, organizatã ºi condusã de fermieri, deci de oamenii satului;
este o activitate economicã, complementarã exploataþiei agricole
ºi nu o alternativã sau un substitut al acesteia;
oferã populaþiei cu venituri mai reduse posibilitatea de odihnã
ºi reconfortare, de petrecere a timpului liber din vacanþe sau weekend-uri, în peisajul pitoresc al mediului rural, cu valori cultural-educative ºi cu o ospitalitate specificã;
nu necesitã investiþii foarte mari, pentru amenajãri de
infrastructurã generalã ºi dotãri turistice sau pentru alte amenajãri de
profil;
se evitã marile aglomerãri turistice de pe litoral sau din staþiunile balneare sau montane;
este un turism "difuz" prin specificul ofertei sale diversificate ºi
de mare rãspândire în spaþiul rural. El nu aduce prejudicii prea mari
mediului natural ºi celui construit, dar este necesar sã se þinã seama de
un anumit "prag ecologic" ºi "prag fizic" (capacitatea optimã de
primire). Pentru ca aceastã trãsãturã sã se înscrie foarte bine în
conceptul de ecoturism, trebuie avutã în vedere "capacitatea de
primire" a zonei mai ales în condiþiile unui turism de sejur, mai
"intensiv" în lunile de varã sau de iarnã (dotãri, amenajãri, servicii
conexe, raportul cu populaþia autohtonã, conform principiilor de
amenajare turisticã a spaþiului rural);
nu este compatibil cu turismul de masã, dezvoltat în staþiuni
ºi centre turistice ºi în medii urbane.
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1.2. Agroturismul ºi turism durabil
Agroturismul, ca activitate economico-socialã, trebuie sã devinã o componentã a turismului durabil ºi ca atare, cele 10 principii pentru dezvoltarea durabilã a turismului se pot aplica ºi în acest caz.
Enumerãm aceste principii:
- Folosirea durabilã a resurselor turistice (exploatare optimã,
conservare, protejare).
- Reducerea supraconsumului ºi a risipei de resurse turistice.
- Menþinerea diversitãþii naturale, culturale ºi sociale a spaþiului
rural.
- Integrarea agroturismului în planificarea ºi strategia de dezvoltare naþionalã, regionalã ºi mai ales localã (dezvoltarea ofertei,
promovarea ºi organizarea, precum ºi dezvoltarea infrastructurii
generale ºi tehnico-materiale.
- Sprijinirea economiilor locale în dezvoltarea socio-economicã a
comunitãþii, dar ºi în protejarea naturii ºi a valorilor culturale (efectul
multiplicator al agroturismului).
- Implicarea comunitãþilor locale în sectorul turistic prin susþinerea grupurilor de iniþiativã privind dezvoltarea ofertei agroturistice
locale, protejarea mediului înconjurãtor ºi a obiectivelor culturale. În
acest context, implicarea organizaþiilor profesionale locale ale
prestatorilor de servicii turistice este absolut necesar, în cazul nostru,
Asociaþia Naþionalã a Turismului Rural, Ecologic ºi Cultural.
- Consultarea specialiºtilor ºi a publicului în dezvoltarea agroturismului ºi a economiei locale pentru a se evita conflictele de interese
între politica guvernamentalã ºi cea localã, a întreprinzãtorilor turistici
ºi populaþie.
- Dezvoltarea durabilã a agroturismului trebuie susþinutã prin pregãtirea profesionalã, calificarea, perfecþionarea, formarea formatorilor
din rândul localnicilor, pregãtirea civicã, sociologicã ºi ecologicã
adecvatã.
- Promovarea marketingului în agroturism prin studierea pieþei
turistice din aria localã ºi regionalã, pe plan local ºi internaþional.
- Cercetarea ºi monitorizarea activitãþii de turism rural ºi a acþiunilor de protejare ºi conservare a mediului înconjurãtor, precum ºi a
resurselor turistice.
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În Uniunea Europeanã se considerã cã succesul activitãþii de
agroturism are în vedere o singurã strategie ºi anume: calitatea
serviciilor. Aceastã strategie se aplicã în toate componentele activitãþii
de turism (managementul total al calitãþii) ºi permite prestarea unor
servicii turistice competitive, completarea deficienþelor existente în
definirea produselor agroturistice, în controlul operativ pentru protecþia turiºtilor sub aspectul prestaþiilor, în organizarea ºi distribuþia
ofertei turistice diferenþiate ºi multiple în conþinut ºi formã, personalizatã ºi dispersatã în teritoriu.
Conceptul de calitate pune în evidenþã responsabilitatea
fermierului (prestatorului de servicii) privind oferta sa, al reþelei în care
se integreazã, mediul economic local.
De aceea în turismul rural ºi cu precãdere în agroturism, trei
componente sunt esenþiale: teritoriul, produsele turistice ºi oamenii.
Profesionalismul, parteneriatul (deci asocierea între fermieri ºi
administraþia publicã localã sau alte asociaþii/instituþii locale), creativitatea ºi inovaþia sunt axele prin care agroturismul devine un factor
important de dezvoltare ruralã, constituind o soluþie eficace ºi eficientã
de utilizare a forþei de muncã, directã ºi indirectã, într-un mediu rural
în plinã transformare.
Analizând cele trei componente ale activitãþii de turism rural ºi
agroturism se poate aprecia faptul cã „fermierul" este actorul principal, care stã în atenþia guvernelor ºi organismelor ce se ocupã de
amenajarea ºi dezvoltarea spaþiului rural. Luând în calcul cele trei
componente, se pot concluziona urmãtoarele:
1.
Teritoriul satului, cu mediul sãu înconjurãtor natural ºi construit ºi resursele turistice aferente acestuia, reprezintã suportul ºi „materia primã" pentru agroturism; exploatarea durabilã a acestuia se înscrie în conceptul de turism durabil;
2.
Produsele agroturistice (oferta turisticã) trebuie sã fie cât mai
autentice ºi de calitate, oferta fiind diversã ºi constituind o alternativã la
cea „standard".
3.
Oamenii (fermierii) responsabili de activitatea de agroturism
organizeazã ºi conduc aceastã activitate.
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Din cele prezentate rezultã cã agroturismul nu este numai o
componentã a turismului rural, ci are mari implicaþii în valorificarea
optimã a resurselor turistice locale ºi în ridicarea nivelului de viaþã al
locuitorilor, în dezvoltarea socio-economicã a localitãþii rurale ºi a
comunitãþii în general ºi nu în ultimul rând, în protejarea ºi conservarea
mediului natural ºi construit, în contextul unei activitãþi economice pe
principii ecologice (durabile).
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CAPITOLUL II. TURISMUL - COMPONENTÃ A
DEZVOLTÃRII DURABILE
2.1. Gestionarea ºi asigurarea dezvoltãrii turismului durabil
2.2. Amenajarea turisticã a teritoriului
Turismul, prin conþinutul ºi trãsãturile sale, reprezintã o ramurã
distinctã în economia unei þãri, iar prin valorificarea eficientã ºi durabilã a resurselor turistice, aportul valutar, ponderea în PIB, realizarea
valorii adãugate, efectul de antrenare, de stimulare a producþiei în alte
domenii, ocuparea forþei de muncã etc. se constituie ca o activitate prioritarã, de interes naþional.
Aºadar turismul are efecte asupra strategiei globale de dezvoltare
economico-socialã a þãrii, dar ºi la nivel de ramurã. În contextul implicaþiilor economice se înscrie ºi contribuþia turismului la dezvoltarea
unor arii mai puþin bogate în resurse pentru prelucrarea industrialã, dar
cu resurse turistice naturale sau create de om, care, valorificate, pot sã
devinã atracþii turistice ºi sã determine dezvoltarea localitãþilor existente ca atracþii turistice, sau chiar crearea unor staþiuni noi, de asemenea ar putea fi multe localitãþi riverane bazinelor râurilor Nistru ºi
Prut, ºi alte localitãþi din republicã înzestrate cu potenþial turistic natural ºi antropogen.
Prin turism sunt valorificate, de asemenea, unele zone cu resurse
turistice cultural-istorice cu mare forþã de atracþie turisticã, precum
localitãþile Orheiul Vechi, Þâpova, Saharna, Vadul Raºcov, Raºcov,
Japca º.a.
Practica a demonstrat cã astfel de localitãþi se pot dezvolta ºi intra
în circuitul economic cu investiþii minime pentru amenajarea
pensiunilor turistice rurale sau a unor centre artizanale, fie complexe de
agro-producþie destinate, inclusiv, agroturismului ºi turismului rural.
Turismul este considerat astfel, ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale sau locale, ºi pe lângã atragerea în circuitul
de valori a unor areale turistice, are consecinþe ºi asupra dezvoltãrii în
profil teritorial: construcþii de locuinþe, amenajãri de drumuri,
dezvoltarea serviciilor publice, a întreprinderilor mici ºi mijlocii etc.
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În tot acest demers, de dinamizare a dezvoltãrii locale ºi
regionale, de ridicare economicã ºi emancipare culturalã ºi socialã a
unor areale, localitãþi, turismul are ºi vocaþia ecologicã, deoarece
strategia de planificare ºi dezvoltare este în armonie ºi sinergie cu aceea
de protejare a mediului înconjurãtor, a valorilor spirituale ºi economice
ale comunitãþilor locale, de valorificare optimã a resurselor într-o
viziune durabilã. Dar turismul este o activitate economicã deosebit de
complexã, deoarece conþinutul prestaþiei turistice încorporeazã, pe
lângã serviciile specifice, ºi unele corespunzãtoare altor domenii economice, conferindu-i turismului caracterul unei ramuri de interferenþã
ºi sintezã, de unde ºi amploarea ºi complexitatea legãturilor dintre
turism ºi componente ale economiei, precum cea textilã, construcþiile,
agricultura ºi industria alimentarã etc. Ele sunt ramuri furnizoare, ale
cãror furnituri se încadreazã în baza materialã a turismului sau în
producþia culinarã a restaurantelor. Altele, ca de exemplu transporturile, circulaþia mãrfurilor, comunicaþiile, cultura, asistenþa medicalã, gospodãria comunalã etc., concurã independent la satisfacerea
diverselor componente ale cererii turiºtilor.
Turismul, în desfãºurarea lui, presupune deci, o cerere crescândã
de bunuri ºi servicii, cu repercusiuni pozitive în sferele de producþie a
acestora.
De aceea, turismul are totodatã, ºi un important efect de
antrenare, de stimulare a producþiei în alte domenii economice, iar
nevoia de adaptare la cerinþele turiºtilor conduce la apariþia unor ramuri
cu destinaþie specialã pentru turism (transportul pe cablu, decoraþiile
interioare, agrementul, artizanatul, etc.), turismul devenind ºi un mijloc
de diversificare a economiei, a ramurilor tradiþionale.
Aºadar, turismul acþioneazã ca un factor stimulator al sistemului
economic global, are o mare importanþã în structura mecanismului
economic ºi un rol activ în procesul de dezvoltare ºi modernizare a
economiei unei þãri.
Între prioritãþile politicii în domeniul turismului din þãrile
Uniunii Europene, pe lângã cele instituþionale ºi a relaþiilor cu sectorul
privat (coordonarea interministerialã a turismului, colaborarea cu autoritãþile locale, funcþionarea organismelor de consultare din industria
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turisticã ºi administraþia publicã la nivelul central ºi local, promovarea
parteneriatului financiar etc.) se regãsesc ºi calitatea mediului ºi
planificarea dezvoltãrii. În acest sens se pune accent pe transformarea
turismului într-o activitate durabilã, protejarea ecosistemelor vulnerabile, protejarea valorilor culturale, toate aceste prioritãþi încadrându-se în conceptul general de dezvoltare durabilã a economiei
în general ºi a turismului, în special.
În Programul de Acþiune 21 al Agendei 21 (OMT, WTTC ºi
Consiliul Terrei, 1992, Rio de Janeiro) se stipuleazã de asemenea rolul
specific pe care turismul ºi cãlãtoriile îl pot juca în dezvoltarea durabilã
a turismului ºi protejarea mediului natural, economic, socio-cultural ºi
a resurselor turistice ale acestuia.
Dezvoltarea durabilã constituie o preocupare actualã ºi pentru
comunitãþile Moldovei, iar obiectivele ºi acþiunile majore de dezvoltare durabilã a economiei ºi turismului trebuie sã fie racordate la cerinþele Uniunii Europene, în scopul integrãrii mai rapide în aceastã comunitate.
2.1. Gestionarea ºi asigurarea dezvoltãrii turismului durabil
Gestionarea ºi asigurarea durabilitãþii turismului presupune
stãpânirea efectelor ecologice ºi socio-economice, elaborarea ºi utilizarea indicatorilor de mediu ºi menþinerea calitãþii resurselor turistice
ºi a pieþelor turistice. În condiþiile în care planificarea, dezvoltarea ºi
gestionarea sunt eficace ºi corecte, consecinþele indezirabile ale turismului sunt minime. Dar, exploatarea turisticã trebuie sã fie supravegheatã în permanenþã pentru a asigura un turism durabil, iar dacã se
constatã probleme de mediu, vor fi luate mãsuri concrete ºi mediate de
corectare a acestora.
Turismul ºi mediul sunt strâns legate, primul poate avea
consecinþe pozitive sau negative în raport cu planificarea, punerea în
valoare ºi gestionarea activitãþii. În acest sens, pentru protecþia mediului se iau o serie de mãsuri în cazul realizãrii infrastructurii ºi echipãrii turistice: sisteme adecvate de transport, de alimentare cu apã,
electricitate, încãlzire ºi de canalizare; ocuparea optimã a spaþiului ºi
planificarea lãcaºilor, aplicarea principiilor ºi normelor de concepþie ºi
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construcþie ecologice, gestionarea atentã a fluxurilor de turiºti, supravegherea destinaþiilor turistice etc.
Turismul poate sã aibã efecte benefice sau negative din punct de
vedere socio-economic într-o arie oarecare, mai ales în cazul unor comunitãþi tradiþionale. De aceea pentru a minimaliza aspectele negative,
trebuie încurajatã participarea întregii comunitãþi în activitatea de
turism, iar pentru maximizarea avantajelor economice sunt necesare
politici de dezvoltare a parteneriatului din turism cu alte sectoare economice locale ºi stimularea proprietãþii ºi gestiunii autohtone a întreprinderilor turistice, cu utilizarea forþei de muncã locale.
Pentru a evita unele disfuncþionalitãþi socio-culturale locale
(sentimente de frustrare, intoleranþã, agresivitate culturalã etc.) sunt
necesare programe bine structurate ºi mãsuri de conservare a artei ºi
artizanatului tradiþional ºi autentic, de informare a turiºtilor cu privire
la tradiþiile ºi vestimentaþia localã, de educaþie a locuitorilor pentru
deschiderea în raport cu turismul, de prevenire a aglomeraþiei locurilor
de interes turistic, de luptã împotriva traficului de stupefiante, crimei,
prostituþiei etc.
În planificare, dezvoltarea ºi gestionarea turismului în contextul
protejãrii mediului înconjurãtor sunt necesare studii de evaluare a
impactului pentru fiecare proiect, ca ºi supravegherea continuã în
timpul execuþiei pentru a se asigura corectitudinea punerii în valoare a
acestora. De asemenea, indicatorii de durabilitate trebuie adaptaþi
pentru fiecare regiune sau locaþie de dezvoltare turisticã ºi reapreciaþi
periodic în raport cu apariþia unor situaþii noi (ecologice sau socioeconomice). Produsul turistic trebuie sa fie menþinut calitativ ºi
revitalizat periodic spre satisfacþia permanentã a turiºtilor ºi fãrã
riscul de a pierde piaþa turisticã.
În acest sens se porneºte de la interdependenþa dintre mediu ºi
turism fiindcã acestea se protejeazã reciproc ºi beneficiazã de aceleaºi
componente naturale ºi antropice.
Infrastructura ºi amenajãrile turistice echivaleazã cu o extensiune a mediului construit, într-o regiune ºi au aceleaºi efecte pozitive
ºi negative ca ºi fluxurile turistice ajunse aici. Dar, oricum, calitatea de
ansamblu a mediului dintr-o regiune turisticã este importantã atât pentru locuitori cât ºi pentru turiºti.
20

Pentru asigurarea durabilitãþii turismului se monitorizeazã atât
impactul acestuia asupra mediului, cât ºi efectele sale economice ºi
socio-culturale în raport cu comunitatea localã. În gestionarea impactului turismului asupra mediului se au în vedere efectele pozitive sau
negative ale dezvoltãrii acestuia, cu precãdere acolo unde planificarea, dezvoltarea ºi monitorizarea nu au fost corect aplicate. Se face
apel la efectele negative ca: poluarea apelor, aerului ºi solului, degradãri ºi deteriorãri ale obiectivelor turistice, naturale ºi antropice ale
vegetaþiei, perturbarea ecosistemelor, a faunei ºi biodiversitãþii, degradarea siturilor arheologice ºi istorice prin suprasolicitarea turiºtilor;
organizarea deficitarã a vizitelor, punerea necorespunzãtoare în valoare a obiectivelor, poluarea vizualã ºi inesteticã sub aspect peisagistic
(arhitecturã mediocrã sau inesteticã, nearmonizatã în peisaj, îndesirea
necorespunzãtoare a echipamentelor ºi instalaþiilor, amenajarea peisagisticã neadecvatã, obstrucþionarea vederii cu panouri publicitare sau
construcþii, sistematizarea necorespunzãtoare a spaþiului etc.), riscuri
naturale (eroziune, alunecãri de teren, prãbuºiri de faleze, inundaþii,
seisme) legate de erori în planificare, ingineria ºi construcþia echipamentelor turistice etc.
Desigur, autoritãþile publice centrale ºi locale, agenþi economici
(prestatori de servicii turistice, tur-operatori, asociaþii profesionale
etc.) întreprind mãsuri concrete de protecþie a mediului începând cu
elementele de infrastructurã, realizarea mijloacelor de transport performante ºi nepoluante; sistematizarea ºi amenajarea turisticã a locaþiilor ºi dotarea flexibilã cu echipamente turistice etc.
Dar, turismul se înscrie în mediu ºi cu efecte pozitive, ca sprijin
pentru justificarea ºi finanþarea protecþiei zonelor naturale importante
(ex.: ariile protejate, rezervaþii peisagistice, parcuri naþionale), care
sunt atracþii turistice importante, sprijin în conservarea siturilor arheologice ºi istorice pentru a atrage vizitatori, contribuþie la ameliorarea generalã a calitãþii mediului, turiºtii nefiind interesaþi de arii poluate
ºi degradate; permite, local, o mai bunã sensibilizare a locuitorilor în
probleme de mediu ºi patrimoniu cultural-istoric etc.
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Efectele economice, sociale ºi culturale sunt strâns legate de
calitatea mediului ca ºi de eficienþa planificãrii, dezvoltãrii ºi
gestionãrii turismului.
În literatura de specialitate se subliniazã efectele pozitive precum cele: economice (utilizarea forþei de muncã ºi creºterea veniturilor, dezvoltarea ramurilor conexe, creºterea producþiei artizanale, stimularea spiritului de antreprizã, aport la devize ºi încasãri, creºterea
veniturilor fiscale la scarã localã, efectul multiplicator al turismului în
activitatea economicã localã etc.), socio-culturale (conservarea ºi
protejarea patrimoniului cultural-istoric, menþinerea ºi dezvoltarea
manifestãrilor cultural tradiþionale, susþinerea muzeelor, teatrelor ºi a
altor echipamente culturale, sensibilizarea ºi conºtientizarea populaþiei
faþã de moºtenirea culturalã proprie ºi participarea activã la protejarea
patrimoniului ºi la activitatea de turism etc.).
Pe plan socio-economic autoritãþile locale sunt interesate în
atenuarea consecinþelor negative prin protejarea autenticitãþii culturii,
a moºtenirii istorice ºi culturale (monumente, situri arheologice, artizanat, sãrbãtori tradiþionale), conservarea arhitecturii locale ºi integrarea echipamentelor turistice în mediul cultural local, crearea de facilitãþi economice, fiscale pentru întreprinzãtorii locali din turism ºi servicii conexe.
Pentru gestionarea mediului ºi a turismului durabil local,
Organizaþia Mondialã a Turismului a elaborat o serie de indicatori
fundamentali (de bazã) utilizabili, în general, în toate regiunile
turistice ºi indicatori specifici pentru anumite medii ºi locaþii turistice:
arii protejate ºi parcuri, rezervaþii pentru specii sãlbatice, situri ecologice unice, adesea destinaþii pentru ecoturism, situri culturale comunitãþi tradiþionale etc.
Indicatorii de bazã ai turismului durabil permit: mãsurarea
ariilor protejate, cunoaºterea reculului biodiversitãþii (florã ºi faunã) ºi
degradãrii ecosistemelor, aprecierea gradului de conservare a
integritãþii "sitului" arheologic/istoric, aprecierea satisfacþiei turiºtilor
faþã de un sit istoric/arheologic, evidenþierea diverselor aspecte
economice locale (forþã de muncã, venituri, întreprinderi turistice locale etc.), cunoaºterea stãrii calitative a atracþiilor turistice ºi satisfacþia
vizitatorilor (vezi tabelul I, II).
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Tabelul I
Indicatori fundamentali ai turismului durabili

Tabelul II
Indicii compoziþi

Sursa: Guide practique pour l'elaboration et l'emploi d'indicateurs du tourisme durable, Madrid,
1995 (citat dupã Guide a l'intention des autorites locals: Developpment Durablu du tourisme OMT, 1999).
Guide a l'intention des autorites locals: Developpement Durable du tourisme, OMT, 1999.
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2.2 Amenajarea turisticã a teritoriului
Amenajarea turisticã este un proces complex ºi dinamic de
organizare ºtiinþificã a spaþiului turistic, luând în considerare relaþiile dintre mediu ºi colectivitãþile umane, precum toþi factorii care influenþeazã aceste relaþii. Deci, amenajarea turisticã urmãreºte, printre
altele, valorificarea optimã a resurselor turistice dintr-un spaþiu dat prin
amenajarea, în condiþii de protejare ºi conservare a mediului, a unor
echipamente ºi dotãri turistice ºi realizarea unor programe turistice care
sã sprijine dezvoltarea unei activitãþi de turism durabil, care sã vinã în
întâmpinarea cererii turistice dinamice ºi cu mutaþii motivaþionale imprevizibile. În aceastã perspectivã, amenajare turisticã durabilã trebuie
înþeleasã prin respectarea unor principii de organizare ºi funcþionare,
care sã direcþioneze activitatea de turism în armonie cu condiþiile
naturale, economico-sociale ºi culturale ale teritoriului dat, cu anumite
trãsãturi locale ale mediului (fragilitatea ecosistemelor) ºi cu caracterul
de zonã protejatã.
2.2.1 Principii generale de amenajare turisticã
2.2.1.1 Principiul integrãrii armonioase a echipamentelor ºi
dotãrilor turistice cu condiþiile naturale ºi tradiþiile arhitecturale,
istorice ºi etno-folclorice ale zonei respective, ceea ce conduce la adaptarea bazei materiale a turismului la orizontul natural, istoric ºi spiritual
local, regional ºi naþional.
2.2.1.2 Principiul flexibilitãþii sau al structurilor evolutive
presupune realizarea unor echipamente ºi dotãri turistice pentru valorificarea optimã a resurselor turistice locale/regionale, care sã se prezinte sub forma unui sistem polifuncþional, suplu, transformabil, capabil sã se adapteze cererii turistice, dar fãrã a prejudicia resursele ºi mediul înconjurãtor. Acest principiu este luat în considerare încã de la proiectarea amenajãrii turistice pentru a avea, în final, eficienþa economicã
previzionalã a acesteia, inclusiv cheltuielile pentru protejarea mediului.
2.2.1.3 Principiul interdependenþei reþelelor de organizare a
populaþiei rezidente dintr-o staþiune sau regiune turisticã (educaþie,
civilizaþie, infrastructurã ºi servicii pentru necesitãþile comunitãþii) ºi a
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populaþiei turistice sosite (cu mentalitãþile, cultura, nivelul de trai, necesitãþile ºi structurile turistice proprii). Armonizarea acestor interese
se efectueazã prin gãsirea de soluþii de dezvoltare a unor relaþii de intercondiþionare între cele douã sisteme, de completare ºi susþinere
reciprocã (este vorba de capacitãþile de primire social-perceptivã ºi psihologicã).
2.2.1.4 Principiul funcþionalitãþii optime a întregului sistem
de reþele. Se are în vedere funcþionalitatea unei regiuni sau staþiuni
turistice, ca un sistem integrat alcãtuit din mai multe subsisteme, care
funcþioneazã interdependent: reþeaua de cazare ºi alimentaþie, de tratament balnear, de agrement, de servicii tehnice (alimentare cu energie
electricã, termicã, apã, canalizare, depozite), cãi de comunicaþie, alei,
drumuri tehnice etc. Aceste subsisteme-reþele integrate conduc la o
desfãºurare optimã a activitãþii în regiunea/staþiunea respectivã ºi orice
disfuncþiune sectorialã are implicaþii în angrenajul general. Prin prisma
dezvoltãrii turismului durabil, toate aceste reþele sistemice trebuie organizate prin respectarea protecþiei mediului înconjurãtor ºi a valorificãrii optime a resurselor turistice, dar ºi a unei zonificãri funcþionale,
viabile, raþionale, respectându-se normele tehnice în vigoare. Amintim,
printre altele, normele de protecþie hidrogeologicã ºi sanitarã, de amenajare a spaþiilor verzi, amplasarea parcãrilor, a terenurilor de sport
etc., reglementãri care conduc la dezvoltarea unui turism ecologic.
2.2.1.5 Principiul rentabilitãþii directe ºi indirecte. Prin natura
sa, amenajarea turisticã trebuie sã se încadreze în normele de protecþie a
mediului înconjurãtor ºi a resurselor turistice, care au determinat-o.
Dar amenajarea turisticã, indiferent de dimensiune ºi formã, are
implicaþii economice directe pentru investitor (rentabilitate, profit,
amortizarea investiþiei), dacã determinã atragerea corespunzãtoare a
unor fluxuri turistice, în condiþiile unei echipãri turistice conforme cu
dezvoltarea durabilã a turismului. În acest sens, investiþia are ºi efecte
indirecte, pozitive în dezvoltarea socio-economicã a regiunii prin
dezvoltarea infrastructurii ºi a altor servicii sau activitãþi, ca ºi prin utilizarea forþei de muncã locale. Principiile generale de amenajare pentru
staþiuni, regiuni turistice, agrement etc. sunt adaptabile oricãrei echipãri ºi amenajãri turistice ce stau la baza dezvoltãrii durabile a turismului.
25

Acestea sunt susþinute de norme tehnice de echipare ºi amenajare turisticã, specifice staþiunilor turistice balneoclimaterice, dotãrilor
de agrement sau echipãri turistice a ariilor peri-urbane, spaþiilor rurale,
pãdurilor de interes socio-recreativ, domeniilor de vânãtoare ºi pescuit
sportiv sau aºezãrilor urbane, ca centre turistice.
În practica amenajãrii turistice durabile se utilizeazã norme ºi
directive pentru amenajarea ºi concepþia arhitecturalã de echipare a teritoriului cu structuri de primire turisticã. Acestea determinã mãsura în
care dezvoltarea turisticã se încadreazã în cadrul natural ºi cultural ºi se
evitã problemele ecologice care ar putea sã aparã. Pe de altã parte, respectarea acestor norme de amenajare ºi echipare se regãseºte în nivelul
de satisfacþie al turiºtilor ca ºi în calitatea ºi caracterul global al mediului pentru comunitatea localã.
În procesul de planificare, proiectare ºi amenajare turisticã responsabilitãþi importante revin ºi autoritãþilor locale prin definirea unor
acte normative locale de amenajare, ca ºi prin examinarea propunerilor
de dezvoltare, pentru a avea garanþia corectitudinii proiectelor ºi respectãrii reglementãrilor în vigoare cu privire la impactul de mediu ºi
economico-social. De asemenea, sunt antrenaþi în luarea acestor decizii, ºi locuitorii comunitãþii, care sunt interesaþi de calitatea mediului
ºi de nivelul de dezvoltare socio-economicã a localitãþii/regiunii.
2.2.1.6 Norme de amenajare turisticã a teritoriului. Normele
de amenajare a teritoriului ºi de concepþie arhitecturalã se înscriu în
conceptul de durabilitate turisticã ºi de planificare localã a turismului.
Specialiºtii consultaþi de cãtre Organizaþia Mondialã a Turismului grupeazã aceste norme în mai multe categorii, asupra cãrora vom
insista mai jos (Guide a l'íntention des autorites locals: Developpment
Durable du tourisme OMT, 1999)
·Planificarea siturilor (locaþiilor) face obiectul mai multor
norme ºi principii care se referã la amplasarea echipamentelor ºi
instalaþiilor turistice în afara ariilor cu risc natural, menþinerea unui
echilibru convenabil între clãdiri ºi construcþii ºi spaþiile verzi, recreative sau arii peisagistice ºi protejate, realizarea unei „perspective
agreabile", panoramice ºi a unui aspect armonios, estetic prin amplasarea clãdirilor în raport cu elementele cadrului natural.
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· Norme de dezvoltare aplicabile în realizarea echipamentelor
ºi instalaþiilor turistice ºi care privesc: densitatea construcþiilor (slabã,
uºoarã, uºoarã spre medie, medie, ridicatã, foarte ridicatã), vis-a-vis de
ariile de recreere ºi spaþiile verzi ºi cu regimul de înãlþime, limitarea în
înãlþime a clãdirilor în raport cu mediul natural, arhitectura locului,
arborii din jur etc. Pentru o încadrare armonioasã în teren, este necesarã
proiectarea clãdirilor în coraport cu amplasarea generalã ale sitului, cu
arterele rutiere ºi cãi ferate, maluri de râu etc., fixarea unui raport
maximal al suprafeþelor construite ºi al celorlalte spaþii (peisagistice,
recreative, spaþii verzi, de rezervã etc.) ca ºi a unei limite de influenþã a
acestora, amenajarea parcãrilor în exteriorul cãilor publice de acces,
stabilirea accesului public la situri naturale ºi obiective turistice etc., reglementarea acceselor în ansamblu construit, asigurarea securitãþii
publice, reglementãri în materie de afiºaj ºi firme (amplasare esteticã,
materiale utilizate, dimensiune, iluminare, culoare etc.), îngroparea
cablurilor electrice ºi telefonice pentru ameliorarea aspectului estetic al
ariilor turistice.
· Concepþia arhitecturalã conferã caracterul sãu mediului turistic al sitului ºi, cu toatã supleþea ºi creativitatea ei, respectã anumite
principii elementare, precum: respectarea stilurilor ºi motivelor arhitecturale tradiþionale local/naþionale, iar clãdirile sã fie în armonie cu
cultura localã ºi sã redea atmosfera specificã, mai ales în staþiunile
turistice, spaþiile rurale, configuraþia acoperiºurilor - influenþeazã mult
aspectul construcþiilor, în special pentru cele joase ºi puþin înalte (un
etaj), utilizarea materialelor de construcþie locale revigoreazã ºi fortificã stilul arhitectural tradiþional ºi este profitabilã economiei locale
care le produce, respectarea condiþiilor climatice (iarnã, varã, climat
temperat, tropical, etc.), adaptarea construcþiilor ºi instalaþiilor turistice
pentru primirea ºi accesul la acestea al persoanelor în vârstã ºi cu deficienþe fizice etc.
· Amenajarea peisagisticã ºi esteticã a echipamentelor turistice ºi a siturilor respective (staþiuni, locaþii mai simple) conferã un aspect atrãgãtor, estetic ºi relaxant (parcuri, grãdini cu plante ornamentale, erbacee ºi arboricole, cascade, fântâni, alei pentru promenadã, foiºoare, etc). Aceste amenajãri au ºi alte funcþii utile ca: umbrã la o înso27

rire generoasã, protecþia contra intemperiilor; mascarea elementelor
mai puþin plãcute, neestetice, amortizarea zgomotelor, încadrarea ca
ornament a aleilor ºi panoramelor de perspectivã, cunoaºterea de cãtre
turist a vegetaþiei locale, menþinerea unui echilibru climatic în sit etc.
·
Ingineria infrastructurii trebuie sã corespundã normelor
internaþionale pentru a garanta securitatea ºi calitatea mediului. Este
vorba despre respectarea normelor de protecþie a mediului în cazul
dotãrilor de infrastructurã generalã pentru alimentarea cu apã, energie
electricã ºi termicã, tratarea apelor uzate, canalizare, cãi de comunicaþie etc.
·
Ingineria construcþiilor turistice asigurã normele de securitate
maximale prin respectarea reglementãrilor tehnice de construcþii, de
rezistenþã la riscuri naturale, de calitate a instalaþiilor (de apã,
încãlzire), de facilitare a circulaþiei în condiþii de pericol etc.
Pentru protejarea mediului se face apel la noi tehnologii, ca de
exemplu, în hotelãrie: încãlzirea apei cu energie solarã, izolarea
termicã ºi sonorã, utilizarea lãmpilor electrice cu consum scãzut,
instalaþii de duº ºi WC cu consum redus de apã, ventilaþie naturalã (în
ariile tropicale), extincþie automatã a luminii în camere etc. În
amenajãrile de mici dimensiuni, cu instalaþii ecologice (pentru ecoturism), se urmãreºte tratarea apelor uzate pe loc prin mijloace de asanare
individuale biologice, compacte ºi care nu degajã mirosuri, compostarea deºeurilor solide, producerea de energie prin razele solare.
·Norme de calitate a echipamentelor turistice sunt definite la
scarã naþionalã sau regionalã ºi se gãsesc în toate structurile de primire
turisticã (hoteluri, restaurante, baze de tratament etc.) prin norme de
clasificare ºi de întreþinere, pe baza cãrora se obþine licenþa de
funcþionare la categoria respectivã. Mai mult, sistemul de clasificare pe
categorii, permite investitorilor sã se orienteze în realizarea echipamentelor în raport cu segmentul de piaþã ºi serviciile pe care le oferã
pentru atragerea clientelei. Acest lucru este valabil în hotelãrie, restaurante, agenþii de voiaj, mijloace de transport turistic etc.
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CAPITOLUL III. ECOTURISMUL COMPONENTÃ
A TURISMULUI DURABIL
3.1. Ecoturismul ºi turismul durabil
3.2. Ecoturismul ºi dezvoltarea economicã
3.3. Ecoturismul ºi ariile protejate
Sub genericul de turism durabil se cuprind toate formele de
turism, care, în dezvoltarea ºi practicarea lor se bazeazã pe principii
ecologice, adicã fãrã sã deranjeze sau sã distrugã mediul natural ºi
construit, moºtenirea istoricã ºi culturalã, ci, dimpotrivã, sã le protejeze, conserveze ºi sã le amelioreze.
3.1 Ecoturism ºi turism durabil
Ecoturismul, dupã specialiºtii OMT, este o formã de turism
legatã de cunoaºterea ºi protejarea mediului - bio-diversitate, faunã,
ecosisteme etc.- insistând pe necesitatea de menþinere a acestuia.
Adesea, acolo unde se practicã ecoturismul, trãiesc comunitãþi de oameni cu anumite tradiþii, ceea ce face necesarã protecþia identitãþii ºi
culturii locale, pentru ca dezvoltarea turismului sã fie beneficã ºi pentru
aceste populaþii.
Asigurarea dezvoltãrii ºi gestionãrii corecte a ecoturismului are
la bazã câteva principii de planificare, ºi anume:
·
aplicarea de mãsuri foarte stricte pentru protejarea florei, faunei,
ecosistemelor ºi, dupã caz a siturilor arheologice, istorice sau a culturii
locale;
·
normele capacitãþii optime de primire pot fi admise astfel ca
amenajãrile turistice sã nu fie excesive, iar locurile extrem de aglomerate cu turiºti;
·
crearea pentru turiºti a unor echipamente de cazare ecologice
curate, care au o densitate de construcþie uºoarã (fãrã etaje), utilizând
metodele de construcþie, stil ºi materiale locale, folosind dispozitive de
consum redus de energie ºi eliminând convenabil deºeurile. Pentru
tratarea apei uzate trebuie utilizate mijloace individuale biologice
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compacte, iar pentru deºeuri solide compostarea se face la ma-ximum,
pentru a fi încãrcate în camion;
·
redactarea ºi difuzarea unui cod de conduitã a turiºtilor ºi vizitatorilor, cu privire la ecoturism ºi respectarea dispoziþiilor înscrise în
cod (ceea ce trebuie sã întreprindã turiºtii);
·
punerea la dispoziþie a unor ghiduri bine întocmite, care sã
informeze turiºtii cu precizie, sã-i sensibilizeze despre biodiversitate ºi
mijloacele de protecþie a mediului ºi sã le formeze ataºamentul faþã de
mediu;
·
deprinderea populaþiei locale de a participa la dezvoltarea
turisticã în scopul de a scoate din turism locuri de muncã ºi venituri, de
a organiza vizitarea satului, atunci când este în apropiere, de a educa
turiºtii în respectul culturii ºi tradiþiilor locale, ale activitãþilor
economice locale.
Ecoturismul, componentã a dezvoltãrii durabile, este cunoscut ºi
sub noþiunile de „turism verde", „turism moale" sau „turism
blând" în sensul cã aceastã formã de turism, cu o paletã largã de
activitãþi, se desfãºoarã în spaþii rurale (programe, circuite, sporturi,
amenajãri ºi echipãri turistice etc.), are cele mai reduse implicaþii în
degradarea ºi poluarea ecosistemelor naturale, parcuri naturale ºi
naþionale, rezervaþii ale biosfere, rezervaþii naturale. Organizaþia
Mondialã a Turismului (OMT) recomandã, de altfel, pentru
început, dezvoltarea cu precãdere a acestei forme de turism în
zonele protejate, iar Uniunea Internaþionalã de Conservare a Naturii ºi
Resurselor Similare (UICN) aratã, în 1992, cã, ecoturismul „este acel
segment al turismului care implicã strãbaterea zonelor naturale, relativ
netulburate, pentru a admira peisajul ºi a te bucura de lumea plantelor ºi
animalelor sãlbatice ale acestora".
O altã definiþie mai apropiatã de conceptul de dezvoltare
durabilã, evidenþiazã cã „ecoturismul este un turism practicat în spaþii
naturale sãlbatice sau puþin modificate de om ºi care trebuie sã constituie ºi sã asigure protecþia naturii ºi dezvoltarea culturalã ºi economicã
a comunitãþilor locale" (UICN, 1992). Definiþia acceptatã de OMT este
relevantã: „Ecoturismul este forma de turism în care principala
Guide a l'intention des autorites locals: Developpement Durable du tourisme, OMT, 1999.
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motivaþie este observarea ºi aprecierea naturii ºi a tradiþiilor locale", iar
condiþiile ce trebuiesc îndeplinite relevã obiectivele certe ale acestei
forme de turism:
·conservarea ºi protejarea naturii, folosirea resurselor umane
locale;
·
caracterul educativ ºi respect pentru naturã;
·
conºtientizarea protejãrii naturii în rândul turiºtilor ºi comunitãþii
locale;
·
minimalizarea impactului negativ asupra mediului natural ºi
socio-cultural.
De fapt, noþiunile de turism ecologic, ecoturismul nu trebuie sa
aibã o adresabilitate restrictivã numai pentru zonele protejate, deoarece
întreaga activitate de turism trebuie sã se desfãºoare dupã principii
ecologice, adicã în contextul dezvoltãrii durabile a economiei ºi a
turismului ºi de aceea preferãm categoria de turism ecologic.
Astfel, ecoturismul presupune, în practica sa desfãºurarea atât a
activitãþilor turistice, cât ºi a celor economice conexe acestora, într-un
mediu agreabil, nepoluat, cu priveliºti pitoreºti, reconfortante ºi
nealterate. Practicarea ecoturismului impune protejarea zonelor
sau a resurselor turistice, care sunt destinate studierii, admirãrii
naturii, recreerii ºi refacerii fizice ºi psihice.
O altã definiþie reitereazã aceleaºi concepte, ºi anume:
ecoturismul este „un turism practicat în spaþii puþin modificate de om,
ºi care trebuie sã contribuie nemijlocit la protecþia naturii ºi la buna
stare a populaþiei locale" (Sylvie Blagny, 1992).
În sens mai restrâns, ecoturismul se bazeazã pe observarea
naturii, oferind produse turistice distincte, specifice formelor de
turism cultural, ºtiinþific, de cercetare, fiind practicat în þãrile cu o
remarcabilã biodiversitate, care deþin rezervaþii naturale, parcuri
naþionale ºi comunitãþi locale care ºi-au pãstrat nealterate
obiceiurile ºi tradiþiile.
Ecoturismul presupune conducerea, organizarea ºi dezvoltarea
activitãþii de turism cu scopul de a nu deranja sau distruge echilibrul natural, mediul înconjurãtor cu resursele turistice naturale ºi valorile
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cultural-istorice sau tehnico-economice ºi de a realiza o exploatare durabilã a acestora.
Ecoturismul, dupã cei mai mulþi specialiºti ºi organizatori de
turism, este un mijloc (instrument) de salvare a habitatelor naturale
(cu vieþuitoarele lor) ºi a valorilor istorice ºi culturale ameninþate cu
degradarea ºi distrugerea lor prin turismul intensiv, turismul de masã sau prin vânãtoare.
Ecoturismul a fost asociat parcurilor naþionale ºi rezervaþiilor
naturale, unde se regãseºte, alãturi de funcþia de protejare ºi conservare
ºi aceea de investiþii pentru protecþie, dar ºi pentru sprijinirea dezvoltãrii economiei rurale tradiþionale ºi pentru sprijinirea dezvoltãrii
economiei rurale tradiþionale ºi a menþinerii tradiþiilor sociale ºi cultural-istorice ale comunitãþilor locale.
Prin noþiunea de ecoturism, spaþiul este privit sub dublã ipostazã
ºi anume: pe plan cantitativ, prin „capacitatea de primire a teritoriului"
care poate fi naturalã sau creatã de om ºi pe plan calitativ, prin
activitatea sau prin valoarea turisticã a teritoriului, naturalã sau creatã.
Ambele laturi de abordare se înscriu în politica globalã de dezvoltare
durabilã a turismului. O asemenea politicã turisticã are ca scop sã asigure o funcþionare ecologicã, economicã, social-culturalã pe baza
unei utilizãri raþionale ºi eficiente a resurselor.
Dezvoltarea ecologicã a turismului vizeazã patru direcþii:
·exploatarea durabilã a resurselor turistice ºi mediului înconjurãtor natural ºi construit, reducerea presiunii asupra arealelor celor
mai intens exploatate prin introducerea în circuit a altor areale turistice
(direcþia economicã);
·
protejarea ºi conservarea resurselor turistice ºi a ecosistemelor ce
se circumscriu acestora, reducerea ºi eliminarea deºeurilor, reciclarea
lor, diminuarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol ºi silvic
(direcþia ecologicã);
·protejarea ºi dezvoltarea economicã ºi socio-culturalã a comunitãþilor locale din arealul respectiv sau din apropierea acestuia, dezvoltarea economiei tradiþionale ºi creºterea numãrului de locuri de
muncã, valorificarea elementelor cultural-istorice care exprimã identititatea culturalã ºi dezvoltã spiritul de toleranþã (direcþia socialã);
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· surse de finanþare pentru protejarea mediului, a habitatelor
naturale ºi construite ºi a economiei comunitãþilor locale (surse de finanþare).
Se remarcã faptul cã aceste obiective, prin conþinutul lor, se
circumscriu la douã concepte, exploatarea optimã ºi durabilã a resurselor ºi protejarea lor, ºi dezvoltarea economico-socialã ºi culturalã
a comunitãþilor locale.
Aºadar, ecoturismul trebuie sã asigure: dezvoltare optimã ºi
durabilã a resurselor ºi a mediului înconjurãtor; avantaje economice ºi
sociale populaþiei rezidente, compatibilitate între populaþia localã ºi
cea turisticã ºi interes pentru dezvoltare durabilã, lãrgirea spectrului de
activitãþi economice tradiþionale ºi crearea de oportunitãþi pentru
valorificarea optimã a resurselor turistice ºi introducerea în circuitul
economic a noi obiective ºi areale turistice.
Aceste principii au fost adoptate ºi în Declaraþia Conferinþei
Internaþionale de la Berlin privind raportul dintre biodiversitate ºi
turism (6-8 martie 1997), care puncteazã consensul dintre turismul
durabil ºi protecþia mediului, ºi anume:
·turismul durabil, mai ales prin ecoturism, permite folosirea
raþionalã a diversitãþii biologice ºi contribuie la dezvoltarea sa;
·
dezvoltarea activitãþilor turistice trebuie sã se realizeze într-o
manierã de echilibru ºi eficienþã durabilã ºi sã poatã fi controlatã;
·
acordarea unei atenþii speciale pentru formele de turism
practicate în zonele ecologice ºi culturale fragile, unde se cere evitat
turismul de masã;
·
toþi partenerii interesaþi, atât din sectorul privat cât ºi de stat,
trebuie sã se implice în susþinerea unui turism durabil prin realizarea
unor produse turistice de marcã ºi a unor coduri de comportament
pentru toþi participanþii la aceastã activitate (turiºti, personal angajat,
localnici);
·
atragerea populaþiei locale ºi a instituþiilor locale în aplicarea
acestor principii de acþiune ecoturisticã, pentru a fi principalii beneficiari ai turismului ecologic.
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Aceste principii generale completeazã pe cele enunþate la
agroturism, întregind conceptul de turism durabil.
Aplicarea ecoturismului ca model de dezvoltare a turismului
durabil cu deosebire în ariile protejate, dar ºi în altele cu un mediu
fragil, ºi a principiilor sale, are un dublu scop: pe de o parte,
valorificarea integralã ºi durabilã a resurselor naturale ºi culturale,
cu îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în comunitãþile locale, iar pe de altã
parte, satisfacerea motivaþiilor ºi cerinþelor turiºtilor în concordanþã
cu conservarea mediului ºi a resurselor pentru generaþiile viitoare.
Impactul fluxurilor turistice are implicaþii mari în mediul natural,
dar ºi în viaþa socialã, economicã ºi culturalã a comunitãþilor locale,
conducând la deteriorarea acestora. În acest sens, prin explicarea
corectã a principiilor de bazã, ecoturismul trebuie sã conducã la
dimensionarea riguroasã a fluxurilor de turiºti, modelarea
comportamentului turistului ºi stabilirea pertinentã a pragului de
toleranþã suportat de populaþia localã, pentru menþinerea autenticitãþii
comunitãþilor, evitând, astfel, depãºirea limitei suportabilitãþii, ceea ce
înseamnã degradare ireversibilã.
Turismul rural cu componenta sa agroturismul, turismul ºtiinþific
ºi cel profesional se vor impune ca forme ale turismului ecologic
(ecoturism). De menþionat, în acest sens, contribuþia turismului la
dezvoltarea ruralã, dacã populaþia localã participã la desfãºurarea lui,
acesta fiind, totodatã, ºi un mijloc de protecþie a mediului, tradiþiilor
economice ºi cultural-istorice rurale, locale.
3.2. Ecoturismul ºi dezvoltarea economicã
Activitatea de ecoturism, pe lângã ancorarea ºi în zona durabilului, se gãseºte în pas cu integrarea economicã ºi genereazã structuri
de dezvoltare necesare susþinerii tranziþiei. Aceasta, întrucât, în conþinutul real al ecoturismului, se regãsesc modernizarea infrastructurii,
dezvoltarea rural-urbanã durabilã, utilizarea Surselor Regenerabile de
Energie ºi de tehnologii nepoluante, care conduc la protejarea ºi ameliorarea mediului.
În acest sens specialiºtii afirmã cã pot fi conturate câteva obiective comune ecoturismului ºi economiei, ºi anume:
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·industria de orice naturã ºi odatã în plus cea turisticã, nu trebuie
sã degradeze resursele, ci sã fie dezvoltatã de o asemenea manierã, încât sã protejeze mediul;
·
activitãþile economice trebuie sã asigure beneficii pe termen
lung, pentru resurse, comunitãþi locale ºi industrie, sub forma conservãrii resurselor, sau beneficii ºtiinþifice, sociale, culturale sau economice;
·
necesitatea asigurãrii unor experienþe directe, care sã implice participarea ºi educarea turiºtilor;
·
implicarea educaþiei ecologice la nivelul tuturor categoriilor de
„actori": comunitãþi locale, organizaþii guvernamentale ºi non-guvernamentale, agenþi economici ºi turiºti, înaintea, în timpul ºi dupã consumarea serviciilor turistice;
·
încurajarea recunoaºterii unanime a valorii intrinseci a resurselor;
·
recunoaºterea ideii cã resursele sunt, totuºi, limitate, ºi a
necesitãþii acceptãrii unui management orientat spre înlocuitori ai
acestora;
·
promovarea ideii asocierii ºi conlucrãrii între mai mulþi „actori"
(parteneriat), care pot fi organizaþii guvernamentale ºi nonguvernamentale, agenþi economici, oameni de ºtiinþã ºi localnici;
·
nevoia susþinerii ºi promovãrii responsabilitãþii morale ºi etice,
precum ºi a atitudinii îndreptate spre conservarea ºi protejarea mediului
natural ºi cultural de cãtre toþi agenþii, de toate preocupãrile ºi
orientãrile.
O parte din aceste obiective au fost cuprinse într-o listã a celor
mai indicate practici din turismul durabil analizate la Conferinþa pentru
Performanþele Turismului Global, 1992.
3.3. Ecoturismul ºi ariile protejate
Ecoturismul, în accepþiunea restrânsã, are, prin urmare, drept
„materie primã", sau destinaþie de consum turistic zonele protejate,
rezervaþiile naturale, ale biosferei ºi parcurile naþionale.
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Idea organizãrii parcurilor naþionale ºi naturale, a rezervaþiilor
biosferei, a apãrut mai întâi în þãrile dezvoltate din punct de vedere industrial, ca o motivaþie socialã ºi educativã. Cu timpul, suprafeþele
amenajate s-au extins pe plan internaþional, la ora actualã ONU având
înregistrate peste 2600 parcuri naþionale, naturale sau rezervaþii ale
biosferei, acoperind un areal de 4 milioane km2 în 124 de þãri
(UICN,1992, OMT, 1993).
Activitatea de turism în ariile protejate îmbracã forme diferite,
specifice ºi complexe, amenajarea turisticã ridicând probleme legate
atât de protejarea ºi conservarea ecosistemelor, cât ºi de dezvoltarea
infrastructurii generale, a echipamentelor de cazare ºi dotãrilor pentru
recreere ºi turism. De aceea, dezvoltarea activitãþii de ecoturism în
ariile protejate se face prin respectarea anumitor condiþii ºi anume:
·
valorificarea ºi amenajarea ariilor protejate (parcuri naþionale ºi
naturale, rezervaþii ale biosferei, rezervaþii naturale, rezervaþii
peisagistice, monumente ale naturii) se realizeazã în spiritul actelor
normative, în mod global ºi integrator, în raport cu complexitatea ºi
specificul potenþialului natural, uman ºi turistic ºi cu gradul de
dezvoltare economico-socialã a zonei protejate ºi regiunii limitrofe;
·
alegerea ºi punerea în practicã a celor mai bune proiecte de
valorificare ºi amenajare turisticã se face numai în urma unor studii de
oportunitate ºi fezabilitate ºi de impact ecologic;
·
asigurarea suportului ºi echilibrului financiar necesar realizãrii
proiectului ales, având în vedere costurile economice ºi ecologice;
·
lãrgirea cooperãrii cu autoritãþile ºi populaþia localã privind
arealele protejate ºi realizarea unui parteneriat între acestea ºi administraþia zonelor protejate;
·
activitãþile intermediarilor din turism ºi ale ghizilor, în arealele
protejate trebuie sã fie în concordanþã cu normele de protecþie a mediului ºi comunitãþilor locale;
·
creºterea contribuþiei financiare ºi practice a firmelor prestatoare
de servicii turistice, ca ºi a intermediarilor din turism, la protecþia arealelor ocrotite;

36

·proiectarea unei politici de promovare ºi de marketing speci-fice,
ariilor protejate, în concordanþã cu respectarea regimului de pro-tecþie
ºi conservare a acestora;
·
crearea tuturor condiþiilor de evitare a impactului de poluare ºi
degradarea nedoritã a mediului, ecosistemelor ºi speciilor de florã ºi faunã.
În aceste condiþii, planificarea ºi valorificarea ecoturisticã devin
procese continue, supuse periodic unei analize de impact, unde toate
activitãþile turistice sã fie adaptate la situaþia concretã a fiecãrei arii
protejate, care prezintã importante valenþe turistice.
Dotãrile turistice cuprind, în ansamblu, unitãþi de cazare foarte
diversificate: (locuri de campare, cabane, vile, hoteluri, moteluri, sate
de vacanþã, sate turistice), unitãþi de alimentaþie (restaurante moderne
cu specific zonal, fast-food), dotãri de agrement ºi sport (instalaþii sportive diverse, pârtii naturale de schi, piscine, etc.), caracteristice fiecãrui
loc, în funcþie de tipul de resurse turistice existente.
Indiferent de gradul de dotare a parcurilor, fiecare dintre ele
trebuie sã aibã un echipament turistic minim, constituit din instalaþii diverse, aflate în tot parcul (dar în arii nerestricþionate pentru protejare),
poteci ºi alei marcate, locuri de odihnã ºi amenajãri specifice pentru vizitarea diferitelor obiective naturale sau antropice.
Valorificarea prin turism a ariilor protejate presupune urmãtoarele acþiuni:
·
stabilirea judicioasã a punctelor de intrare ºi ieºire a turistului în
spaþii ºi rezervaþii, a itinerariilor;
·
organizarea Centrelor de Informare Turisticã;
·
realizarea infrastructurii generale (reþea rutierã, reþea stradalã,
pietonalã, parcãri, alimentare cu apã, curent electric etc.);
·
organizarea circulaþiei turistice, ceea ce presupune stabilirea
fluxurilor turistice, a dimensiunilor acestora, departajarea orarã pe
grupe de vizitare, frecvenþa acestora, durata vizitãrii etc.;
·
amenajarea spaþiilor de cazare, alimentaþie, sport ºi agrement în
conformitate cu condiþiile concrete, specificul resurselor, cu principiile
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de amenajare turisticã a teritoriului ºi cu indicatorii standardelor de
dezvoltare (normele tehnice);
·
amenajarea pentru vizitare a obiectivelor turistice;
·
refacerea peisajelor ºi a obiectivelor turistice degradate;
·
semnalizarea obiectivelor turistice, a dotãrilor ºi utilitãþilor.
Toate aceste acþiuni, care creeazã condiþii optime motivaþiei
consumului turistic cercetare, studiu, recreere, educaþie, trebuie sã fie
realizate foarte atent, pentru a nu distruge mediul ambiant ºi mai ales
viaþa animalelor, plantelor ºi a localnicilor.
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CAPITOLUL IV. TURISMUL ECVESTRU
4.1. Omul ºi calul
4.2. Produse ºi servicii oferite
4.3. Hipoterapia
Turismul ecvestru (denumirea provine de la lat. equus caballusanimal folosit la cãlãrie sau tracþiune ºi fr. equestre-persoanã cãlare)
este numitã forma de turism, care utilizeazã calul pentru asigurarea
confortului pentru turiºti, în timpul cãlãtoriilor. Turiºtii cãlãtoresc
cãlare pe cal, în ºarete, trãsuri, sau sãnii trase de cai.
4.1. Omul ºi calul
Calul s-a dovedit animalul cu cea mai mare influenþã in istoria
omenirii. El a fost domesticit in Asia acum 5000-6000 de ani. Calul de
cãlãrie a avut un rol foarte important în comerþ ºi în exploatarea þinuturilor noi.
Omul si calul au fãcut istoria! Înainte cu mult de apariþia
cailor/putere sau a motoarelor turbo, omul ºi tãcutul lui prieten, calul,
au strãbãtut împreunã prin arºiþã, prin ploaie sau ger, în timp de pace sau
rãzboi, paºii veacurilor.
Unul dintre momentele magice ale vieþii este atunci când asiºti la
naºterea unui mânz. Astfel începe o legãturã afectivã care dureazã o
viaþã întreagã. Durata medie de viaþã a unui cal este de 20-35 de ani. El
este un animal impunãtor, frumos ºi foarte folositor. În prezent existã
aproximativ douã sute de rase de cai, cu caracteristici dintre cele mai diferite.
Cel mai greu este cel belgian, de povarã, care cântãreºte 1400 de
kg, iar cei mai rapizi sunt caii de curse.
Mînzii nãscuþi primãvara au marele avantaj al vremii blânde ºi al
terenului uscat. Mama are nevoie acum de iarbã proaspãtã ºi din belºug
pentru a avea lapte suficient pentru mânz. Pânã la vârsta de 6 luni,
mânzul este înþãrcat, dar numai dupã ce mama s-a convins ca puiul
poate sã bea apã ºi sã se hrãneascã singur. În caz de pericol iapa îºi va
apãra puiul cu preþul vieþii, muºcând ºi lovind cu copitele. Auzul ºi
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vãzul sunt foarte bine dezvoltate, moºtenite de pe vremea când caii erau
nomazi ºi trebuiau sã detecteze prãdãtorii.
Pentru cai vocea este o modalitate de comunicare importantã, ei
necheazã tare, adesea repetat ºi chiar nebuneºte, pentru a provoca un
rãspuns, în special când sunt separaþi de ceilalþi cai sau când se simt în
pericol sau singuri. Cailor le place sã se rostogoleascã în nisip, praf sau
zãpadã. O rostogolire energicã este un semn clar de sãnãtate. Ca sã
loveascã, calul îºi foloseºte copitele, care sunt foarte puternice. Unii
dintre ei pot lovi când sunt atinºi în zone sensibile, când sunt înhãmaþi
prea strâns sau atinºi pe neaºteptate. Caii sunt cunoscuþi prin
sensibilitatea lor. Când sunt nefericiþi îºi exteriorizeazã starea în foarte
multe moduri: prin miºcãri ºi reacþii foarte încete, îºi pierde interesul
pentru activitãþi fireºti pentru ei, sau pofta de mâncare. Ochii lor devin
plictisiþi, urechile imobile ºi capul aplecat. Caii sunt foarte inteligenþi ºi
învaþã foarte repede sã rãspundã la comenzi vocale scurte ºi clare.
Urechile lãsate pe spate indicã plictiseala, oboseala sau nervozitatea.
Urechile îndreptate înainte exprimã prietenia sau curiozitatea. Cu
ajutorul privirilor un cal poate exprima multe lucruri. Un bun stãpân va
trebui sã încerce sã interpreteze aceste semne, sã-ºi dea seama la timp
dacã nu cumva calul suferã de vreo boalã.
4.2. Produse ºi servicii oferite
Pentru a satisface dorinþele ºi necesitãþile turiºtilor, turismul
ecvestru poate oferi urmãtoarele produse ºi servicii:
·cãlãtorii ºi excursii cãlare pe cal;
·cãlãtorii ºi excursii în ºarete, trãsuri sau sãnii trase de cai;
·plimbãri cãlare pentru agrement;
·plimbãri în ºarete, trãsuri sau sãnii trase de cai;
·lecþii de cãlãrie;
·lecþii de sãrituri peste obstacole;
·hipism, sport care constã din cãlãrie ºi curse de cai;
·hipoterapie.
Pentru organizarea acestor produse ºi servicii în zonele cu atracþii
turistice este necesar sã fie amplasate herghelii de cai, astfel ca ele sã
constituie patrimoniul turistic naþional. Prezenþa acestor herghelii ar
putea atrage suplimentar mulþi turiºti în aceste zone.
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Amatorii de plimbãri cu calul pentru agrement, excursii ºi
cãlãtorii cãlare, sau în ºarete, trãsuri ºi sãnii trase de cai ar putea vizita
locurile din apropiere sau ºi cele mai îndepãrtate de la locul de cazare
într-o perioadã de timp mai scurtã ºi cu un confort sigur.
În localitãþile unde ar putea fi organizate activitãþi ºi competiþii de
hipism este necesar amenajarea unui hipodrom, teren pentru cursele de
cai prevãzut cu tribune pentru spectatori.
4.3. Hipoterapia
Efectele benefice ale calului ºi cãlãriei pentru om sunt cunoscute
de multã vreme, dar abordarea acestui domeniu din punct de vedere
ºtiinþific, ca terapie, are loc abia în jurul anului 1870. Momentul culminant ºi consacrarea hipoterapiei îl marcheazã anul 1952. La Jocurile
Olimpice de la Helsinki, Finlanda, medalia de argint la proba de hipism
- dresaj, este câºtigatã de Liz Hartel, o tânãrã care, la festivitatea de
premiere, a apãrut în scaunul cu rotile. Era bolnavã de poliomielitã.
Pentru omul perfect sãnãtos sau persoanã cu nevoi speciale,
cãlãria este o experienþã unicã din mai multe puncte de vedere: fizic, relaþional ºi afectiv, psihic, social, etc. Contactul cu un animal mare are
un profund efect asupra persoanei, în afara unei legãturi emoþionale,
calul produce o mulþime de experienþe senzoriale.
Din perspectiva psihologicului ºi al socialului, structura lecþiilor
de cãlãrie induce o stare controlatã de disciplinã. Cursantul este capabil
de o mai bunã organizare a propriei persoane, ritmul ºi comunicarea
fiind consistente, iar comportamentul devine mult mai hotãrât, cu
efecte imediate asupra imaginii ºi încrederii de sine. Dând comenzi
calului, rãspunsul acestuia este o permanentã recompensã instantanee.
Hipoterapia - o posibilã definiþie, tratament cu ajutorul calului,
care este unul dintre cele mai eficiente pentru îmbunãtãþirea poziþiei,
echilibrului, mobilitãþii ºi funcþiunilor în toate cazurile de persoane
cu disfuncþii motorii.
În hipoterapia clasicã, calul influenþeazã omul mai mult decât
omul controleazã calul. Terapeuþi special antrenaþi poziþioneazã omul
pe cal, iar acesta rãspunde activ la miºcarea ºi terapia calului. Terapeuþii
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analizeazã rãspunsul persoanei ºi direcþioneazã miºcarea calului pentru
a obþine, în mod specific, efectul pentru fiecare persoanã.
Pentru persoanele cu diverse afecþiuni, de la cele uºoare pânã la
handicap sever, beneficiile în zona echilibrului - funcþie dinamicã - sunt
spectaculoase, îmbunãtãþind timpii de reflex ºi propria percepþie
corporalã. Transferul cãldurii de la cal la cãlãreþ încãlzeºte musculatura, miºcarea ritmicã a calului în mers stimuleazã receptorii vestibulari, faciliteazã relaxarea ºi ajutã la concentrare. În plus, cãlãria
oferã persoanei cu handicap o sursã de putere, de a fi egal, având
posibilitatea sã priveascã în jos la ceilalþi ºi la tot ce-l înconjoarã, el în
mod obiºnuit privind în sus din scaunul lui cu rotile (ceea ce înseamnã o
cuprindere limitatã a lumii înconjurãtoare) deschizându-se astfel spaþii
vizuale noi, inaccesibile altfel.
Un rol special în iniþierea, promovarea ºi dezvoltarea programelor terapeutice îl vor avea medicii chirurgi-ortopezi.
În acest aspect ar putea fi organizat un Complex medical cu o gamã consistentã de alte servicii medicale în apropierea hergheliei de cai.
Cu siguranþã se poate afirma cã pe lângã efectele benefice pentru
sãnãtatea turiºtilor, turismul ecvestru va genera ºi multe locuri de muncã, antrenând ºi alte activitãþi complementare din mediul rural ºi urban.
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CAPITOLUL V. TURISMUL DURABIL ªI COMUNITÃÞILE
LOCALE
5.1. Parteneriatul în turism privind valorificarea resurselor
turistice
5.2. Amenajarea ºi echiparea satelor turistice
5.3. Tipuri de sate turistice
5.1. Parteneriatul în turism privind valorificarea resurselor
turistice
Turismul ºi mediul înconjurãtor dintr-o regiune se aflã într-o
interdependenþã totalã. Mediul natural oferã resursele turistice, respectiv „materia primã" ºi „suportul" în dezvoltarea turismului. Valorificarea acestor resurse naturale, cultural-istorice, economice, umane
pot avea asupra mediului prin intermediul turismului atât efecte pozitive cât ºi negative. De aceea, dezvoltarea durabilã a turismului trebuie efectuatã în concordanþã cu protecþia resurselor turistice, ale mediului ºi unor reglementãri ºi acþiuni concertate la nivel local. În planificarea, dezvoltarea ºi gestionarea într-un mod adecvat a unui turism
durabil la nivel local/regional este necesarã existenþa unui parteneriat
între industria turisticã reprezentatã prin proprietarii întreprinderilor
turistice, mediul ambiant, comunitatea cu locuitorii, grupurile de
interese, lideri locali ºi autoritãþile locale. Acest parteneriat, printr-o cooperare sinergeticã ºi interactivã va conduce la dezvoltarea unui turism
durabil ºi eficient, la ameliorarea ºi creºterea calitãþii vieþii comunitãþii
locale, asigurând totodatã protejarea mediului ºi a resurselor turistice,
precum ºi beneficii rezonabile industriei turistice. Aceastã cooperare
interactivã este sugeratã ºi de schema din (anexa 1). (Guide a l'intention
des autorites locals: Developpement Durable du tourisme, OMT, 1999).

Desigur, sunt activitãþi ºi preocupãri care trebuie rezolvate în
parteneriat, precum accesul ºi deplasarea turiºtilor, utilizarea în comun
a unor servicii, instalaþii, dotãri de infrastructurã ºi structurã, utilizarea
terenurilor (vânãtoare ºi pescuit, domenii publice, private, protejate,
agriculturã, activitãþi recreative; protecþie/amenajare etc.).
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Eficienþa parteneriatului în dezvoltarea durabilã a turismului
local este datã ºi de modul de rezolvare a conflictelor de interese ale
protagoniºtilor utilizãrii resurselor locale ºi a dezvoltãrii socio-economice. Orice abatere în cooperare privind planificarea ºi gestionarea turismului ºi a activitãþilor/serviciilor conexe vor avea consecinþe negative pe plan economic, ecologic ºi socio-cultural.
Turismul durabil, bine planificat, dezvoltat ºi gestionat conform principiilor dezvoltãrii durabile, are efecte benefice pentru comunitatea localã. Prin dezvoltarea de întreprinderi turistice locale sau de
unitãþi de prestãri de servicii conexe, turismul creeazã noi locuri de muncã, atât în structurile turistice, cât ºi în sectoarele economice complementare (agriculturã, artizanat, industria micã, pescuit, comerþ etc.) ºi
reduce migraþia populaþiei tinere. De aici rezultã creºterea veniturilor ºi
ameliorarea calitãþii vieþii locuitorilor, sporirea impozitelor ºi taxelor
locale, care permit dezvoltarea infrastructurii, instalaþiilor, echipamentelor ºi serviciilor în folosul comunitãþii locale-alimentare cu apã, energie, dotãri tehnico-edilitare, spaþii verzi, spaþii recreative, parcuri, reþea
stradalã ºi pietonalã, dispensare, biblioteci etc.
De extinderea infrastructurii salubrizãrii, telecomunicaþiilor,
dotãrilor socio-culturale, comerciale profitã atât populaþia localã cât ºi
turismul care contribuie la dezvoltarea lor. Turismul deschide noi pieþe
pentru produsele agricole, artizanale, industriale etc. stimulând sectoarele economiei locale, inclusiv pe cel al industriei locale de construcþii.
Necesitatea de agrement, culturã, comerþ etc. implicã modernizarea ºi crearea de instalaþii ºi dotãri recreative, culturale ºi comerciale.
Astfel apar buticuri specializate, magazine ºi centre comerciale ºi de
artizanat, teatre, cinematografe etc. care vin în sprijinul agrementãrii
sejurului turiºtilor, dar sunt utilizate ºi de cãtre locuitori. Adesea, prin
turism se finanþeazã instalaþii ºi activitãþi culturale ca spectacole,
teatru, muzicã, festivaluri, reuniuni, expoziþii, competiþii sportive, care
antreneazã ºi populaþia localã.
Turiºtii preferã locurile atractive, curate ºi nepoluante, aerisite
ºi neaglomerate cu construcþii, incitând astfel organizatorii ºi prestatorii locali de servicii turistice la mãsuri de ameliorare a calitãþii mediului, a utilizãrii optime a spaþiului, a transporturilor etc.
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Un turism durabil ºi benefic stimuleazã financiar ºi economic
protejarea resurselor sale: situri naturale, arheologice ºi istorice,
arta ºi cultura, artizanatul ºi obiceiurile tradiþionale care motiveazã
sosirea turiºtilor în regiune.
Turismul, de asemenea contribuie la conºtientizarea populaþiei
ºi a autoritãþilor locale faþã de valoarea turisticã ºi identitatea culturalã a
localitãþii/regiunii, prezenþa fluxurilor de turiºti fiind o apreciere a calitãþii mediului natural ºi a patrimoniului istoric ºi cultural.
Turismul dezvoltat ºi practicat necontrolat poate sã producã ºi
unele perturbãri în mediu ºi în activitatea economicã, socialã ºi culturalã a unei localitãþi sau regiuni turistice. Enumerãm câteva din aceste efecte negative: circulaþia turisticã necontrolatã într-o localitate sau
destinaþie turisticã determinã ambuteiaje automobilistice, dezorganizarea circulaþiei pietonale, poluarea sonorã, iar prezenþa excesivã a
maºinilor conduce la poluarea aerului, solului ºi apelor cu gaze de eºapament, carburanþi ºi uleiuri (îndeosebi în parcãri).
Instalaþiile ºi echipamentele turistice (de cazare, restaurante,
centrale termice etc.) construite necorespunzãtor cauzeazã poluarea
aerului sau poluarea apelor de suprafaþã sau subterane prin insuficienta
evacuare ºi tratare a apelor uzate ºi reziduale. Uneori eliminarea defectuoasã a deºeurilor ºi resturilor menajere condiþioneazã izbucnirea diverselor epidemii.
O destinaþie turisticã poate sã-ºi piardã atractivitatea ºi ca urmare a unei concepþii greºite de amplasare ºi construire a echipamentelor turistice ºi a panourilor publicitare, de îndesire a clãdirilor,
de reducere a vizibilitãþii ºi de obturare a panoramelor etc., de lipsa spaþiilor verzi, a parcurilor, a locurilor recreative, fie de proastã întreþinere
ºi salubrizare.
Uneori, supralicitarea de cãtre turiºti a muzeelor, galeriilor de
artã, teatrelor, cinematografelor, parcurilor ºi altor locuri de atracþie turisticã, poate sã creeze animozitate ºi anumite resentimente în rândul
populaþiei locale, care este frustratã în vizitarea ºi folosirea acestora.
Comercializarea exageratã ºi denaturarea unor festivitãþi ºi
obiceiuri tradiþionale ori a unor obiective de artã sau de artizanat
neautentice conduce la deprecierea patrimoniului cultural ºi chiar la
pierderea identitãþii culturale. Aceleaºi consecinþe negative le are ºi
imitarea de cãtre tineri a unor comportamente neadecvate.
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Frecventarea turisticã nereglementatã în rezervaþiile naturale ºi
în siturile arheologice sau istorice este însoþitã uneori de o degradare a
acestora. Obiectivele culturale nesupravegheate pot sã sufere deprecieri prin vandalism, prelevarea de „suveniruri" etc.
Activitatea de turism are efecte negative ºi sub aspect economic
pentru comunitatea localã ºi locuitorii sãi, ºi anume în situaþii în care
locurile din sectorul turistic sunt ocupate de persoane venite din altã
parte, sau afacerile ºi întreprinderile aparþin agenþilor economici din
exterior, fie cã produsele ºi serviciile utilizate de cãtre turiºti provin în
mare parte din afarã, producþia localã lipsind sau fiind nesatisfãcãtoare.
Se poate aprecia cã, indiferent de factorii exogeni în dezvoltarea
localã a unui turism durabil ºi benefic, comunitatea ºi autoritãþile
publice decid planificarea ºi dezvoltarea acestuia, precum ºi obþinerea
unor avantajele economice ºi sociale.
5.2. Amenajarea ºi echiparea satelor turistice
Diversitatea satului ca potenþial turistic natural ºi cultural-istoric,
va determina în viitor noi posibilitãþi de dezvoltare a turismului rural.
Pentru aceasta trebuie remediate în timp ºi spaþiu, în urmãtorii ani
deficienþele unei politici negative de sistematizare ºi amenajare a
spaþiilor rurale.
Prioritãþile vor trebui stabilite în funcþie de gradul de dezvoltare
economicã-socialã, de posibilitãþile viitoare de dezvoltare a turismului,
de gradul de viabilitate a localitãþilor rurale. În politica de amenajare ºi
dotare a localitãþilor rurale ca sate turistice se detaºeazã douã tipuri de
prioritãþi.
Prioritãþi cu caracter general:
·
modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii generale: lucrãri
hidrotehnice de regularizare a râurilor, staþii de epurare ºi tratare a
apelor, platforme ecologice de depozitare a deºeurilor menajere ºi de
alt tip, modernizarea cãilor de comunicaþii etc.;
·menþinerea ºi dezvoltarea patrimoniului cultural istoric ºi îndeosebi etno-folcloric;
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·
asigurarea dezvoltãrii microeconomice, inclusiv a agroturismului, revigorarea vieþii social-culturale pentru stabilizarea populaþiei,
îndeosebi a tineretului;
·
dezvoltarea ºi asigurarea autonomiei primãriilor locale în stabilirea bugetelor locale, a prioritãþilor de utilizare a acestora;
·
menþinerea unui grad cât mai redus de poluare.
Prioritãþi cu caracter special:
·
exploatarea mai eficientã a resurselor turistice ºi a terenurilor
agricole;
·
dezvoltarea posibilitãþilor de semiindustrializare ºi industrializare parþialã a produselor agricole (lactate, carne, fructe de pãdure,
ciuperci etc.) în plan local, cu punerea la dispoziþia turiºtilor a subproduselor cu caracter ecologic, realizarea de complexe agro-industriale zonale;
·
punerea în valoare a caselor tradiþionale fãrã proprietar cu valoare
de monument sau a altor clãdiri prin amenajarea ºi asigurarea unor
servicii turistice de cazare, masã, agrement (pensiuni turistice rurale);
·
valorificarea prin dotãri de agrement a resurselor de ape minerale,
oglinzilor de ape, pantelor favorabile sporturilor de iarnã, a arealelor cu
fond cinegetic ºi piscicol, a manifestãrilor etno-folclorice ºi
meºteºugurilor tradiþionale etc.;
·
sunt necesare crearea unor ateliere ºi centre artizanale,
amenajarea accesului pentru vizitarea monumentelor istorice ºi de artã.
Amenajarea ºi echiparea spaþiului rural sunt acþiuni complexe
care necesitã investiþii mari ºi se referã la: modernizarea ºi dezvoltarea
infrastructurii (cãi de comunicaþie, alimentaþie cu apã, energie electricã
ºi termicã, lucrãri de canalizare, staþii de epurare, platforme pentru
deºeuri, telecomunicaþii, etc.), realizarea unor dotãri tehnico-edilitare,
sanitare, culturale, comerciale ºi altele.
Un loc important în acest demers îl au inventarierea ºi analiza
resurselor turistice naturale ºi antropice, precum ºi stabilirea tipologiei
satului turistic ºi a funcþiei turistice în raport cu care se stabilesc
formele de turism ce se poate organiza ºi promova.
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Pe de altã parte, aceste amenajãri trebuie sã se realizeze în con textul protejãrii ºi conservãrii mediului înconjurãtor ºi al valorificãrii
durabile a resurselor turistice locale.
5.3. Tipuri de sate turistice
Resursele naturale (aºezare geograficã, relief, climã, ape, pei-saj,
florã etc.), cât ºi cele umane (obiective cultural-istorice, monu-mente,
muzee, ospitalitate, limbã, mentalitate, obiceiuri ºi datini, et-nografie ºi
folclor, artã, culturã etc.) sunt cele care genereazã diverse forme de
turism. (Vezi anexa 2). Astfel, resursele naturale sunt acelea, care pot
fi valorificate împreunã cu factori care formeazã produsul turistic ºi
anume: cursurile de apã sunt folosite pentru promovarea turismului de
odihnã ºi recreere, pentru diversitatea paletei de servicii de agrement
(sporturi nautice), fondul cinegetic ºi piscicol genereazã vânãtoarea ºi
pescuitul sportiv, pãdurile, frumuseþea peisajului, rezervaþiile naturale
etc. favorizeazã turismul itinerant sau turismul de sejur într-un cadru
natural nepoluat.
Pe de altã parte, resursele turistice create de om, care prin
existenþa lor rãspund chiar unor motivaþii ale cãlãtoriilor turistice, pot
deveni factori de stimulare a activitãþii turistice (de exemplu, elemente
arheologice, monumente istorice, elemente de etnografie, folclor etc.
afirmate ca valori spirituale moºtenite din generaþie în generaþie). Tot
aici includem ºi atracþiile create de omul contemporan, care, la rândul
lor, pot contribui la intensificare interesului pentru alegerea unui sat ca
destinaþie a cãlãtoriilor.
Întreg pãmântul românesc dispune de valori ale culturii populare, iar ospitalitatea este o trãsãturã comportamentalã „de marcã" a poporului nostru. Iatã de ce considerãm cã, din punct de vedere al
resurselor turistice-naturale ºi cultural-istorice satele din Moldova rãspund în cel mai înalt grad unor multiple motivaþii ale turiºtilor interni ºi
internaþionali, valorificarea lor ca produse turistice impunându-se ca
necesitate.
Stabilirea tipurilor de sate turistice în baza criteriilor enunþate
mai sus constã în identificarea ºi relevarea specificului localitãþilor ºi
gruparea lor în câteva tipuri fundamentale, în vederea promovãrii, în
fiecare localitate, a celor mai adecvate forme de turism, în funcþie atât
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de principalele caracteristici geografice, sociale ºi economice, cât ºi de
alinierea la principalele motivaþii ºi opþiuni ale categoriilor de turiºti
care frecventeazã localitatea respectivã. Aplicarea principiului specializãrii în domeniul organizãrii ºi funcþionãrii satului turistic este cu
atât mai necesarã, cu cât fiecare localitate ruralã constituie o entitate
fizicã, socialã ºi economicã, cu particularitãþi proprii ºi activitãþi specifice, ce nu trebuie decât sã fie identificate ºi valorificate cât mai eficient posibil, din punct de vedere turistic.
De asemenea, stabilirea tipurilor de sate turistice constituie un
mijloc de selecþionare a turiºtilor, aceºtia grupându-se de la sine într-un
sat sau altul, în funcþie de principalele lor motivaþii ºi opþiuni turistice.
Aceasta permite o mai bunã cunoaºtere ºi funcþionare a mecanismului
economic cerere-ofertã ºi, ca urmare, organizarea spaþiilor de cazare ºi
a celorlalte servicii, în funcþie de principalele caracteristici socialeconomice ale clientelei turistice. În sfârºit, stabilirea tipurilor de sate
turistice permite realizarea unei promovãri ºi publicitãþi concrete ºi
specifice, în funcþie de particularitãþile fiecãrui tip de sat turistic.
Deoarece satul turistic românesc nu se prezintã ca un produs
turistic de serie, ci poartã amprenta originalului, ineditului ºi surprizei,
el constituie, pânã în prezent, una dintre cele mai bogate surse de satisfacere a necesitãþilor, deci ºi a motivaþiei turistice. Principala caracteristicã cu care se impune acest produs turistic în faþa consumatorilor
este cadrul de compensare, fizicã ºi spiritualã, a deficienþelor din colectivitãþile urbane.
Din punct de vedre teoretic, problema tipologiei satelor tu-ristice
poate fi abordatã ca o chestiune de naturã opþionalã, însã decizia
aplicãrii ei în practicã, determinarea tipului de sat turistic este de naturã
obiectivã. Pentru aceasta, este necesar ca alãturi de dorinþa ºi intenþia
organizatorilor, satul turistic trebuie sã întruneascã un cuantum de
condiþii naturale, cultural-istorice ºi social-economice, obiective care
sã fie definitorii ºi caracteristice pentru fiecare tip de sat turistic.
Întrucât caracteristicile care pot fi luate în considerare în tipologia satelor turistice sunt numeroase ºi variate de la o zonã geograficã la
alta ºi chiar de la o localitate la alta, ne vom rezuma doar la prezentarea
unei tipologii generale a satelor turistice pentru practicarea turismului
în mediului rural.
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5.3.1. Sate turistice etnografico-folclorice
În aceastã categorie se pot încadra satele în care portul tradiþional,
arhitectura, mobilarea ºi decorarea interioarelor în stil rustic, muzica ºi
dansurile populare predominã ºi se impun ca însuºiri esenþiale ale
satului respectiv. În aceste sate pot fi oferite turiºtilor servicii de cazare
ºi masã în condiþii autentice (mobilier, decor ºi lenjerie în stil popular,
meniuri tradiþionale, servite în veselã ºi cu tacâmuri specifice, farfurii
ºi strãchini din ceramicã, linguri de lemn etc., ceea ce nu exclude, desigur, posibilitatea utilizãrii, la cerere ºi a tacâmurilor moderne).
În aceste sate se pot organiza expoziþii artizanale permanente cu
vânzare, iar pentru turiºtii care nu rãmân în localitate, ci numai o viziteazã, se pot amenaja una sau mai multe gospodãrii, ca muzeu etnografic în aer liber. De asemenea, în aceste sate pot fi identificaþi ºi stimulaþi rapsozi populari (vocali ºi instrumentali), permanentizarea horelor duminicale, la care sã participe efectiv ºi turiºtii.
Este ºtiut, însã, cã pãstrarea ºi perpetuarea folclorului ºi îndeosebi
a etnografiei (portul, tehnicile de lucru, arhitectura, mobilarea ºi decorarea interioarelor etc.), în formele lor originale ºi tradiþionale, se aflã
în declin, devenind puncte tot mai izolate pe harta etno-folcloricã a
republicii. Formele ºi conþinutul modului de viaþã cotidian au pãtruns ºi
continuã sã pãtrundã impetuos ºi ireversibil în mediul rural.
Abordând viitorul unor localitãþi rurale din perspectivã turisticã
ºi adaptându-le acestui scop, considerãm cã specificul lor etnografic
poate ºi trebuie sã fie renãscut, conservat ºi perpetuat (în forme adecvate). În caz contrar, interesul actual al turiºtilor pentru satul basarabean, pentru mediul rustic, în general, va scãdea treptat. Cu mai multã
receptivitate ºi interes din partea organelor administrative ºi de
specialitate, se poate perpetua, chiar ºi în condiþiile civilizaþiei
contemporane, specificul etnografic ºi spiritual al unor sate din Basarabia.
Acest deziderat trebuie urmãrit cu atât mai mult, cu cât nume-roºi
sãteni din unele localitãþi manifestã vãdit interes pentru menþinerea
stilului lor tradiþional de viaþã, aceste localitãþi având ºanse sã devinã
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sate turistice permanente, de popularitate internaþionalã, deosebit de
rentabile.
5.3.2. Sate turistice de creaþie artisticã ºi artizanalã
Este cunoscut interesul numeroºilor turiºti pentru creaþia artisticã
ºi artizanalã, ca ºi dorinþa lor pentru achiziþionarea unor astfel de creaþii
direct de la sursã, de la producãtorul însuºi. În aceste sate trebuie sã se
ofere posibilitatea ca turiºtii sã se poatã iniþia în artã ºi tehnici arhaice
populare: icoane pe sticlã, picturã, sculpturã în lemn ºi piatrã, þesãtorie
popularã, confecþii ºi cusãturi populare, ceramicã, muzicã ºi dansuri
populare etc., sub îndrumarea unor artiºti ºi meºteri populari renumiþi.
Se are în vedere identificarea posibilitãþilor de practicare a unora
dintre aceste activitãþi chiar în cadrul gospodãriilor gazdã. Existã
numeroase sate în care preocuparea gospodinelor este þesutul la
rãzboae þãrãneºti, cusãturile sau broderiile populare, activitãþi în care ar
putea fi iniþiaþi turiºtii amatori. Prin urmare, caracteristica esenþialã a
acestor sate, imaginea lor de marcã, ar urma sã fie producþia artisticã ºi
artizanalã, valorificatã complex ºi eficient din punct de vedere turistic.
5.3.3. Sate turistice pescãreºti ºi de interes vânãtoresc
În afara posibilitãþilor de cazare, în aceste sate se pot oferi servicii
culinar-gastronomice, pescãreºti ºi vânãtoreºti. De asemenea,
populaþia localã poate organiza, pentru turiºti, unele forme de agrement
specifice: pescuitul ºi vânãtoarea.
5.3.4. Sate turistice viti-pomicole
În satele în care predominã aceastã caracteristicã (cultivarea pomilor fructiferi ºi a viþei de vie), activitãþile turistice sunt posibile pe
toatã durata anului, atât în perioada recoltãrii, cât ºi dupã aceea, prin
oferirea fructelor, strugurilor ºi a preparatelor pe baza lor. De
asemenea, pot fi avute în vedere multe alte preparate culinare, comune
sau dietetice, pe bazã de fructe. În aceste sate, o atracþie deosebitã ºi în
acelaºi timp o sursã principalã de venituri poate s-o constituie bãuturile
rãcoritoare preparate din fructe.
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5.3.5. Sate turistice pastorale
În aceastã grupã pot fi incluse în general sate, mai ales cele din
sudul Basarabiei, în care preocuparea de bazã a localnicilor este creºterea oilor ºi a vitelor ºi care pot sã atragã turiºtii, prin meniuri bazate pe
produse lactate. Aceste meniuri pot fi completate cu ouã, carne de
pasãre, de ovine ºi de bovine, iar pentru divertisment, pot fi organizate
ospeþe ciobãneºti (surpa, berbec haiducesc, brânzã urdã etc.), petreceri
specifice ºi tradiþionale.
5.3.6. Sate turistice pentru practicarea sporturilor
Numeroase localitãþi rurale prezintã excelente condiþii pentru
practicarea sporturilor naþionale ºi nautice (lacurile de acumulare ºi
râurile), fãrã amenajãri speciale ºi costisitoare. Acest tip de sat poate sã
atragã douã categorii de turiºti, în general din rândul tineretului: sportivi, amatori, iniþiaþi în practicarea sporturilor respective; turiºti neiniþiaþi sau mai puþin iniþiaþi, dar dornici sã le înveþe ºi sã le practice.
Pentru aceastã din urmã categorie pot funcþiona instructori recrutaþi din
rândul populaþiei locale. De asemenea, în aceste sate pot funcþiona
puncte de închiriere a echipamentului sportiv.
5.3.7. Sate turistice climaterice ºi peisagistice
Caracteristica predominantã a acestor sate, adecvate turismului
de sejur (pentru amatorii de liniºte, de plimbãri solitare, într-un cadru
natural pitoresc), este cadrul natural ºi poziþia geograficã izolatã de
centrele aglomerate ºi de marele artere de circulaþie. Sate de deal cu
casele rãspândite pe vãi ºi coline, la o oarecare distanþã unele faþã de
altele, cu pajiºti, fâneþe, livezi, satisfac motivaþia fundamentalã a
numeroºi turiºti - „reîntoarcerea la naturã". Localitãþi ca Lalova, Þâpova, Saharna, Poiana, Vadul Raºcov, Climãuþii de Jos, Japca etc. Întrunesc asemenea condiþii de odihnã ºi recreere.
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CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ªI COORDONAREA
PLANIFICÃRII, DEZVOLTÃRII ªI GESTIONÃRII
TURISMULUI DURABIL ÎN SPAÞIUL RURAL
6.1. Dezvoltarea turisticã în profil teritorial
6.2. Autoritãþile locale ºi protecþia mediului
Dezvoltarea unui turism durabil rãspunde intereselor actuale
ale turiºtilor ºi a destinaþiilor acestora (ca mediu ambiant, resurse ºi
comunitãþi locale), menþinând ºi ameliorând posibilitãþile de dezvoltare viitoare, deziderate realizabile printr-o gestionare a tuturor resurselor care permit satisfacerea nevoilor economice, estetice, sociale
ale turiºtilor ºi protejarea integritãþii economice culturale ºi a ecosistemelor locale.
Resursele turistice naturale, cultural-istorice ºi de altã naturã
sunt protejate de o aºa manierã încât sã poatã fi folosite ºi în viitor, cu
aceeaºi eficienþã ca în prezent.
O astfel de abordare este beneficã pe trei planuri ºi anume:
pentru turism, ale cãrui atracþii ºi activitãþi depind de calitatea
mediului natural ºi a patrimoniului cultural-istoric ºi, în acest caz, orice
degradare sau distrugere a acestora are consecinþe în insatisfacþia
turiºtilor ºi deprecierea destinaþiei turistice (ºi chiar scoaterea din
circuitul turistic a acesteia); pentru protejarea ºi conservarea
moºtenirii cultural-istorice ºi a mediului, care, de regulã, se
realizeazã prin valorificarea prin turism, pentru locuitorii
comunitãþilor locale, prin efectele economice ºi sociale, dar aceºtia pot
fi conºtientizaþi de valoarea patrimoniului lor natural ºi cultural,
incitându-i la conservarea acestuia ºi a mediului.
6.1. Dezvoltarea turisticã în profil teritorial
Planificarea ºi gestionarea durabilitãþii turismului se face astfel
încât sã nu rezulte probleme ecologice sau socio-culturale grave în
teritoriul amenajat turistic.
Pentru a reduce efectele negative asupra mediului, dezvoltarea
turismului se realizeazã în baza unor studii de impact, utilizându-se
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analize pe baza unor indicatori de durabilitate economicã, ecologicã ºi
socio-culturalã, precum ºi tehnici adecvate pentru menþinerea echilibrului mediului natural ºi construit.
Calitatea generalã a mediului în destinaþia turisticã trebuie sã
fie apãratã ºi la nevoie, amelioratã. Acest deziderat se realizeazã cu
precãdere în condiþiile unui turism bine organizat ºi nepoluat. De
regulã, turismul trebuie sã apere ºi sã amelioreze sau sã îmbunãtãþeascã
mediul ca "materie primã "a sa ºi sã sprijine locuitorii în acþiunea de
protejare ºi sporire a calitãþii acestuia.
Nivelul de satisfacþie a turiºtilor trebuie sã fie menþinut, astfel
ca destinaþiile turistice sã amplifice atracþia ºi potenþialul lor comercial.
Dacã o regiune/localitate turisticã nu oferã satisfacþie vizitatorilor,
aceasta se va devaloriza pe piaþa turisticã, devenind nesemnificativã.
Aºa se întâmplã cu staþiunile turistice vechi, intrate în anonimat, care
trebuie revitalizate, pentru a continua sã existe ºi sã-ºi atingã
obiectivele de comercializare a serviciilor pentru potenþialii turiºti.
Turismul trebuie sã fie profitabil tuturor membrilor societãþii.
Planificarea ºi dezvoltarea turismului trebuie sã fie realizate astfel, ca
beneficiile socio-economice, ale turismului sã aparþinã într-o pondere
mare membrilor societãþii. De aceea proiectele turistice comunitare
sunt cele mai profitabile pentru locuitorii regiunii.
Dezvoltarea turisticã durabilã în profil teritorial este deosebit
de complexã sub aspectul componentelor sale (durabilitate ecologicã,
socio-culturalã ºi economicã), dar ºi ca pregãtire, planificare ºi
gestionare a turismului, ceea ce face necesarã realizarea amenajãrilor
turistice în mai multe etape ºi presupune un parteneriat activ între
agenþii economici ºi autoritãþile implicate la nivel naþional, regional ºi
local, între sectorul public ºi privat.
Ca activitate economicã complexã de conjuncturã, turismul presupune ºi o colaborare cu sectoarele economice din regiunea/localitatea respectivã: agricole, pãduri, ape, resurse minerale, industrie, transporturi, socio-culturale etc., care sprijinã sau influenþeazã
turismul ºi sunt în relaþii de interdependenþã.
De aceea, planificarea, amenajarea ºi exploatarea turisticã trebuie sã facã parte din strategia de dezvoltare durabilã a regiunii
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respective ºi sã se înscrie în documentaþiile de urbanism ºi amenajarea
teritoriului. Este vorba de Planurile de Urbanism General (PUG), de
Urbanism Zonal (PUZ) ºi de Urbanism de Detaliu (PUD), care se
realizeazã pentru fiecare localitate sau regiune (raion). În aceste documente, turismul este prezent alãturi de celelalte domenii economicosociale.
Dezvoltarea turismului rural durabil în profil teritorial trebuie
abordat încã din fazele de planificare, proiectare ºi construire a echipamentelor turistice (sau de organizare a turismului) pentru a se evita
conflictele cu mediul, cu comunitatea localã, cu alte sectoare economice ºi continuatã în etapa de derulare a activitãþii de turism, în care
prin organismele autorizate, se pot controla efectele asupra mediului ºi
stabili strategiile de ameliorare a acestora. Desigur, în aceastã etapã,
intervin costuri mult mai ridicate decât în cazul unei planificãri,
amenajãri ºi echipãri corecte ºi corespunzãtoare din punct de vedere
ecologic ºi peisagistic ºi preconizate din faza iniþialã.
În amenajarea ºi echiparea turisticã a teritoriului este necesarã
încadrarea în normele legislative de urbanism ºi amenajarea teritoriului
(Legea RM privind principiile urbanismului ºi amenajãrii teritoriului
835 din 17.05.1996) ºi de protejare a mediului (Legea RM privind
expertiza ecologicã ºi evaluarea impactului asupra mediului
înconjurãtor Nr.851/1996, Legea RM privind protecþia mediului înconjurãtor Nr. 1515-XII din 16.06.93), în care se stipuleazã obligaþiile
realizãrii "studiilor de impact economic, social ºi ecologic" ºi obþinerii
unor documente ca "acordul de mediu" ºi "autorizaþia de mediu".
6.2. Implicarea autoritãþilor publice în coordonarea
activitãþii de turism
Autoritãþilor centrale, regionale ºi locale le revine un rol cheie
în promovarea politicii de dezvoltare economicã, socialã ºi ecologicã.
Ele au un rol important în elaborarea strategiilor de dezvoltare ºi în
facilitarea coordonãrii activitãþilor celorlalþi agenþi economici, implicaþi în aceastã activitate la nivel naþional.
Politica de dezvoltare turisticã regionalã/localã presupune: o
coordonare verticalã între administraþia centralã ºi autoritãþile
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locale/regionale, între stat ºi întreprinderile de turism private sau
publice, prin stabilirea unor programe comune de dezvoltare, intermedierea colaborãrii cu organizaþii, investitori sau fonduri de finanþare
strãine etc., o coordonare orizontalã a activitãþii între diferitele localitãþi sau regiuni, instituþii ºi organizaþii, între sectorul public ºi privat. Statul poate facilita aceastã coordonare creând cadrul instituþional
sau prin acordarea de anumite facilitãþi economice, sociale etc. Nu
lipsitã de interes este coordonarea politicilor naþionale pentru
realizarea unor politici regionale în domeniul realizãrii infrastructurii
generale (cãi de comunicaþie, alimentare cu apã, cu energie electricã,
energie termicã, etc.) sau a infrastructurii uºoare (informaþionale,
educaþionale, formarea profesionalã etc.), al acordãrii de consultanþã ºi
oferirii de informaþii, fie sprijinirii promovãrii unor agenþi economici
mici din turism, atribuiþi întreprinderilor mici ºi mijlocii (IMM).
Autoritãþile centrale, pe lângã atribuþiile pe care le au în elaborarea politicilor ºi strategiilor generale de dezvoltare a turismului, de
perfecþionare a cadrului legislativ, de cooperare cu alte departamente,
de dezvoltare a relaþiilor internaþionale, prin instituþii specializate
efectueazã ºi studii de piaþã ºi conjuncturã în domeniu ºi promoveazã
forme de parteneriat cu autoritãþile locale ºi cu industria turisticã
regionalã ºi naþionalã.
Întreprinderile private au un rol important în politica regionalã
de dezvoltare, în special, întreprinderile mici ºi mijlocii de turism. La
fel de utile sunt ºi organismele private de intermediere sau de cooperare
cum sunt camerele de comerþ, industrie ºi agriculturã, bãncile locale,
centrele de comerþ ºi expoziþii, centrele de schimb de informaþii, private sau publice, incubatoarele de afaceri etc. care se pot implica în dezvoltarea economicã localã. Sectorul turistic privat este organizat pe
asociaþii pe domenii de activitate (hoteluri, agenþii de turism, restaurante etc.) sau cu caracter mai larg.
Se remarcã în Uniunea Europeanã ºi existenþa unor puternice
forme de organizare la nivel regional (consilii, comitete de iniþiativã,
organizaþii regionale) cu participarea autoritãþilor, reprezentaþilor
mediului de afaceri, ai comunitãþilor locale etc.
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În dezvoltarea durabilã a turismului în teritoriu devine o
necesitate conlucrarea între autoritãþile centrale ºi locale, agenþii
economici, publici ºi privaþi, prestatorii locali de servicii turistice ºi
conexe, po-pulaþia localã, tur-operatorii ºi agenþiile de turism,
ecologiºtii ºi nu în ultimul rând, turiºtii care viziteazã destinaþia turisticã.
Aceºti factori implicaþi în dezvoltarea turismului local au
responsabilitãþi proprii în ceea ce priveºte planificarea, organizarea,
realizarea investiþiilor ºi derularea activitãþii turistice, ca ºi respectarea
proiectelor ºi a conceptelor de durabilitate economicã, socialã ºi ecologicã.
"Programul de Acþiune XXI " al Summitu-lui de la Rio de
Janeiro "Mediu ºi dezvoltare" (iunie 1992), în capitolul "Domeniul
prioritar IV" se referã la planificarea unui turism durabil ºi evidenþiazã
res-ponsabilitãþile autoritãþilor locale în materie de planificare ºi
valori-ficare a resurselor turistice, de dezvoltare ºi amenajare turisticã,
de dez-voltare a echipamentelor turistice ºi a infrastructurii generale
dar ºi în prevenirea conflictelor dintre turism ºi mediul înconjurãtor,
turism ºi populaþia localã. În capitolul "Domeniul prioritar VI", din
acelaºi program, se evidenþiazã necesitatea participãrii la activitatea de
turism a tuturor categoriilor sociale ale comunitãþii locale în acord cu
identitatea lor culturalã, realizându-se, în acest scop, programe
adecvate de formare ºi de integrare în turism sau servicii conexe acestuia.
În planificarea ºi dezvoltarea turismului local, autoritãþile, au
un rol hotãrâtor ºi mai ales, atunci când, în regiune / localitate turismul
apare ca un domeniu nou de activitate, chiar, dacã sectorul privat este
preponderent în dezvoltarea acestuia, a echipamentelor ºi serviciilor.
Autoritãþile locale dispun de mai multe instrumente în
planificarea, organizarea ºi derularea proiectelor turistice, în ghidarea
ºi controlul acestora. Aceste pârghii sunt: legislative, prin norme
legislative la nivelul þãrii ºi decizii la nivel local, prevederi sau restricþii
privind utilizarea anumitor servicii publice (apã, gaze, salubritate,
transport public etc.), utilizarea terenurilor sau alte obiecte de interes
public; economice, taxe, subvenþii, fiscalitate în general; sociale,
dialog cu populaþia, formarea profesionalã ºi integrarea în turism ºi
servicii, dialog cu agenþii economici, medierea eventualelor conflicte
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între aceºtia ºi locuitori etc.; ecologice privind protejarea mediului ºi a
moºtenirii culturale; securitatea turiºtilor ºi a investiþiilor; dezvoltarea infrastructurii generale ºi a dotãrilor tehnico-edilitare, a unitãþilor de prestãri de servicii etc.
Autoritãþile centrale armonizeazã politicile de dezvoltare economicã durabilã, regionale cu cele naþionale (inclusiv în turism), dar
intervin ºi prin elaborarea împreunã cu factorii decizionali locali a
strategiilor de dezvoltare economico-socialã regionalã localã. Dar,
acestea sprijinã dezvoltarea localã ºi prin unele mãsuri economice directe pentru localizarea ºi dezvoltarea unor activitãþi în spaþiul rural sau
dotarea acestuia cu anumite utilitãþi.
Astfel, prin parteneriat cu autoritãþile locale, cu fonduri proprii,
sau cu finanþare strãinã, autoritãþile centrale realizeazã elemente de
infrastructurã, ca drumuri, alimentare cu apã, dotãri tehnico-edilitare,
dotãri de agrement ºi turism, programe de formare profesionalã (inclusiv pentru locuitorii de la sate, prestatori de servicii turistice), revigorarea meºteºugurilor ºi a artizanatului în general etc. Aceste mãsuri
stimulative pentru dezvoltarea turismului rural, privind unele facilitãþi
pentru dezvoltarea turismului rural, propunerile de legiferare a "satelor
turistice", participãri la cofinanþarea unor obiective turistice locale prin
Fondul Special de Susþinere ºi Dezvoltare a Turismului, fonduri private
internaþionale, fonduri publice de investiþii, trebuie sã fie susþinute de
Legea turismului rural.
De regulã, la nivel local, se organizeazã Comisii Consultative
pentru Turism, cu participarea reprezentanþilor autoritãþilor ºi comunitãþilor locale, ai serviciilor publice, agenþi economici ºi prestatori de
servicii turistice din sectorul public ºi privat, din diverse organisme ºi
organizaþii interesate.
Pentru planificarea ºi dezvoltarea turismului în profil teritorial
ºi cu precãdere în spaþiul rural, legislaþia privind protecþia mediului ºi
cea referitoare la amenajãrile turistice, de realizare a dotãrilor,
conceptul arhitectural, utilizat în construcþiile turistice, derularea
activitãþii tu-ristice etc., reprezintã elementul hotãrâtor în prevenirea
degradãrii me-diului ambiant ºi a protejãrii resurselor turistice ale
acestuia ca ºi a in-tereselor comunitãþilor locale.
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În conformitate cu Directivele Uniunii Europene (UE), toate
þã-rile membre ºi cele ce se pregãtesc pentru aderare au fost obligate sã
introducã în legislaþia naþionalã un act care sã þinã cont de impactul pe
care îl au proiectele de investiþii ºi activitãþile economico-sociale
asupra mediului înconjurãtor.
În faza de derulare a activitãþii turistice, efectele acesteia asupra
mediului pot fi monitorizate ºi controlate prin diferite modalitãþi de
cãtre agenþii abilitaþi în acest scop, respectiv, organisme sau organizaþii
specializate. La acestea din urmã, apeleazã prestatorii de servicii
turistice, fie pentru realizarea unor strategii (studii) adecvate sau pentru
monitorizarea impactului asupra mediului.
Autoritãþile locale pot încuraja acþiunile de protecþie a mediului
folosind pârghii economice ºi legislative pentru a-i obliga pe agenþii
economici implicaþi în activitatea de turism sã foloseascã echipamente
adecvate de protecþia mediului ºi sã organizeze activitatea de turism în
regiunea/localitatea respectivã pe principii ecologice.
Desigur, autoritãþile locale vegheazã ºi asupra modului în care
comunitãþile locale beneficiazã de prezenþa ºi dezvoltarea turismului
pe plan economic ºi social.
Sunt situaþii, în care investitorii din turism nu aparþin localitãþii
respective ºi nu folosesc forþa de muncã autohtonã, ceea ce se înscrie cu
prejudicii economico-sociale evidente pentru comunitate. În alte
cazuri, localitatea sau destinaþia turisticã nu poate acoperi necesarul de
servicii sau produse destinate consumului turistic sau chiar, nu produce
unele dintre acestea, situaþie ce se rãsfrânge negativ asupra veniturilor
populaþiei locale. Astfel, autoritãþile locale trebuie sã elaboreze politici
ºi strategii de planificare ºi dezvoltare a turismului, în contextul general
de dezvoltare ºi diversificare a economiei ºi serviciilor locale de care sã
beneficieze atât populaþia rezidentã cât ºi turiºtii sosiþi în localitatea /
regiunea respectivã. Este vorba de echipamente turistice de agrement,
instituþii culturale, manifestãri culturale ºi sportive, târguri, centre
artizanale, care alcãtuiesc împreunã cu activitãþile ºi dotãrile specifice
"produsul" sau "atracþia turisticã" localã.
Agenþii economici (investitorii) care iniþiazã ºi sau realizeazã
proiectele de amenajare ºi dezvoltare turisticã, de prestãri de servicii tu59

ristice ºi conexe turismului au de asemenea un rol important în economia localã. Aceºtia urmãresc ca realizarea ºi derularea proiectelor ºi
activitãþilor turistice sã nu creeze probleme de mediu, sã respecte
prevederile generale ºi locale în domeniu ºi clauzele contractuale cu
autoritãþile ºi comunitãþile locale, privind impactul economic ºi sociocultural local. Colaborarea între agenþii economici publici ºi privaþi pe
de o parte, ca ºi între aceºtia ºi autoritãþile ºi comunitãþile locale, pe de
altã parte, devine beneficã pentru toþi partenerii, dar cu precãdere
pentru interesele economico-sociale ºi ecologice ale regiunii respective.
Populaþia localã este implicatã în proiectele de amenajare ºi
dezvoltare turisticã durabilã ºi de aceea trebuie sã fie consultatã asupra
oportunitãþii acestora ºi a impactului ecologic, economic ºi sociocultural. Aceasta se poate opune dezvoltãrii unor proiecte pentru turism
atunci când considerã cã interesele sale economice ºi sociale sau de
mediu sunt afectate. Toate proiectele de dezvoltare turisticã la nivel
local sunt analizate ºi coordonate cu autoritãþile locale, persoanele
implicate în activitatea turisticã, lideri, organizaþii non-guvernamentale, organizaþii sãteºti sau sindicale, reprezentanþi ai comunitãþii
locale. În urma acestor dezbateri proiectele turistice pot fi modificate
sau anulate. De asemenea, locuitorii satelor trebuie conºtientizaþi de
valorile turistice ale localitãþii/regiunii lor, de calitatea mediului
ambiant, pentru a le proteja ºi promova în turism.
Tur-operatorii ºi agenþiile de turism intervin în susþinerea
unui turism durabil prin promovarea destinaþiilor sau în susþinerea
acelor întreprinderi turistice care nu sunt în conflict cu mediul prin
derularea activitãþilor lor. Astfel, aceºtea rãspund atât nevoilor
turiºtilor lor (at-racþii turistice valoroase, servicii de calitate, mediul
nepoluat), cât ºi comunitãþilor locale, care doresc efecte economice ºi
sociale evidente, cu un impact ecologic minim.
Prestatorii locali de servicii turistice ºi aferente turismului sunt
interesaþi în menþinerea unui ambient normal cu servicii de calitate ºi în
respectul normelor de conduitã moralã ºi economicã ca ºi al protejãrii ºi
conservãrii atracþiilor ºi obiectivelor turistice, a mediului înconjurãtor.
Aceºti furnizori locali de servicii (cazare, transport, alimentaþie, agre 60

ment, comerþ etc.) trebuie sã urmãreascã în detaliu impactul pe care îl
au propriile activitãþi asupra mediului ºi populaþiei ºi pot elabora strategii de dezvoltare a acestora, cu ajutorul organismelor sau organizaþiilor specializate pe domeniile respective.
Revigorarea ºi dezvoltarea meºteºugurilor tradiþionale, a
obice-iurilor, târgurilor ºi manifestãrilor populare, a gastronomiei
locale ºi a activitãþilor economice practicate din vechime cu uneltele
respective se înscriu în acþiunile de reconsiderare ºi valorificare
complexã ºi durabilã a spiritualitãþii spaþiului rural românesc.
Aportul organizaþiilor non-guvernamentale (ONG) ºi al asociaþiilor profesionale este semnificativ în proiectele comunitare de turism, mai ales în ceea ce priveºte conservarea mediului în raport cu
turismul, susþinerea populaþiei locale vis-a-vis de iniþiativele turistice,
în conºtientizarea acesteia faþã de valorile turismului (economice,
culturale, sociale etc.) ºi necesitatea protejãrii resurselor sale.
Turiºtii ca beneficiari ai cãlãtoriilor în destinaþiile promovate
de "organizatori" ºi "prestatori de servicii turistice" se implicã în activitatea turisticã localã atât ca beneficiari ºi consumatori de servicii turistice cât ºi ca factori de degradare sau protejare a mediului, respectiv,
deteriorarea mediului, culturii sau activitãþilor locale, fie ameliorarea ºi
dezvoltarea lor.
O bunã informare ºi educare a acestora în spiritul unui turism
ci-vilizat, al protejãrii naturii ºi moºtenirii culturale ale unei destinaþii
turistice sunt deosebit de importante în susþinerea dezvoltãrii unui
turism durabil local. Un loc important în acest sens îl au tur-operatorii,
agenþiile de turism, prestatorii de servicii, organizaþiile profesionale ºi
ONG-urile.
De nivelul de culturã ºi civilizaþie, de comportamentul turiºtilor
depinde gradul de toleranþã al populaþiei locale faþã de aceºtia
(capacitatea optimã de primire social-perceptivã) ºi se evitã fenomenul
de respingere, de insatisfacþie din partea ambelor pãrþi.
Dezvoltarea turisticã în spaþiul rural este însoþitã de daune
aduse mediului prin exploatarea excesivã a resurselor turistice, poluare,
degradarea sau distrugerea ecosistemelor naturale, construcþii care
desfigureazã siturile (vezi pensiunile - vile de lux din unele sate) sau
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prin presiunea socialã ºi culturalã asupra comunitãþilor locale. De aceea, autoritãþile locale ºi regionale (raionale) alãturi de comunitãþi, agenþii economici ºi instituþiile financiare, conºtiente de impactul negativ al
turismului, trebuie sã-ºi asume responsabilitãþi în favoarea unui turism
compatibil cu mediul natural ºi construit, în alegerea fãcutã pentru dezvoltarea durabilã a unei destinaþii turistice.
Amenajãrile ºi echiparea turisticã pentru agrement ºi sport în
spaþiul rural în vederea diversificãrii ofertei agroturistice (pârtii de
schi, piscine, piste pentru cicloturism, amenajãri pentru sporturi extreme etc.) depãºesc limitele unei localitãþi, ceea ce face necesarã cooperarea interregionalã în acest domeniu.
Concertarea interregionalã a intereselor tuturor prestatorilor de
servicii turistice ºi autoritãþilor în cauzã, este necesarã în vederea armonizãrii politicilor de turism, care sã conducã la protejarea mediului
ºi a intereselor populaþiei locale.
Implicarea comunitãþilor ºi autoritãþilor locale în sectorul
turistic prin sprijinirea grupurilor de iniþiativã pentru dezvoltarea ºi
pro-movarea ofertei agroturistice este beneficã pentru protejarea
mediului înconjurãtor ºi a moºtenirii culturale, de aici, ºi rolul
organizaþiilor (asociaþiilor) locale ale prestatorilor de servicii
agroturistice, cum ar fi Asociaþia Naþionalã a Turismului Rural
Ecologic ºi Cultural (ANTREC) în dezvoltarea durabilã localã.
Consultarea specialiºtilor ºi a liderilor comunitãþii locale în
dezvoltarea agroturismului ºi economiei, în general, este utilã pentru a
se evita conflictele de interese între politica guvernamentalã ºi cea regionalã / localã ºi a se stabili o compatibilitate între turism ºi celelalte
domenii economico-sociale din localitate/regiune.
Agroturismul, componentã a turismului rural, are cele mai mari
implicaþii în valorificarea resurselor turistice locale ºi în ridicarea nivelului de viaþã al locuitorilor, (ca activitate complementarã exploataþiei agricole), în dezvoltarea socio-economicã a aºezãrii rurale ºi a
comunitãþii în general ºi nu în ultimul rând, în protejarea ºi conservarea
mediului natural ºi construit, a patrimoniului cultural, în contextul unei
activitãþi economice pe principii ecologice. De aceea, interesul
comunitãþii ºi autoritãþii locale este acela de a elabora o strategie de or 62

ganizare ºi dezvoltare durabilã ºi de promovare a turismului rural, cu
precãdere a agroturismului la nivel local, cu participarea tuturor agenþilor economici prestatori de servicii turistice sau de altã naturã, a reprezentanþilor bancari sau ai altor organisme ºi societãþi economice
interesate în derularea activitãþii de turism.
Numai printr-un asemenea parteneriat ºi o coordonare unitarã
se poate ajunge la o planificare, dezvoltare ºi gestionare durabilã a turismului local, cu efecte benefice pe plan economic, social ºi ecologic.
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CAPITOLUL VII. MIXUL DE MARKETING
BAZA BUSINESULUI TURISTIC
7.1. Conceptul de mixul de marketing
7.2. Alcãtuirea mixului de marketing
"Când întâlneºti un om ºi el are nevoie de ceva,
poþi sã ghiceºti ce-i trebuie, dacã-l iubeºti."
(Ernest Hello)
"Marfa bunã face piaþa activã"
(Nicholas Breton).
7.1. Conceptul de mixul de marketing
Materializarea strategiei de piaþã privind promovarea unei
politici de marketing în domeniul turismului, presupune iniþierea unor
acþiuni practice, precum ºi antrenarea unor eforturi materiale, financiare ºi umane pentru desfãºurarea lor. Se are în vedere un ansamblu
coerent, pus în miºcare pe baza unor programe, care contribuie la
optimizarea eforturilor de marketing necesare pentru promovarea
strategiei de piaþã în domeniul turismului.
Organizarea resurselor în vederea atingerii anumitor obiective,
(profitul ºi satisfacerea consumatorului), include atribuirea resurselor
ºi planificarea acestor activitãþi, coordonarea, integrarea ºi dirijarea
eforturilor în scopul cuceririi pieþei sau ceea ce e identic, în scopul de a
profita de posibilitãþile oferite de piaþã.
Miezul oricãrei afaceri este mixul de marketing - o îmbinare
optimã a 4 elemente: produs, preþ, plasare (distribuþie) ºi promovare.
Utilizarea lor incorectã se soldeazã cu eºecul programului de marketing
ºi cu pierderea profitului ºi compromiterea afacerii. Accentul pus pe
componentele mixului de marketing variazã de la caz la caz. Astfel se
þine cont de cererea pieþei, care joacã rolul principal în toatã activitatea
de turism, iar succesul sau eºecul firmei turistice, depinde de client
(vezi anexa 3).
64

CE?

TURISMUL
RURAL
CU
CINE?

CUM?

CE? Turismul rural este o formã de turism
practicatã în mediul rural, care utilizeazã resursele
locale pentru satisfacera necesitãþilor turiºtilor.
Este important din punct de vedere economic
pentru mediul rural, deoarece constituie cea mai
eficientã cale de valorificare durabilã a resurselor
proprii din gospodãriile þãrãneºti.
CUM? Prin transformarea mediului rural în
destinaþie turisticã de success.
CU CINE? Împreunã cu toþi actorii comunitãþii,
prin conjugarea eforturilor într-un parteneriat
sinergetic + abilitãþi (ºtiinþã, dorinþã, iscusinþã) +
inovaþie, excelenþã ºi mecanisme.
Schema: Motivaþia turismului rural.
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Vederi a localitãþilor rurale din Republica Moldova.
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Vederi a localitãþilor rurale din Republica Moldova.
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Trãsurã

Trãsurã

ªaretã

Sanie
Echipaje care pot servi pentru agrement în turismul rural.
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7.2. Alcãtuirea mixului de marketing
Alcãtuirea mixului depinde de posibilitãþile firmei turistice ºi de
cerinþele pieþei. În aceste condiþii, este clar faptul cã poziþia ºi or-dinea
de importanþã a celor patru elemente variazã de la caz la caz, în funcþie
de condiþiile concrete ale firmei turistice, de specificul strate-giei în
serviciul cãreia este pus mixul ales. Însã indiferent de amplasa-rea lor, o
cerinþã de bazã o constituie corelarea acestor elemente.
Pentru activitatea de turism elementele mixului de marketing
trebuie caracterizate dupã urmãtorul algoritm:
Produsul trebuie neapãrat sã satisfacã nevoile ºi aºteptãrile
clientului. Nu existã doi clienþi care sã aibã exact aceleaºi nevoi sau
aºteptãri atunci când cumpãrã un produs sau serviciu. Deciziile de
cumpãrare ale clienþilor implicã o multitudine de raþiuni ºi sentimente,
pe care managerul unei firme de turism trebuie sã le înþeleagã, mai
înainte de a încerca sã-l influenþeze. Aceastã cunoaºtere este îngreunatã
de faptul cã nevoile ºi aºteptãrile oamenilor se schimbã neîncetat.
Satisfacerea nevoilor clientului ºi stimularea permanentã a aºteptãrilor acestuia sunt o sarcinã obositoare, dar a cãrei îndeplinire
aduce un profit substanþial. De fiecare datã când o firmã trezeºte
aºteptãri mai mari, ea îºi sporeºte avantajul faþã de concurenþi ºi-ºi
construieºte un zid de apãrare în jurul propriei afaceri. Pentru o firmã
turisticã de succes este necesar sã se planifice atât creºterea profitului,
cât ºi depãºirea aºteptãrilor clientului. Fireºte, e un lucru foarte bun sã
analizezi periodic, minuþios, nevoile ºi aºteptãrile clientului ºi de a trezi
aºteptãri cât mai apropiate de dorinþele lui. Valoarea oferitã clientului
trebuie sã stea la baza oricãrui produs turistic. Turistul trebuie sã fie
principala ºi permanenta preocupare a firmei. Toate celelalte obiective
se subordoneazã acestuia, ca importanþã ºi efort depus.
Ca punct de plecare la crearea unui produs turistic, îl constituie ierarhia nevoilor fundamentale, conceputã de Maslow. Potrivit acesteia, oamenii au în primul rând necesitãþi fiziologice (hranã,
adãpost, cãldurã etc.), ele sunt dominante, dacã nu sunt satisfãcute.
Individul se va ridica la urmãtoarea treaptã numai atunci când îºi va
satisface nevoia dominantã. Satisfacerea acestor necesitãþi cade pe
componenta de bazã a produsului turistic (confort, cazare, masã). Apoi
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au necesitãþi legate de siguranþã (absenþa pericolului, instinctul de
conservare al individului), care se bazeazã pe nevoile de echilibru
emoþional ºi de apãrare. Necesitãþile sociale, corespund unor nevoi de
afeliere, de acceptare în diferite grupuri, de adeziune, de identificare cu
alþii, etc. Necesitãþile de stimã, odatã acceptat, individul are nevoie sã
fie recunoscut, respectat, apreciat de cãtre ceilalþi, de a participa la
unele acþiuni, decizii. Necesitãþile de autorealizare, ele sunt, dupã
pãrerea lui Maslow, cele mai înalte aspiraþii umane, constând din
necesitatea de a se face remarcat, a-ºi marca locul în societate, de a ºti,
de a înþelege, a descoperi etc.. Componentele care fac un produs turistic
sã fie competitiv ºi atractiv sunt reflectate în (anexa 4 - 5).
Dacã veþi vinde un produs turistic de o calitate impecabilã, turiºtii
care s-au odihnit în gospodãria dumneavoastrã, neapãrat vor deveni
clienþii fideli, care vor veni anual sã se odihneascã, aducând cu ei rude,
prieteni, care pot deveni potenþialii clienþi stabili, însã totul depinde de
calitatea deosebitã a serviciilor oferite ºi a relaþiilor umane care se vor
stabili între gazdã, turiºti ºi cetãþenii din localitate.
Preþul produsului constituie un element complex al mixului de
marketing. Formarea preþurilor este un proces destul de dificil, întrucât
trebuie sã se þinã cont de interesele contradictorii ale firmei turistice ºi
ale clientului ºi sã fie gãsite soluþii de compromis pentru ambele pãrþi.
Dacã preþul este inaccesibil turiºtilor, el se transformã într-o barierã în
calea promovãrii produsului ºi a satisfacerii necesitãþilor clienþilor.
Dacã însã preþul nu acoperã cheltuielile de producþie ºi nu garanteazã
producãtorului un profit suficient, atunci nu existã posibilitãþi de dezvoltare a afacerii ºi producãtorul devine insolvabil. Este cunoscut faptul cã numai la un anumit volum de realizare a produsului (în cazul nostru sosiri turistice) activitatea turisticã devine rentabilã. Acest volum
minim al desfacerii pe care trebuie sã ºi-l asigure întreprinderea turisticã într-o anumitã perioadã, pentru a nu lucra în pierdere, constituie
ceea ce numim pragul de rentabilitate.
Politica de preþ trebuie sã fie promovatã luând în consideraþie:
realizarea profitabilitãþii producþiei, care asigurã dezvoltarea
ulterioarã a activitãþii de antreprenoriat;
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starea conjucturii pieþei, adicã a nivelului cererii ºi ofertei produselor similare;
gradul de elasticitate a cererii în funcþie de preþ, adicã reacþia
consumatorilor la schimbarea preþului, care se manifestã în modificarea volumului cererii.
Existã mai multe metode de stabilire a preþurilor, dar indiferent
de metoda de calculare a preþului, el trebuie sã fie acceptat de
cumpãrãtor. La început, pentru a cuceri un segment mai mare al pieþei
turistice se aplicã preþul de lansare, care este mai mic. Creºterea
preþului trebuie sã fie treptatã, ca sã nu speriem clientul, pânã el se
deprinde cu produsul ºi nu poate renunþa la el. Acest lucru se confirmã
atunci, când turistul cumpãrã repetat produsul firmei respective.
Pentru cumpãrãtor, limita între preþul cu care cumpãrã, ºi limita
peste care nu o face, este foarte confuzã. Mai degrabã, el percepe
preþurile în mod continuu, ca de exemplu: "Acest preþ este…"
inaccesibil: "Nu poate fi vorba…"
mare: "Meritã, oare…"
rezonabil: "Pare interesant, ce-ar fi sã încerc…"
mic: "Iau! Cred cã-i o afacere bunã…"
foarte mic: "Îl iau imediat, dar dacã asta ascunde ceva…"
Aceastã limitã se plimbã în sus ºi în jos, în funcþie de o mulþime de
factori, dar de multe ori, preþul cu care se vinde un produs turistic nu are
nici o legãturã cu preþul lui de cost. Aceasta depinde de faptul dacã
produsul este calitativ ºi surpinzãtor. Turistul îºi cumpãrã visul, aºa cã
singurul care conteazã este preþul pe care cumpãrãtorii sunt dispuºi sã-l
plãteascã. Putem vorbi de noþiunea "preþ psihologic", pornind invers,
de la client spre produs, la care valoreazã foarte mult satisfacerea
clientului. Dupã cum s-a menþionat mai sus, clientul satisfãcându-ºi o
necesitate urcã tot mai sus dorind sã cumpere un produs turistic superb
la un preþ mare, astfel exprimându-ºi respectul faþã de sine ºi senzaþia cã
prezenþa lui la o asemenea pensiune turisticã conteazã mult. Luând în
consideraþie dorinþele unor asemenea turiºti, putem vorbi de noþiunea
de preþ de prestigiu, care reprezintã simbolul reuºitei profesionale ºi al
ascensiunii spre o performanþã continuã a produsului.
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Cunoscând costurile totale pe care le implicã produsul turistic putem trece la stabilirea preþului cu care acesta va fi livrat clienþilor.
Stabilirea preþului cade în sarcina directorului de marketing, presupunând cã acesta ºi-a fãcut bine treaba, produsul va fi plasat uºor pe
piaþã.
Plasarea, sau distribuþia ca element al mixului de marketing include canalele ºi ansamblul de activitãþi funcþionale interdependente,
cu ajutorul cãrora produsul ajunge la turist. Existã mai multe cãi ºi
canale prin care produsul ajunge la consumator. Cei mai mulþi
producãtori nu îºi vând produsele direct turiºtilor, ei apeleazã la turoperatori, agenþii de turism, birouri turistice din strãinãtate, care cunosc
mai bine aceste procese de plasare pe piaþã ºi comportamentul clienþilor. Când turistul cumpãrã un anumit produs, el parcurge un anumit
proces decizional constând în recunoaºterea nevoii, cãutarea informaþiilor, evaluarea variantelor, luarea deciziei de cumpãrare ºi comportamentul postcumpãrare. Sarcina acestor agenþi specializaþi este de a
cunoaºte comportamentul de cumpãrare al turistului la fiecare etapã ºi
factorii de influenþã corespunzãtori, pentru a vinde produsele cât mai
avantajos ºi într-un volum mai mare.
Pieþele turistice sunt formate din cumpãrãtori, iar ei diferã într-un
mod sau altul. La plasarea produselor turistice pot fi aplicate trei
strategii referitoare la o anumitã piaþã. Marketingul de masã constã în
atragerea tuturor categoriilor de clienþi. Marketingul care se bazeazã pe
varietatea produselor este bazat pe concepþia de a veni cu douã sau mai
multe oferte, diferenþiate în ceea ce priveºte calitatea ºi caracteristicile,
cu intenþia de a crea varietate ºi de a individualiza produsele firmei de
cele ale altor concurenþi. Marketingul "la þintã" are scopul de a identifica grupurile diferite de turiºti cu anumite necesitãþi, care constituie o
piaþã destul de variatã.
Astãzi se trece de la marketingul de piaþã ºi de la diferenþierea
produselor turistice la marketingul "la þintã", deoarece aceastã metodã
este mult mai raþionalã pentru identificarea oportunitãþilor pieþei ºi
pentru crearea unor produse ºi mixuri de marketing mult mai eficiente.
Cercetarea de marketing a pieþei turistice începe cu mult înainte de
realizarea produsului ºi continuã pânã în momentul intrãrii sale în
consum ºi chiar dupã aceea. Numai astfel putem menþine competitivi tatea ºi prezenþa produsului nostru pe piaþã.
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Momentele cheie ale aplicãrii marketingului la þintã sunt: segmentarea pieþei, alegerea pieþei-þintã ºi plasarea pe piaþã. Segmentarea
pieþei este un proces de împãrþire în grupuri distincte de turiºti, pentru
care sunt necesare produse ºi mixuri de marketing separate, spre exemplu produsele ecoturismului ºi ale turismului ecvestru.
Dacã o firmã turisticã nu va reuºi sã se plaseze pe segmentele
pieþei, atunci piaþa o va elimina.
Promovarea. O firmã turisticã poate produce cel mai bun
produs, dar dacã turiºtii nu-l cunosc ºi nu sesizeazã avantajele lui, este
foarte puþin probabil ca acesta sã aibã succes. Firma ºi produsele ei
trebuie promovate. Promovarea este o componentã importantã a mixului de marketing, scopul cãreia constã în deplasarea rapidã a produsului de la producãtor cãtre client. În vederea reducerii incertitudinilor, este necesarã adoptarea unor criterii detaliate ºi unor metode ºtiinþifice, care pot determina cãile practice ºi eficiente de acþiune
pentru pãtrunderea cu succes pe piaþã, pentru introducerea ºi promovarea produselor întreprinderii turistice. Ideea fundamentalã a acestor acþiuni este apelul direct la publicul larg de consumatori, pentru ca
aceºtea sã cunoascã produsul, sã-l cumpere ºi sã-i rãmânã cumpãrãtori
fideli, provocând totodatã modificãri favorabile în mentalitatea ºi
deprinderile lor. Promovarea se desfãºoarã în douã direcþii:
promovarea produsului ºi promovarea vânzãrilor. Pentru ca promovarea sã poatã exista, este necesar ca între vânzãtor ºi cumpãrãtor sã
existe un continuu schimb de informaþii în cadrul unui proces de informare, care conduce la decizia cumpãrãtorului de a procura sau nu
acest produs (vezi anexa 6-8). Statistica de mai jos aratã, care este
impactul canalului de comunicare de la sursã (vânzãtor) pânã la
receptor (cumpãrãtor).
Canalele pot fi plasate în felul urmãtor:
publicitatea în presa specializatã 5%;
contacte la un koctail de prezentare 12 %;
trimitere prin intermediul poºtei electronice 6 %;
scrierea unui articol în presa specializatã 24 %;
conferinþe în cadrul unui târg sau expoziþii 19 %;
publicitate între prieteni 45 %.
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Acesta este un capitol care prin conþinutul sãu þine sã vã ajute sã
vã lansaþi pe piaþa turisticã cu un produs cât mai competitiv. A face o
evaluare cât mai completã asupra turistului înseamnã a-i descoperi
dorinþele, nevoile, viziunile ºi strategiile sale de cumpãrãtor. Dacã
producãtorul nu ºtie sã facã acest lucru, înseamnã cã vânzãrile lui ar
putea sã fie doar întâmplãri, ºi oricine în locul sãu ar putea avea rezultate asemãnãtoare.
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CAPITOLUL VIII. EVIDENÞE MANAGERIALE
8.1. Specificul evidenþei contabile în afaceri
8.2. Principiile evidenþei contabile
"Oamenii se împart în douã categorii:
unii care cautã ºi nu gãsesc,
alþii care gãsesc ºi nu sunt mulþumiþi"
(Mihai Eminescu)
8.1. Specificul evidenþei contabile în afaceri
Contabilitatea este un instrument capabil sã diminueze situaþiile ce blocheazã formarea concepþiei manageriale despre o economie
în care banii ºi profitul, abilitatea ºi loialitatea, respectarea fiscalitãþii ºi
a partenerilor, sunt imperative majore.
Ansamblul metodologic al contabilitãþi este o realitate cu ºanse
certe de reuºitã, aºezat pe coordonatele "contabilitãþii europene" cu
numeroase concepþii noi, soluþii practic-aplicative, alternative etc..
Astfel din uriaºa masã de conturi, fiecare agent economic îºi poate
selecta acele "pachete" specifice secþiunilor activitãþii sale, care sunt
"cuplate" pe obiectivul afacerii, având posibilitatea organizãrii unei
contabilitãþi "operaþionale", cu un numãr rezonabil de conturi, cu un
volum redus de muncã de rutinã, dar cu valoroase valenþe informaþionale ºi de control. În acest context cei care se vor antrena în
procesul unei afaceri vor trebui sã depunã eforturi de învãþare, de
însuºire rapidã ºi organizare într-o nouã viziune toate semnificând
inevitabila perfecþionare "din mers" a activitãþii financiar-contabile,
într-un moment în care drumurile economiei sunt împânzite cu
numeroase capcane ºi dificultãþi.
Evidenþa contabilã este procesul prin care sunt obþinute ºi
înregistrate informaþiile financiare ºi este obligatorie prin lege.
Evidenþa contabilã prezintã situaþia financiar-contabilã ºi este
necesarã pentru relaþia cu bãncile, soluþionarea unor litigii, prezentarea organelor de control, vânzarea sau lichidarea firmei, obþinerea unor credite etc.
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Datele cuprinse în evidenþa contabilã sunt: capitalul social, toate
veniturile obþinute, toate cheltuielile efectuate., ele fiind înregistrate în
registre. Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii în care se înregistreazã periodic, cronologic ºi sistematic operaþiunile economico-financiare.
Actele normative care reglementeazã domeniul contabilitãþii în
Republica Moldova pot fi clasificate în funcþie de nivelul reglementarii
dupã cum urmeazã:
Nivelul
reglementãrii

Actele normative de reglementare

Nivelul I

Legea contabilit
1995

Nivelul II

Standardele Na

Nivelul III

Indica
regulamente, instruc
Ministerului Finan

Nivelul IV

Obiectul reglementat
Se rãspîndeºte asupra tuturor organizaþiilor,
indiferent de forma organizatorico-juridic
constituire, stabileºte bazele metodologice ºi
legale unice de þinere a contabilitãþii
Determinã ordinea dezvãluirii informaþiei în
rapoartele financiare
Reglementeaz

Documentele interne, elaborate de
organizaþie, ce þin de organizarea
eviden

Ministerului Finan
“Cu privire la inventariere”
Politica de contabilitate (regulamentele, stabilite

conturi lucrativ (
conturilor
cadrul organizaþiei respective)

În condiþiile desfãºurãrii unei afaceri cum este turismul rural,
ecoturismul ºi turismul durabil, este necesar de stabilit ºi respectat
principiile ce þin de evidenþa contabilã. Întreprinzãtorul din turism, care
este ºi el un agent economic, integrându-se în viaþa economicã a þãrii,
trebuie sã respecte regulile în conformitate cu Standardele Naþionale de
Contabilitate ºi Standardul Naþional de Contabilitate 4.
8.2. Principiile evidenþei contabile
Evidenþa contabilã este utilã întreprinzãtorului, acesta trebuie sã
cunoascã volumul cheltuielilor ºi veniturilor, a legãturilor care se
stabilesc între tarife, numãrul de turiºti ºi profit.
Sistemul de contabilitate prezintã incontestabil valenþe de
neegalat, dar menþinerea lui la aceºti parametri nu se poate face decât
prin aplicarea întocmai a unor reguli, principii, metode, etc. majoritatea
dintre acestea derivând din ºtiinþa ºi practica financiar-contabilã, dar ºi
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Din bunul simþ economic general ºi managerial. Între acestea este
interesant a fi menþionate, în primul rând, "principiile":
a) principiul prudenþei, potrivit cãruia nu este admisã supraevaluarea elementelor de activ ºi a veniturilor, respectiv
subevaluarea elementelor de pasiv ºi a cheltuielilor, þinând cont de deprecierile, riscurile ºi pierderile posibile generate de desfãºurarea activitãþii exerciþiului curent sau anterior;
b) principiul permanenþei metodelor, care conduce la continuitatea aplicãrii regulilor ºi normelor privind evaluarea,
înregistrarea în contabilitate ºi prezentarea elementelor patrimoniale ºi
a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaþiilor contabile;
c) principiul continuitãþii activitãþii potrivit cãruia se presupune
cã unitatea patrimonialã îºi continuã în mod normal funcþionarea;
d) principiul independenþei exerciþiului care presupune delimitarea în timp a veniturilor ºi cheltuielilor aferente activitãþii unitãþii
patrimoniale pe mãsura angajãrii acestora ºi trecerea lor la rezultatul
exerciþiului la care se referã;
e) principiul intangibilitãþii bilanþului de deschidere a unui
exerciþiu care trebuie sã corespundã cu bilanþul de închidere a
exerciþiului precedent;
f) principiul necompensãrii, potrivit cãruia elementele de activ
ºi de pasiv trebuie sã fie evaluate ºi înregistrate în contabilitate separat,
nefiind admisã compensarea între posturile de activ ºi cele de pasiv a
bilanþului.
Baza evidenþei contabile o constituie registrele necesare
conform cerinþelor legislaþiei ºi standardelor. Înscrierea în registre se
face în ordinea cronologicã a evenimentelor. Fiecãrei înregistrãri îi
corespunde un document primar (facturã, chitanþã, bon, mandat poºtal,
extras de cont etc.).
Documentele emise sau primite trebuie sã conþinã cel puþin:
identificarea documentului tip (facturã, chitanþã etc) ºi numãrul
de ordine;
data ºi locul emiterii;
identificarea agentului emitent (denumire, adresã, cod fiscal);
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precizarea operaþiei înregistrate (primit, achitat, facturat etc.)
elemente cantitative ºi calitative;
valoarea operaþiei înregistrate;
semnãturi, ºtampile.
Înregistrãrile trebuie sã fie reale, corecte ºi complete.
Documentele cu regim special (facturi ºi chitanþe fiscale) se vor completa cu respectarea cerinþelor legislaþiei fiscale, respectarea numerotãrii, numãrul de exemplare, pãstrarea copiilor etc.
Evidenþa va fi completatã cu documente ºi calculaþii proprii,
adaptate mãrimii activitãþii ºi scopurilor urmãrite. Unul dintre obiectivele urmãrite permanent este stabilirea rezultatului economic ºi financiar obþinut, respectiv stabilirea mãrimii profitului sau a pierderilor.
Este necesar ºi obligatoriu ca acest lucru sã se facã lunar. Calculul
rezultatului se face prin scãderea cheltuielilor din încasãri.
Pentru a se obþine un rezultat corect (privind cheltuielile ºi
încasãrile lunare referitoare numai la activitatea de turism ecologic,
rural etc.) trebuie fãcute câteva operaþii:
eliminarea cheltuielilor sau a pãrþilor din acestea care nu au
contribuit la realizarea veniturilor din luna respectivã;
includerea veniturilor neîncasate încã, dar aferente activitãþii din
luna curentã;
eliminarea din calcul a oricãror cheltuieli sau încasãri accidentale
(excepþionale) care nu au o legãturã directã cu activitatea (amenzi,
penalitãþi, restituiri de datorii vechi etc.).
Scopul acestor ajustãri este asigurarea unei corespondenþe cât
mai depline între efort (cheltuieli) ºi rezultat (venit) ºi, pe aceastã cale,
determinarea mãrimii reale a profitului sau pierderilor. Calculul lunar
permite în plus determinarea variaþiei sezoniere a volumului activitãþii
ºi a profitabilitãþii. În paralel cu aceste calcule (privind fiecare lunã în
sine) se va þine ºi o evidenþã cumulatã, de la începutul anului pânã la zi,
în care vor fi prezente toate încasãrile ºi plãþile (mai puþin cele care se
încadreazã în categoria investiþii).
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CAPITOLUL IX. DEONTOLOGIA TURISMULUI
9.1. Întâmpinarea turiºtilor
9.2. Comunicare gazdã-turist
9.3. Tradiþii de gastronomie
9.4. Servicii suplimentare oferite turiºtilor
"Mãsurariul civilizaþiei unui popor astãzi
este o limbã sonorã ºi aptã de-a exprima prin
sunete noþiuni, prin ºir ºi accent logic cugete,
prin accent etic sentimente"
(Mihai Eminescu)
O datã cu începutul existenþei sale sociale, umanitatea a impus
norme de comportament în toate domeniile esenþiale ale vieþii: hrana ºi
îmbrãcãmintea, relaþiile dintre sexe, relaþiile dintre inferiori ºi
superiori, corespondenþa, primirea oaspeþilor etc. Comportamentul
precis în aceste situaþii a fost codificat în reguli precise, iar a nu le
respecta înseamnã a te exclude din categoria ta socialã. În toate
timpurile, în toate categoriile de grupuri umane, politeþea a fost
indispensabilã traiului în comun, chiar dacã obiceiurile diferã de la o
þarã la alta. Astfel totalitatea obligaþiilor, a normelor morale în general
în cadrul unei comunitãþi se numeºte deontologie. Deci deontologia
este o doctrinã a moralei profesionale cuprinzând ansamblul normelor
ºi obligaþiilor etice specifice unei activitãþi umane. Dacã este vorba de
deontologia turismului, atunci se are în vedere ansamblul normelor de
conduitã ºi a obligaþiilor gazdei faþã de turiºti.
9.1. Întâmpinarea turiºtilor
Pentru o mai buna înþelegere a localnicilor, a obiceiurilor lor, a
împrejurimilor pe care le vãd, pentru care au plãtit bani ºi au parcurs un
drum, turiºtii au nevoie sã comunice, în primul rând cu gazda, dar ºi cu
alþi oameni din localitatea respectivã. Prima impresie a turistului se
creeazã de la poartã, când el intrã în curtea gazdei. Strãduiþi-vã ca prima
impresie sã fie foarte bunã. Se considerã cã aceasta este hotãrâtoare.
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Este politicos ca la întâmpinare, gazda sã le ureze bun venit
turiºtilor ºi sã procedeze conform obiceiurilor naþionale ale localitãþii,
sã-i serveascã cu un pãhãruþ de vin, fructe ºi nuci, miere de albine,
dulceaþã, etc.
Dupã ce oaspeþii ºi-au lãsat bagajele ºi s-au acomodat, ei pot fi
poftiþi la o ceaºcã de cafea sau de ceai, un pahar de suc sau o altã bãuturã
tradiþionalã, însoþite de o farfurie cu plãcinte sau cu dulciuri, fructe etc.
Cu aceastã ocazie, într-o discuþie prieteneascã li se oferã informaþii:
despre evenimentele locale ale perioadei respective, despre gastronomia localã, obiceiuri, etc.
În continuare, gazda va prezenta casa ºi restul gospodãriei, în
special spaþiile care vor fi destinate oaspeþilor (camerele de dormit,
bucãtãria, sufrageria, grupul sanitar), dar ºi anexele gospodãreºti.
Pentru aparatele ºi echipamentele considerate periculoase trebuie
fãcutã o demonstraþie de utilizare.
Oferiþi-le turiºtilor pliante ce conþin informaþii despre potenþialul
turistic din împrejurimile localitãþii. De asemenea sunt utile
informaþiile cu privire la producãtorii ºi meºterii populari locali, trasee
recomandate pentru plimbãri, ghizii de turism cu ajutorul cãrora, se pot
organiza excursii în rezervaþiile naturale protejate cu acces limitat.
Pentru evitarea unor neînþelegeri ulterioare, precizaþi oaspeþilor
ce anume conþine tariful de cazare. Menþionaþi atunci când este cazul,
cã unele produse sunt oferite fãrã platã.
De regulã solicitaþi plata la sfârºitul ºederii. Dar pentru turiºtii cu
perioade de ºedere mai lungi, se recomandã sã cereþi ºi plãþi
intermediare.
Fiecare persoanã adultã are obligaþia de a completa fiºa de
evidenþã despre sosire ºi plecare, pentru a vã putea organiza mai
calitativ ºi eficient lucrul.
Arãtaþi sentimentul cã turiºtii au fost aºteptaþi, iar sosirea lor
constituie un eveniment important ºi fericit pentru întreaga familie.
9.2. Comunicarea gazdã turist
Regula numãrul unu a comunicãrii spune, cã oamenilor le
place mai mult sã vorbeascã decât sã asculte. Chiar ascultarea unor idei
foarte interesante prezintã un interes limitat în timp.
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De calitatea dialogului depinde totul, reuºita afacerii etc. Ceea,
ce uitã foarte mulþi este, cã dialogul înseamnã nu numai a vorbi, ci ºi a
asculta. Dialogul nu prevede o totalitate de monologuri.
În calea dialogului stau o serie de obstacole, naturale de altfel,
care în psihologie sunt denumite blocaje. Dintre acestea, le amintim pe
cele mai importante, care apar într-un dialog:
Blocaje fiziologice:
oboseala care poate fi datoratã orei nepotrivite a întâlnirii
turiºtilor, duratei întrevederii, a intensitãþii discuþiilor etc.;
calitatea mediului cum este spaþiul neadecvat, lipsa confortului,
zgomotul, cãldura sau frigul prea mare etc.;
dificultãþi de vedere sau de auz ale clientului etc.
Blocaje psihologice:
motivaþia insuficientã (aºteptãrile turistului nu s-au împlinit);
dezinteresul: poate fi datorat, de exemplu, diferenþei de nivel
ierarhic, social, intelectual, chiar de orientare politicã dintre parteneri;
lipsa simþului umorului din partea unuia sau a altuia dintre
parteneri;
emoþia;
neîncrederea etc.
Gazda trebuie sã fie în permanenþã atentã ºi sã încerce sã elimine
aceste obstacole. Este natural sã-l întrebi pe turist dacã îl deranjeazã
ceva. Nu numai cã este calea cea mai simplã, dar are un efect psihologic
important.
Este bine, ca gazda sã le facã turiºtilor ºederea cât mai comodã,
cât mai agreabilã, într-un mod cât mai firesc. Comunicarea cu turiºtii se
face mai comodã, mai sinergeticã, prin mici gesturi de curtoazie. Iar
dacã le sunt solicitate amãnunte despre ei, ºi preocupãrile lor, oaspeþii
se vor dovedi plãcut impresionaþi.
Dacã ei manifestã interes faþã de activitãþi gospodãreºti cu
specific rural (lucrul în grãdinã, hrãnitul ºi mulsul animalelor, culesul
fructelor ºi strugurilor, strânsul fânului etc.) este bine sã-i lãsaþi, dacã ei
doresc, sã participe efectiv la acestea. Este bine sã li se aducã la
cunoºtinþã anumite pericole ºi restricþii.
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Prin mici atenþii aveþi posibilitatea de a trezi interesul turiºtilor,
pentru cumpãrarea suplimentarã a respectivelor produse (fructe, struguri, legume, bãuturi ºi altele).
Manifestaþi grijã deosebitã faþã de copiii turiºtilor (creaþi spaþii de
joacã ºi feriþi-i de animalele agresive). Pe de altã parte, simþindu-se
excelent, copiii pot influenþa destinaþia concediilor ulterioare ºi astfel
aveþi toate ºansele sã primiþi regulat vizita respectivei familii.
La plecarea oaspeþilor, propuneþi-le ºi alte perioade de gãzduire: culesul strugurilor ºi fructelor de livadã, tãierea porcului, Crãciunul, Paºtele, strânsul ciupercilor ºi fructelor de pãdure, sãrbãtorile
folclorice, târgurile anuale etc.
Invitaþi-i ºi la sfârºit de sãptãmânã propunându-le preþuri
atractive. Dacã au stat mai multe zile, le puteþi oferi un dar: o sticlã cu
vin, un vas de lut etc. Cu acelaºi gest frumos puteþi marca zilele de
naºtere sau onomastice ale turiºtilor.
La fel de importante se dovedesc relaþiile stabilite ºi întreþinute
prin intermediul corespondenþei ºi telefonului.
Dacã primiþi o scrisoare, prin care vi se solicitã informaþii cu
privire la condiþiile oferite, înseamnã, cã potenþialul oaspete este cu
adevãrat interesat.
Rãspunsul trebuie dat imediat, cel mai târziu dupã câteva zile.
Scrisoarea va rãspunde clar la întrebãrile puse, oferindu-le ºi informaþii
interesante suplimentare.
În cazul unui rãspuns negativ (nu puteþi asigura cazarea din
motive obiective), propuneþi o soluþie alternativã (altã perioadã, altã
gazdã din sat etc.)
Comunicarea se poate realiza ºi telefonic. E necesar sã aveþi în
vedere:
eliminarea zgomotelor ce pot perturba convorbirea;
folosirea unui ton amabil;
acordarea atenþiei faþã de spusele celuilalt;
posibilitatea de a nota cu precizie, ceea ce vi se comunicã.
Nu ezitaþi sã formulaþi, ceea ce vi s-a spus, asigurându-vã pe
aceastã cale, cã aþi înþeles corect.
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Întotdeauna purtaþi-vã cu turiºtii, ca ºi cum v-ar fi cei mai buni
prieteni.
9.3. Tradiþii de gastronomie.
Este important sã se includã în oferta de cazare ºi micul dejun,
prânzul ºi cina fiind pregãtite de gazdã sau chiar de turiºti, dacã aceºtea
solicitã. Turiºtii sunt satisfãcuþi, ori de câte ori au posibilitatea, de a
descoperi specificul local, chiar ºi în domeniul culinar.
Practic pentru turiºti, nu trebuie de pregãtit dupã cãrþi de bucate,
dar conform celor specifice localitãþii ºi învãþate de la mama ºi bunica.
Este bine sã se acorde atenþie ºi acestui element foarte important din
punct de vedere al atracþiei pentru turiºtii, dornici de a descoperi lucruri
cât mai diverse faþã de traiul lor obiºnuit. Trebuie de þinut cont, cã mulþi
turiºti aleg produsul turistic în funcþie ºi de oferta gastronomicã (se are
în vedere calitatea ºi cantitatea). Iatã de ce trebuie acordatã atenþie mare
meniurilor, pe care le oferiþi turiºtilor.
În funcþie de localitatea unde locuiþi, puteþi identifica câteva
particularitãþi, care pot fi transformate în avantaje. Este foarte
important sã pregãtiþi masa la cererea turiºtilor.
9.3.1. Pregãtirea mesei.
Indiferent, dacã aþi inclus sau nu în tariful de cazare, micul dejun
trebuie sã fie consistent, cu bãuturi nealcoolice calde (ceai de fructe de
pãdure, ceai de plante, cafea, lapte etc.), brânzã, ouã fierte, slãninã,
eventual omletã, ouã ochiuri, fripturã rece, legume, dulceaþã.
La prânz sau cinã, meniul va conþine 3 sau 4 feluri de mâncãruri,
plus bãuturã:
la început o gustare rece (cu brânzã, salam, ºuncã, slãninã,
legume), brânzã cu smântânã, rãciturã de pasare sau peºte, etc.
apoi, la prânz: zamã de gãinã, supã, ciorbã sau borº;
urmeazã felul doi: brânzã de oi cu mãmãliguþã, tocãniþã din carne
de porc, peºte prãjit cu mujdei, peºte înãbuºit cu sos alb sau roºu, tocanã
de legume, ghiveci, sarmale, fripturã, mititei, pui la grãtar, nãut cu
carne, eventual cu salatã sau murãturi, etc.;
la desert: dulciuri de casã (clãtite, gogoºi, plãcinþele, cornuleþe,
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chec, babã neagrã, cozonac, etc.), fructe, struguri. Ca bãuturã serviþi
vin, un litru la trei persoane în timpul mesei. Evident, la cererea turiºtilor, ei pot fi serviþi suplimentar cu bãuturi tradiþionale locale.
Felurile pentru prânz ºi cinã (în primul rând felul doi, dar ºi supa,
ciorba, borºul, zama) vor fi schimbate de la o zi la alta ºi de la prânz la
cinã. Stabilirea felurilor pentru prânz este bine sã se facã, consultând
turiºtii, tot atunci fixându-se ºi numãrul celora, care vor lua masa de
prânz. Stabilirea meniului ºi numãrului de porþii pentru toatã ziua se
face din seara precedentã. Estimarea cheltuielilor pentru pregãtirea
mesei este prezentatã în (anexa 9).
Nu este obligatoriu, ca toate mâncãrurile sã aibã carne. Este bine
sa oferiþi meniuri vegetariene sau de post celor interesaþi (pregãtiþi-vã
din timp pentru asemenea situaþii). Trebuie sã dovediþi fantezie în
schimbarea produselor, care intrã în compoziþia mâncãrurilor. Aveþi
grijã, ca turiºtii sã nu aibã impresia, cã vreþi sã faceþi economii pe
socoteala lor. Practic, cu cât mâncarea este mai atent pregãtitã, cu atât
preþul cerut poate fi mai mare. Nu pierdeþi din vedere specificul local al
mâncãrurilor, ca ºi alcãtuirea meniului în funcþie de sezon. În afara
produselor din reþeaua comercialã, e bine sã preferaþi utilizarea
produselor din propria gospodãrie (legume, fructe, ghiveciuri, lapte,
ouã, carne, conserve, etc.).Toate trebuie sã fie proaspete ºi curate. O
atenþie deosebitã trebuie acordatã cãrnii ºi peºtelui, precum ºi
conservelor, pentru care existã riscul alterãrii. Puteþi folosi carne de
pasãre, iepure, porc, oaie, viþel, etc., depinde de animalele, pe care le
creºteþi ºi numãrul acestora. Atunci, când nu veþi avea carne proaspãtã
la dispoziþie, veþi recurge la congelator. Fiþi atenþi, congelarea nu
omoarã microbii, ci doar îi împiedicã sã fie dãunãtori, cu condiþia, ca
bucata de carne sã fie congelatã în profunzime. Congelarea se face
imediat dupã sacrificare. Peºtele se congeleazã cel mai târziu la trei ore
dupã ce a fost prins. Ambalarea se face în pungi de plastic, strângând
punga în jurul bucãþii de carne, pentru a rãmâne cât mai puþin aer
posibil. Adãugaþi o etichetã cu data congelãrii. În acest scop, pentru a
distruge agenþii patogeni din produse, este foarte bine sã utilizaþi vesela
Zepter, care permite extragerea aerului ºi pãstrarea produselor în
vacuum, fãrã a-ºi pierde calitãþile nutritive ºi estetice.
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Legumele ºi fructele nu se trateazã chimic cu 15 zile înainte de
recoltare.
Bucãtãria trebuie menþinutã permanent în stare de curãþenie.
Mãturatul uscat nu este recomandat în bucãtãrie. La solicitarea
turiºtilor trebuie sã le puneþi la dispoziþie un spaþiu de pregãtire a mesei.
De asemenea în afara orelor de masã, ei trebuie sã aibã posibilitatea sãºi pregãteascã un ceai, o cafea, un nes, etc.
Dacã turiºtii sunt interesaþi de însuºirea modului de pregãtire a
bucatelor specifice locului, gospodina trebuie sã se arate bucuroasã ºi
sã le împãrtãºeascã "secretele". Este foarte plãcutã pentru turiºti
posibilitatea pregãtirii mâncãrurilor din carne la grãtar ºi servite direct
în curte, la iarbã verde.
9.3.2. Servirea turiºtilor.
Masa se serveºte într-un spaþiu comun (sufragerie) sau în aer
liber, eventual sub un nuc, tei sau la umbra viþei de vie ºi într-o
atmosferã familialã. Nu uitaþi cã masa bine servitã este piatra de
încercare pentru a satisface turistul. Fãrã îndoialã cã masa pe care o
oferim este ºi un prilej pentru discuþii interesante între turiºti ºi gazdã.
În timpul mesei trebuiesc evitate discuþiile neplãcute ºi neinteresante.
Nu bem ºi nu vorbim cu gura plinã. Este o regulã foarte cunoscutã ºi naº reveni asupra ei, dacã n-ar fi încãlcatã zilnic. Oamenii, care încearcã
sã mãnânce ºi sã povesteascã în acelaºi timp, fac o impresie neplãcutã.
Dacã avem animale (câini sau pisici), acestea n-au ce cãuta în
sufragerie oricât de mult le-am iubi. Este nu numai o lipsã de respect
faþã de turiºti, ci ºi un prilej faþã de incidente nedorite.
Un obicei prost, este de a obliga turiºtii sã mãnânce mai mult
decât pot. Se mãnâncã aºa cum gãteºte gospodina. Obligaþia gazdei, pe
de altã parte, este sã guste în prealabil din toate bucatele ºi sã le
potriveascã la gust, iar datoria turistului sã le accepte ca atare. E foarte
neplãcut sã se dea sfaturi culinare în funcþie de preferinþele gazdei.
E neapãrat de utilizat faþã de masã din material textil, farfurii
(din faianþã, lut, inox), tacâmuri din inox (nu din aluminiu), pahare,
ºerveþele de hârtie. Eventual trebuie prevãzutã o masã pentru copii,
separatã de masa adulþilor. Pe masã, de fiecare datã se aduc sticle cu apã
mineralã sau platã, câteva vase cu sucuri naturale.
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Este necesar sã se schimbe farfuriile ºi tacâmurile dupã fiecare
fel. La prânz ºi cinã, pentru fiecare persoanã se prevãd cel puþin douã
pahare (pentru bãuturi tari ºi vin). La micul dejun este suficient un
pahar mare, pentru apã.
Se recomandã sã existe pânã la sfârºitul mesei pentru fiecare
turist o farfurie mare (farfurie suport), care va rãmâne pânã la sfârºitul
mesei, cu scopul de a proteja faþa de masã. La micul dejun, tacâmurile
se aºeazã de o parte ºi de alta a farfuriei-suport (vezi anexa 10). Paharul
de apã se aºeazã în faþa farfuriei, în centru. ªerveþelul se pliazã în
triunghi ºi se introduce sub furculiþã. Coºul de pâine, se acoperã cu un
ºervet alb de pânzã, se aºeazã în centrul mesei, ca ºi sticla cu apã, solniþa
ºi eventual vaza cu flori. De asemenea în dreapta cuþitului se aºeazã ºi
ceaºca de ceai cu farfuria dedesubt.
Pentru servirea unei gustãri reci, produsele sunt tãiate astfel,
încât fiecare bucatã în parte sã poatã fi luatã cu furculiþa, sunt aºezate
estetic pe toatã suprafaþa platoului ºi sunt suficiente cu numãrul
turiºtilor aºezaþi la masã. Dacã nu existã condiþii, ca fiecare din ei sã
ajungã fãrã greutate sã ia cu furculiþa bucãþile de pe platou, pot fi
prevãzute câteva platouri. Turiºtii sunt consultaþi in legãturã cu dorinþa
lor pentru lapte sau ceai. Laptele se serveºte in ulcicã de lut sau canã,
din care oaspeþii vor servi dupã dorinþã. Ceaiul se serveºte in ceainice
de sticla, încãlzite dedesubt de o lampã cu spirt.
Dacã aþi pregãtit ºi o omletã sau ochiuri, la bucãtãrie veþi aºeza
câte o porþie pe farfuriile întinse mijlocii, care vor fi aduse la masã
înaintea platoului cu gustarea rece. Sunt serviþi mai întâi copiii, apoi
doamnele, ºi în cele din urmã domnii. Aºezarea farfuriei cu omletã sau
ochiuri se face în faþa fiecãrui oaspete, prin spatele ºi dreapta sa, peste
farfuria-suport sau direct pe masã, dupã caz. Poziþia mesei ar trebui sã
vã permitã sã ajungeþi în spatele fiecãrui oaspete ºi sã-i aºezaþi farfuria
în faþã, fãrã sã vã întindeþi peste masã.
Dacã este necesar, suplimentaþi produsele oferite.
Atenþie la manevrarea obiectelor de servire: farfuriile se prind
de margine, cu degetul mare trecut puþin peste marginea farfuriei, în
nici un caz în interiorul farfuriei, tacâmurile se prind de la bazã, indife86

rent dacã au sau nu picior, niciodatã nefiind permisã prinderea cu introducerea degetelor in interior.
Dacã oaspeþii întârzie dupã masã ºi nu se ridicã, strângeþi tot
ceea ce nu implica un consum imediat. (Cu un ºervet curat de pânzã
ºtergeþi imediat masa.)
Debarasarea, ca ºi servitul se fac în general prin partea dreaptã a
oaspetelui (farfuriile, ceaºca, paharul, cuþitul). Totuºi furculiþa ºi
ºerveþelul, aflându-se în stânga oaspetelui ºi nefiind permisã trecerea
mâinii prin faþa sa, ridicarea lor de pe masã se face prin partea stângã.
De obicei membrii familiei gazdã iau masa separat. La prânz ºi
cinã, masa este servitã în condiþii asemãnãtoare. Supa, ciorba sau
borºul se aºeazã într-un castron la mijlocul mesei, oaspeþii servindu-se
cu ajutorul polonicului. Adesea felul principal este aºezat în farfurii de
la bucãtãrie. Înainte chiar de servirea acestuia, se aduce la masã salata
(o farfurie micã în partea stângã, spre faþã, a fiecãrui oaspete sau un
castron comun pentru toatã masa). Desertul poate fi adus pe un platou
comun.
Bãuturile tari se toarnã în pahare înaintea gustãrii (primului fel).
Vinul se toarnã dupã supã, ciorbã sau borº, înaintea servirii felului
principal.
În continuare se recomandã câteva reguli pentru o masã, când îi
avem ca musafiri pe turiºti:
1. Trebuie de prevãzut un meniu de mâncare de regim, pentru a
înlocui, când unii turiºti nu-l suportã din motive medicale, eventual pe
cel oferit anterior.
2. Bãuturi, ce se servesc ca aperitive: coniac, vodcã, whisky,
vermut, þuicã.
3. Antreurile se compun în mod obiºnuit din feluri de mâncare
reci, picante, peºte, mezeluri ºi diverse salate. Se pot servi ºi antreuri
calde: ficãþei de pui, diferite plãcinte, pizza, sufleuri, pateuri.
Antreurile reci pot fi combinate cu cele calde, însã atenþie, dacã
încãrcãm masa cu antreuri greu de digerat (salatã de vinete, ciuperci cu
maionezã etc.) ºi în continuare avem mai multe feluri de mâncare, plus
tort, baclava, îngheþatã, riscãm, fie ca musafirii noºtri sã facã o
indigestie serioasã, fie sã luãm mâncãrurile de pe masã neatinse.
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Ne gândim înainte de a pune musafirii la masã, cât am putea
mânca noi înºine, fãrã sã ne îmbolnãvim! Tacâmul - un serviciu pentru
antreuri sau servicii obiºnuite de masã de dimensiune mijlocie. Vinuri
albe demiseci ºi roze: Pinot, Perla, ªardone, Feteascã albã.
4. Consome-ul: Se serveºte o supã limpede în ceaºcã, cu o
lingurã de supã mai degrabã micã (dar nu linguriþã). Dacã n-am oferit
antreuri, vom putea înlocui supa cu o ciorbã, care va fi servitã în farfurie
cu o lingurã obiºnuitã. Se aduce castronul cu supã (supiera) ºi se ia de pe
masã dupã golire. La aceste feluri nu e nevoie de bãuturi.
5. Peºtele: Existã pentru peºte un tacâm special. Se recomandã
vinuri albe, seci, spumoase ºi spumante.( Aligote, Risling, Muscat, vin
alb de casã etc.). Cu cât peºtele este mai gras, cu atât vinul trebuie sa fie
mai acid.
6. Felul principal, felul de rezistenþã. De regulã, acesta este o
fripturã sau un preparat din carne. Indiferent, dacã servim o fripturã de
porc, de miel, de pasãre, din vânat, antricot sau muºchi de vacã se
impune un vin roºu (Merlot, Cabernet Sauvignon, Negru de Purcari,
vin roºu de casã). La carnea albã se recomandã vinuri roºii uºoare, iar la
carnea roºie - vinuri mai tari ºi mai puternice; la vânat - vinuri roºii seci,
vechi, de calitate superioarã. Vom evita sã aducem pe masã curcanul,
purcelul, muºchiul întreg, chiar dacã este foarte decorativ. Friptura se
porþioneazã în bucãtãrie ºi se aranjeazã pe un platou, pe care îl vom
orna în mod deosebit. De exemplu, vom pune carnea pe câteva foi de
salatã proaspãtã, iar deasupra vom aranja câteva frunze de pãtrunjel.
Garniturile vor fi puse în castroane separate, iar pentru salate este bine
sã avem castronaºe mici rotunde sau pãtrate pentru fiecare musafir.
Dacã nu avem, vom servi salata în castroane mari salatiere, cu o
lingurã ºi o furculiþã speciale.
7. Brânzeturile: Se aduc la masã pe un platou frumos din lemn:
tacâmul - cuþite mici pentru întinsul untului ºi tãiatul brânzei. Toate
brânzeturile pun în evidenþã buchetul vinurilor. Nu se aduc alte soiuri,
ci rãmânem la ultimul vin servit, deci vinul roºu. Excepþie face
telemeaua de oi, la care se pot servi vinuri roze ºi chiar albe, din aceiaºi
zonã de unde provine brânza.
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8. Desertul: Pentru prãjituri se foloseºte un tacâm special:
linguriþe, cuþite ºi furculiþe mici. Acum se recomandã vinuri dulci ºi
semidulci. Nu se servesc vinuri la deserturile din ciocolatã.
9. Fructele proaspete sunt prezentate cu un cuþit ºi o furculiþã
specialã, argintãria coexistã în acest domeniu cu materiale noi, inoxidabile. Nu se servesc vinuri.
10. Cafeaua ºi lichiorurile: Cafeaua se preparã în mai multe
feluri. Dacã avem ºi aparat pentru cafea - filtru, ºi aparat pentru
espresso, ºi ibric, întrebãm, care sunt preferinþele musafirilor. Este
bine, sa o preparãm neîndulcitã, iar zahãrul îl aducem separat. Fiecare
invitat va pune zahãrul cu linguriþa de serviciu fãrã a o înmuia în cafea
ºi va amesteca folosind linguriþa proprie. Sunt persoane, care nu pot bea
cafeaua neagrã fãrã strop de lapte sau friºcã, sã avem în vedere ºi
aceastã situaþie, când facem pregãtirile. Dacã nu dispunem de aparate ºi
oferim cafea turceascã, o pregãtim cu puþin zahãr ºi aducem pe o tavã
ceºculeþe umplute din bucãtãrie. Cafeaua trebuie servitã în ceºti
potrivite, nici prea mari, dar nici prea mici. La cafea se poate oferi
coniac sau o bãuturã mai dulce (viºinatã, lichior). Pentru doamne se vor
servi lichioruri, iar pentru domni - coniac, în pahare speciale.
11. Alegerea vinului potrivit fiecãrui fel, este o adevãratã artã.
Bãuturile aperitive, cherry sau cocteil se servesc la temperatura
beciului, 10-12 grade. De asemenea vom alege paharele potrivite
pentru fiecare tip de vin: pahar rotunjit sau cu picior scurt pentru
vinurile albe, pahar cu picior înalt pentru vinurile roºii, cupe pentru
ºampanie ºi spumos.
Vinurile roºii vor fi servite la temperatura beciului, dacã sunt
uºoare ºi la temperatura camerei, dacã sunt mai tari. Vinurile trebuie
încãlzite treptat ºi nu brusc, mai ales nu trebuie sã fie aºezate lângã o
sursã de cãldurã, deoarece riscãm sã le alterãm. Trebuie sã le aducem în
camerã cu cel puþin o jumãtate de zi mai devreme. La vinurile tip
Tãmâioasã se deschide dopul în perioada încãlzirii la temperatura
camerei, oxidarea adãugând un parfum plãcut buchetului natural.
Vinurile dulci, ºampania dulce sunt servite foarte reci.
Berea se serveºte foarte rece în pahare mari fãrã picior sau în
halbe. În mod excepþional, anumite tipuri de bere sunt servite în pahare
speciale, cu picior scurt. Sub paharele de bere se pun mici suporturi de
carton.
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Apa naturalã sau mineralã este servitã foarte rece în pahare
obiºnuite, totuºi pãstrãm o sticlã sau douã la temperatura camerei.
Þuica de fructe cu sâmbure este servitã rece. Rachiul din vin,
coniacul ºi diferitele brandy-uri sunt servite la temperatura încãperii, la
fel þuica de cereale de tip whisky. În acest caz, nu vor lipsi de pe masã
cuburile de gheaþã puse într-un vas special sau improvizat dintr-o
compotierã elegantã de sticlã. Evitaþi, pe cât posibil, plasticul de orice
fel.
Sã nu imitãm arta barmanilor de prost gust ºi sã înmuiem gura
paharului în zahãr pentru a oferi un cocteil.
Lichiorurile ºi vinurile foarte dulci, muscaturile se servesc la
temperatura camerei, în pahar special, mai mic ºi mai scurt. Whisky-ul
se serveºte într-un pahar special numit tumbler - scurt, cu fundul gros.
Toate vinurile se aduc în sticle, în afara cazului decantãrii vinului,
iar aceastã operaþie turnatul din sticlã în garafã nu se face la masã.
ªampania se þine într-o gãleatã cu gheaþã (numitã frapierã).
Dopul se scoate la masã cu grijã lãsând sã iasã puþin gazul carbonic.
Vorbind despre asortarea felurilor de mâncare cu vinurile, iatã cã
apar ºi câteva reguli suplimentare:
1) nu se serveºte un vin dulceag între alte douã vinuri albe sau
roºii, seci;
2) trebuie sã dãm vinurile albe seci înaintea celor roºii; vinurile
albe foarte dulci, in schimb, se servesc dupã cele roºii;
3) ordinea este totdeauna crescãtoare: mai întâi vinurile slabe,
apoi cele tari;
4) mai întâi vinul nou, apoi cel vechi;
5) vinurile tip ºampanie sau spumante pot fi servite dupã sau
înaintea celor nespumante, dar nu între ele.
NU UITAÞI: masa trebuie servitã în condiþii de curãþenie
impecabilã. Întotdeauna masa trebuie sã arate, ca ºi cum ar fi sãrbãtoare.

90

9.4. Servicii suplimentare oferite turiºtilor.
În turismul rural, ecoturism, turism durabil ºi agroturism, existã o
gamã bogatã de servicii, fiecare purtând caracteristicile locului.
Diversitatea acestor servicii depinde de mulþi factori: naturali - râuri,
lacuri, peisaj; etno-folclor; gastronomie (în funcþie de regiune,
localitate, chiar de la o gazdã la alta); ocupaþii ºi de natura umanã a
turiºtilor (vezi anexa 11).
Turiºtii reprezintã o categorie aparte - oameni, care au venit sã se
recreeze, lãsând în urmã grijile ºi constrângerile cotidiene, vor sã se
simtã bine într-un alt mediu.
Aici gazda trebuie sã facã totul, ca turiºtii sã se simtã bine, astfel
ca lor sã le fie dor ºi drag sã revinã.
În cazul când în pensiunea dumneavoastrã se odihnesc mai mulþi
turiºti în acelaº timp (turiºti din republicã, strãini, clienþi fideli, noi),
este corect sã-i trataþi pe toþi cu aceeaºi ospitalitate. Chiar dacã sunteþi
la fel de primitor faþã de toþi turiºtii din pensiune, puteþi oferi servicii
diferite de la o situaþie la alta. Important este sã diversificaþi cât mai
mult oferta ºi sã-i îmbunãtãþiþi permanent calitatea. Clienþii fideli sunt
cei, care vin de mai mulþi ani ºi pot fi consideraþi "obiºnuiþii casei".
Ideal ar fi, dacã toþi turiºtii, care vã trec pragul, sã se înscrie în aceastã
categorie. Datoritã lor, afacerea poate deveni sigurã ºi eficientã. Nu
uitaþi, cã un turist câºtigat odatã, poate fi ºi pierdut. Odatã ce-i
cunoaºteþi pasiunile ºi micile "slãbiciuni, capricii", strãduiþi-vã sã-i
veniþi în întâmpinare. Pregãtiþi-vã din timp cu ceea ce-i face plãcere,
încercând tot odatã sã-i oferiþi ºi surprize noi.
Spre exemplu:
- aþi observat, cã i-a plãcut un anume tip de vin, pãstraþi din recolta
acelui an ºi pentru viitor, oferindu-i ºi din producþia altor ani, pentru a-i
spori interesul;
- dacã i-a plãcut un anumit fel de mâncare, pregãti-l chiar în prima
zi, la prepararea altor bucate, nu uitaþi sã-i respectaþi preferinþele
(condimentat, de regim, dietã vegetarianã, etc.);
- dacã scopul principal este odihna, creaþi-i condiþii de liniºte,
evitând eventual, cazarea unor familii cu copii în aceeaºi perioadã;
- rezervaþi-i odaia preferatã, respectaþi-i orele de masã, nu-i uitaþi
preferinþele ºi pasiunile.
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Oaspeþii noi sunt cei, care vin pentru prima datã sã se
odihneascã în pensiunea dumneavoastrã ºi este bine, ca prin serviciile
oferite, sã-i transformaþi în clienþii fideli. Nu este un lucru uºor, trebuie
sã fiþi un bun psiholog, sã le simþiþi ºi sã le ghiciþi gândurile,
surprinzându-i plãcut. Totodatã, încercaþi-i ºi cu alte oferte.
Mai multe servicii prestate înseamnã mai multe motive de
satisfacþie ºi, deci relaþii mai apropiate, care se pot transforma în atracþii
faþã de un loc ºi oamenii lui.
Tipurile de servicii sunt prestate în dependenþã de turist (din
republicã, strãin, tânãr, bãtrân, bãrbat, femeie, etc.) variazã ºi oferta:
servicii casnice (spãlat, cãlcat, cusut, organizarea unor mese deosebite,
prepararea bucatelor preferate);
- servicii de supraveghere/îngrijire pentru copii, bolnavi,
vârstnici;
- servicii la cerere (cumpãrãturi, mici reparaþii, ghizi);
artizanat la cerere (confecþionare de produse tradiþionale conform
solicitãrilor);
- servicii de agrement:
- sportive (închiriere de echipament, însoþire pentru activitãþi de
vânãtoare, pescuit, drumeþii, asigurarea accesului la terenul de sport,
fotbal, baschet, volei, tenis, piscinã);
- distracþii, participare la baluri, târguri, nunþi, botezuri, diverse
sãrbãtori, evenimente religioase).
Serviciile trebuie efectuate cât mai natural, cu atitudine deschisã,
zâmbitoare, toate acestea uºureazã depãºirea unor probleme
(imperfecþiuni), mulþumirea fiind a ambelor pãrþi.
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CAPITOLUL X. AMENAJAREA CASELOR PENTRU
CAZARE
10.1. Indicaþii generale
10.2. Amenajarea camerelor de dormit
10.3. Condiþii de exploatare a grupurilor sanitare
10.4. Oformarea bucãtãriei
10.5. Spaþiul exterior
"Ca la mama acasã"
10.1. Indicaþii generale
La amenajarea odãilor, pentru a primi turiºtii, trebuie sã
încercãm sã prevedem, ce îºi doreºte fiecare: confort, curãþenie, liniºte,
etc. Deci trebuie sã oferim turistului servicii de cazare de o calitate
superioarã, masã ºi celelalte. Spaþiul de cazare presupune ºi accesul
uºor la grupuri sanitare ºi bucãtãrie.
Pensiunea turisticã trebuie sã includã un numãr de camere de
dormit, gazda locuind în aceeaºi casã sau în apropiere. De regulã
turistul trebuie sã aibã toate comoditãþile, simþindu-se chiar mai bine ca
acasã. De asemenea la amenajarea casei trebuie prevãzute ºi camere de
dormit pentru copii, mobilate ºi înzestrate corespunzãtor. În republicã
toate gospodãriile de la þarã sunt practic neutilizate, de obicei cele mai
curate ºi mai frumos amenajate. Aºadar, cu investiþii modeste, vã puteþi
amenaja casa, fãcând modificãrile necesare, transformaþi casa în spaþii
confortabile pentru turiºti, astfel casa vã va aduce bani frumoºi ºi
prietenia turiºtilor din republicã ºi din strãinãtate.
La construirea sau reamenajarea casei trebuie pãstrat specificul
rural, arhaic (vechi). Existã pretutindeni interes pentru conservarea
civilizaþiei trecutului. De aceea, specificul manifestat prin materialele
de construcþie, tehnicile de lucru, arhitectura, mobilierul, þesãturile,
obiceiurile, portul, mâncãrurile, bãuturile, vorba, meºteºugurile
populare, ocupaþiile locale, etc. trebuie redescoperit, identificat ºi ferit
de contaminãrile civilizaþiei oraºelor. În general, ceea ce este autentic,
este simplu, frumos ºi funcþional. Orãºenii preþuiesc ºi admirã valorile
satului tradiþional. O grãdiniþã cu flori, bolta cu viþa de vie ºi câþiva
pomi fructiferi în curte pun în valoare toate construcþiile inginereºti.
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Dacã aveþi în gospodãrie amenajãri de felul urmãtor, pãstraþi-le
cu mare grijã: grãdinã de zarzavat, moriºcã de vânt, fântânã, piatrã de
spãlat, vatrã, cuptor de pâine, obiecte lucrate din fier, rãzboi de þesut,
etc. Atât de obiºnuite pentru localnici, ele vor fi privite cu admirare de
turiºti. Totodatã, turiºtii iubesc sã regãseascã în spaþiul rural elementele
de confort modern la grupul sanitar (apã caldã, duº, cadã, WC) ºi la
bucãtãrie (aragaz, frigider ºi alte lucruri necesare).
Faþada ºi intrarea în casã trebuie amenajate ºi decorate cu gust,
asigurând o armonie între construcþii ºi vegetaþia din jur.
10.2. Amenajarea camerelor de dormit.
În camerele de dormit este necesar, ca intrarea sã se facã astfel,
încât oaspetele sã nu treacã prin alte camere, sã deranjeze pe alþii sau sã
fie deranjat (vezi anexa 12). Cu alte cuvinte camerele pentru turiºti
trebuie sã le asigure liniºte ºi confort. Încãperile trebuie sã fie destul de
încãpãtoare, cu ferestre, care sã asigure lumina necesarã. Este foarte
bine, dacã ferestrele ies cu vederea spre peisaje ºi locuri plãcute,
atractive etc. Ferestrele, în afara perdelelor trebuie sã fie echipate cu
sisteme de protejare contra razelor solare directe, mai ales în timpul
verii. Fereastra serveºte ºi pentru aerisirea camerelor, asigurându-se
nepãtrunderea þânþarilor sau a altor insecte, care i-ar deranja pe turiºti în
timpul somnului. Sticlele geamurilor trebuie sã fie curate ºi spãlate
regulat.
Pereþii este cel mai bine sã fie vãruiþi sau zugrãviþi, este mai
practic în caz de necesitate de fãcut o reparaþie cosmeticã, care nu este
costisitoare. Pe pereþi trebuie sã fie agãþate tablouri cu peisaje.
Podeaua e bine sã fie amenajatã în stil european, acoperindu-se
cu covoraºe mici lângã fiecare pat. Aceste covoraºe trebuiesc
schimbate dupã fiecare turist ºi spãlate, în scopul asigurãrii anumitor
cerinþe sanitare. Camerele trebuiesc aerisite cât mai mult, sã nu se
instaleze mirosuri neplãcute, astfel asigurând plãcerea turiºtilor.
Mobilierul va conþine un dulap pentru hainele turiºtilor, în care se
vor gãsi mai multe umeraºe, cuier, masã ºi scaune, pat pentru fiecare
turist. În dormitoarele pentru familii poate fi un pat dublu cu lãþimea de
cel puþin de 1,40 m, pentru douã persoane, de asemenea trebuie prevã 94

zut ºi pãtucuri pentru copii. Este foarte bine ca paturile sã fie construite
la comandã, din lemn ºi cât mai simple. Saltelele cele mai practice,
comode ºi ieftine sunt cele din burete ºi nu cele cu arcuri. Mobilierul
trebuie sã fie în stare bunã, curatã, iar uºile ºi sertarele sã fie funcþionabile, sã nu creeze incomoditãþi turiºtilor. Pe noptiere, lângã fiecare pat, sã fie câte o veiozã, pe masã se vor gãsi o garafã cu apã ºi pahare.
Aºternutul (cearºaful, cearºaful plic, feþe de pernã) va fi
întotdeauna curat ºi se va schimba cu regularitate. De preferinþã ca
cearºafurile ºi feþele de pernã sã fie de culoare albã, oricum sã nu fie
desperecheate, de mai multe culori. În funcþie de anotimp se va
recomanda turistului plapumã sau pãturã. Pernele nu trebuie sã fie prea
mari, ele se umplu cu pene bine pregãtite ºi prelucrate, ca sã nu înþepe ºi
sã asigure un somn sãnãtos turiºtilor.
În camere puneþi ºi icoane, la locul corespunzãtor. Pereþii sã nu fie
prea încãrcaþi cu diferite decoruri. Înfãþiºarea dominantã a camerelor
va fi determinatã de cuverturile aºternute pe paturi. Þineþi minte orice
ambianþã ºi compoziþie trebuie sã fie plãcutã, caldã, familialã, pentru ca
turistul sã se simte mai bine ca la el acasã.
Nu este strict necesar dacã nu aveþi posibilitate, ca în camerele de
dormit sã existe televizor ºi aparat de radio. Ele pot fi instalate în spaþiul
comun sau acolo unde se ia masa.
10.3. Condiþii de exploatare a grupurilor sanitare
Grupul sanitar (camera de baie, WC), trebuie sã fie amenajatã în
mod corespunzãtor, ca dupã o zi cu eforturi fizice ºi impresii plãcute,
dupã drumeþii ºi vizite, turistul sã gãseascã un confort ca la oraº. Apã
caldã permanentã, cadã, duº, WC, totul în faianþã ºi gresie, chiar ºi
dezodorizarea aerului (îndepãrtarea mirosului). Oferiþi turiºtilor
prosoape, sãpun ºi hârtie igienicã. În satele noastre acest lucru este mai
greu, dar se poate realiza investind, asigurându-se nu numai confortul
turiºtilor, dar ºi al propriei familii. Este cel mai bine când grupul sanitar
serveºte unei singure camere, în acest caz ºi preþul pentru cazare va fi
mai mare ºi investiþiile se vor recupera mai repede. Din fântânã, apa
poate fi scoasã cu pompa astfel asigurându-se permanent apã în reþea ºi
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presiunea necesarã. Pentru încãlzirea apei pot fi utilizate boilere
(electrice, cu gaz natural sau cu lemne). "Necesarul zilnic de apã este de
aproximativ 40 litri pentru un turist".
Neapãrat turiºtilor, trebuie sã le fie oferite ºi condiþii pentru a-ºi
rezolva singuri spãlatul, uscatul ºi cãlcatul lenjeriei, hainelor etc. Puteþi
asigura detergent ºi înãlbitor contra cost. La cererea turiºtilor, de
asemenea contra cost, puteþi prelua efectuarea acestor servicii. Maºina
de spãlat, fierul de cãlcat ºi masa de cãlcat trebuie sã fie întreþinute
foarte bine.
În absenþa unor echipamente ºi reþele de canalizare, apa uzatã de
la grupurile sanitare, precum ºi de la bucãtãrie, trebuie colectatã într-un
bazin special amenajat în grãdinã ºi aproape de drum pentru a putea fi
curãþat mecanizat cu ajutorul unei maºini speciale.
10.4. Oformarea bucãtãriei
La bucãtãrie trebuie sã existe condiþii ca masa sã fie pregãtitã
igienic ºi într-o curãþenie impecabilã. Masa se serveºte în sufragerie
(camerã comunã). Ea trebuie sã fie spaþioasã ºi amenajatã în stil
naþional conform specificului local.
Bucãtãria propriu-zisã va fi prevãzutã cu toate cele necesare:
echipamente, frigider, veselã pentru servit. Vesela pentru servirea
turiºtilor va fi în cantitatea necesarã, tacâmuri din inox (cele din
aluminiu sunt dãunãtoare pentru sãnãtate) ºi pahare. Nu sunt admise
farfurii, ceºti, pahare crãpate sau ciobite.
Pentru operaþiunile de pregãtire a mâncãrurilor trebuie sã existe o
masã specialã.
Spãlãtorul este preferabil sã fie cu apã caldã curentã ºi cu bazin
separat pentru spãlat. Gospodina casei trebuie sã spele vesela,
tacâmurile ºi paharele, precum ºi vasele de bucãtãrie, indiferent cine lea folosit. Gunoiul de la bucãtãrie trebuie îndepãrtat cât mai rapid.
Pereþii bucãtãriei, cel puþin deasupra aragazului ºi spãlãtorului, trebuie
sã fie placaþi cu faianþã, de preferat culoarea deschisã.
Pentru varã e bine sã fie amenajatã o bucãtãrie de varã, cu grãtar,
pentru pregãtirea nemijlocitã a frigãruilor, micilor sau a puiului de cãtre
turiºti.
Gloria Botez º.a. Îndrumar pentru Turismul Rural. Rentrop & Straton. Bucureºti 1998.
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Pentru servirea oaspeþilor, trebuie sã se prevadã una sau mai
multe mese mari, precum ºi scaune cu spãtar.
10.5. Spaþiul exterior
Spaþiul exterior al locuinþei ºi în primul rând grãdina sunt
definitorii pentru o pensiune. De asemenea, grãdina cu flori, grãdina de
legume, livada cu pomi fructiferi trebuie sã fie amenajate conform
anumitor cerinþe, sã fie prevãzut un loc pentru odihnã ºi servirea mesei
la umbrã, mobilier de rãchitã sau masã ºi bãnci din lemn. Pentru copii
trebuie sã fie amenajate în curte locuri pentru jocuri, leagãne. Curtea,
anexele gospodãreºti ºi grãdina trebuie menþinute în ordine. Trotuarele,
pavajele ºi potecile vor permite circulaþia în cadrul gospodãriei.
Exteriorul casei poate fi înfrumuseþat cu plante agãþãtoare ºi flori.
Un teren alãturat gospodãriei, pentru joaca celor mici, precum
ºi pentru practicarea miºcãrii ºi a sportului de cãtre cei mari va fi
binevenit.
Este necesar sã fie amenajate ºi locuri pentru parcarea în
siguranþã (este foarte bine sã fie sub un acoperiº în caz de ploaie cu
grindinã ºi protecþia de razele solare), a autoturismelor turiºtilor.
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CAPITOLUL XI. FIRMELE TURISTICE TUROPERATOARE ªI MEDIUL RURAL
11.1. Tur-operatorii - noþiuni de bazã
11.2. Aspecte ºi principii privind formarea pachetelor turistice în
mediul rural
11.3. Obiectivele implementãrii strategiei de turism în mediul
rural
11.1. Tur-operatorii - noþiuni de bazã
Din punct de vedere economic, existenþa unei agenþii de turism
nu se justificã decât prin producerea ºi livrarea pe piaþã a unor produse
turistice destinate satisfacerii necesitãþilor consumatorilor. Produsul
turistic se referã la finalitatea activitãþii firmei turistice, el luând forma
unor servicii combinate a prestaþiei turistice.
De formarea pachetelor turistice în mediul rural se ocupã firmele
turistice tur-operatoare.
Tur-operatorii sunt agenþii economici care posedã licenþã de
turism ºi se ocupã de formarea pachetelor turistice, destinate
comercializãrii acestora, prin intermediul agenþiilor de turism sau direct consumatorilor.
Tur-operatorii se diferenþiazã dupã nivelul de integrare a
produselor turistice ºi dupã capacitatea lor de ofertã.
Produsul pe care tur-operatorii îl oferã este pachetul de servicii
format din servicii transport, cazare, masã ºi agrement.
Referindu-ne la formarea pachetelor turistice în mediul rural de
cãtre firmele turistice tur-operatoare, este necesar sã vorbim despre
posibilitãþile comunitãþii rurale în alocarea de servicii, care ar completa produsul turistic cu pãrþile sale componente. Deoarece fãrã existenþa lor, nu putem vorbi despre necesitatea de a fi lansate.
11.2. Aspecte ºi principii privind formarea pachetelor turistice în
mediul rural
Aºa cum rezultã din structura turismului rural, la baza ofertei
turistice trebuie sã stea gospodãria þãrãneascã, încadratã într-un
program organizat, capabil sã asambleze toate procedurile de practicare a turismului rural.
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Experienþa practicã a dezvoltãrii turismului rural acumulatã în
decursul ultimelor decenii, demonstreazã rolul fundamental al planificãrii turismului în susþinerea unei dezvoltãri echilibrate, cu beneficii
economico-sociale ºi ecologice pentru sectorul rural. Acest lucru se
realizeazã prin trei direcþii: strategicã, geograficã ºi economicã.
Planificarea strategicã a turismului din mediul rural utilizeazã
patru concepte interdependente:
planificarea ca previziune de concepere a produsului turistic;
planificarea ca identificare ºi definire a programelor ºi
proiectelor prioritare;
planificarea ca strategie de lansare a produsului turistic rural;
planificarea ca modalitate de comercializare a produsului turistic
rural.
Aceste concepte reflectã necesitatea coordonãrii eforturilor de
planificare a activitãþii turistice a agenþilor economici, privind dezvoltarea turismului rural într-o anumitã zonã a þãrii, care dispune de
posibilitãþi turistice.
Planificarea geograficã a turismului rural este strâns legatã de
dezvoltarea în profil teritorial a turismului, incluzând studii geografice,
hidrografice, ecologice ºi de mediu.
Planificarea economicã a turismului presupune corelarea acestui
sector cu alte sectoare ale economiei naþionale cu ar fi: agricultura,
industria, transportul etc.
Planul de dezvoltare a turismului rural trebuie sã reuneascã cele
trei direcþii - strategicã, geograficã ºi economicã ºi sã desemneze cãile
de acþiune începând cu nivelul macroeconomic ºi terminând cu nivelul
microeconomic, respectiv la nivel de zonã turisticã ruralã.
Acþiunile de bazã ale unui asemenea plan pot fi urmãtoarele:
- stabilirea ritmului de dezvoltare ºi a structurii turismului, pe zonele
rurale ºi forme de turism;
- armonizarea dezvoltãrii turismului rural cu celelalte sectoare
economice, într-un spectru larg de timp;
- fundamentarea dezvoltãrii turismului în plan teritorial rural pe o
cercetare ºtiinþificã riguroasã din partea firmelor de turism tur-operator;
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- asigurarea unei flexibilitãþi la dezvoltarea turismului rural în
scopul adaptãrii rapide la eventualele schimbãri ale cererii;
- dezvoltarea pe etape a turismului rural, în sensul valorificãrii
zonelor bogate în obiective turistice;
- stabilirea unor programe prioritare de dezvoltare a turismului
rural;
- alegerea tipului de dezvoltare - concentratã sau dispersatã a
zonelor turistice rurale, astfel încât sã se poatã asigura înfrastructura
necesarã;
- protejarea mediului natural ºi socio-uman ºi adoptarea unor mãsuri pentru creºterea calitãþii acestuia.
Indiferent de ce firmã turisticã tur-operatoare se elaboreazã ºi se
aplicã un plan de dezvoltare a turismului rural, trebuie sã asigure
îndeplinirea a cel puþin trei condiþii:
- utilizarea superioarã a resurselor naturale, culturale ºi umane din
mediul rural;
- folosirea cât mai raþionalã a capitalului destinat formãrii
pachetelor turistice;
- obþinerea efectului economic în rezultatul formãrii pachetelor
turistice din mediul rural.
În cadrul planificãrii turismului rural, procesul de planificare
teritorialã, respectiv amenajarea în scop turistic a teritoriului, ocupã
locul cel mai important. Amenajarea turisticã reprezintã strategia
fundamentalã de dezvoltare a ofertei turistice în mediul rural.
Procesul de amenajare turisticã reflectã interacþiunea dintre
particularitãþile fizico-geografice ale teritoriului din zona ruralã ºi
ansamblul activitãþilor economice ºi sociale întreprinse de
administraþia localã privind includerea zonei în circuitul turistic
naþional ºi internaþional. Turismului trebuie sã-i revinã rolul central de
mediator între interesele ºi eforturilor agenþilor economici din turism ºi
administraþiei publice locale.
În acest context, amenajarea turisticã are rolul de a asigura
dezvoltarea turismului ºi valorificarea optimã a teritoriului, de a gãsi
soluþii de multiplicare a efectelor turismului în economia zonei ºi de a
integra planurile de dezvoltare a turismului în strategia dezvoltãrii eco100

nomico-sociale a mediului rural. În acelaºi timp, ea trebuie sã contribuie la protejarea mediului, la creºterea calitãþii lui.
Astfel, amenajarea turisticã poate fi consideratã un proces
dinamic ºi complex de organizare ºtiinþificã a spaþiului turistic, luînd în
consideraþie relaþiile dintre mediu ºi firmele tur-operatoare, precum ºi
toþi factorii care influenþeazã aceste relaþii.
Existã însã ºi o altã abordare a procesului de amenajare turisticã a
teritoriului, în sensul fundamentãrii acestuia pe relaþiile care se
dezvoltã între aria pieþei turistice, firmele tur-operatoare ºi zona ruralã,
scopul fiind direcþionarea fluxurilor de turiºti în zona respectivã.
Astfel la formarea pachetelor turistice firmele tur-operatoare
trebuie sã ia în consideraþie urmãtoarele aspecte:
- originalitatea ofertei, conferitã de caracterul unic al combinaþiei
de resurse umane antropice ºi naturale;
- utilizarea la primã etapã a zonelor turistice rurale cu o
infrastructurã dezvoltatã, care sã favorizeze expansiunea turiºtilor;
- localizarea zonelor de interes turistic sporit;
- asigurarea unor varietãþi de servicii turistice;
- folosirea agrementului ca element motivaþional de vizitare a zonei
rurale respective.
Aceste aspecte, concepute ca elemente strategice importante privind formarea ofertei turistice, vor fi conturate de totalitatea deciziilor
ºi acþiunilor, care trebuie sã ducã la realizarea obiectivelor menþionate
mai sus, luându-se în consideraþie urmãtoarele principii:
1) principiul integrãrii armonioase a suprafeþelor construite (infrastructurã ºi echipamente turistice) cu condiþiile naturale, în scopul
sporirii valorii resurselor naturale, prin asigurarea unor elemente
arhitecturale specifice zonei, care urmeazã sã fie inclusã în circuitul
turistic naþional ºi internaþional, prin intermediul firmelor turistice turoperatoare;
2) principiul calitãþii serviciilor turistice, potrivit cãruia dotãrile
turistice din zona ruralã, trebuie sã rãspundã exigenþelor turiºtilor;
3) principiul interdependenþei, care urmãreºte integrarea
activitãþilor ºi fluxurilor turistice în activitãþile economico-sociale ale
populaþiei locale din zona turisticã;
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4) principiul flexibilitãþii, care prevede adaptabilitatea pachetelor ºi serviciilor turistice la dinamica fluctuaþiei cererii turistice;
5) principiul funcþionalitãþii optime a întregului sistem de resurse
turistice (a resurselor naturale ºi antropice, a serviciilor, a echipamentelor turistice ºi de infrastructurã generalã etc.), în cadrul sistemului integrat al zonei turistice rurale, în care vor fi repartizate raþional zonele de locuit, spaþiile verzi, locurile de plimbare, echipamentele de distracþie º.a.
6) principiul rentabilitãþii, potrivit cãruia atât prestatorii de servicii turistice din mediul rural, cît ºi firmele turistice tur-operatoare, sã
obþinã efecte economice pozitive.
Aplicarea în practicã a acestor principii, vor stimula atât firmele
turistice tur-operatoare ca sã se includã în formarea pachetelor turistice
din mediul rural, cât ºi comunitatea localã, care va beneficia de resurse
financiare obþinute de la practicarea activitãþii de turism.
Modernizarea ºi dezvoltarea activitãþilor de turism rural depind
într-o proporþie ridicatã de nivelul de dezvoltare a gospodãriei
þãrãneºti, de posibilitãþile acesteia. Sprijinirea turismului rural trebuie
sã-ºi gãseascã corespondenþã în susþinerea tuturor factorilor care
participã la realizarea acestuia ºi în primul rînd la implicarea
gospodãriei þãrãneºti, în jurul cãreia este gestionatã întreaga activitate.
11.3. Obiectivele implementãrii strategiei de turism în mediul rural.
Gospodãria þãrãneascã are nevoie de consultanþã, asistenþã ºi de
formare pe tot parcursul implementãrii acesteia în turismul rural.
Participarea gospodãriei þãrãneºti la programele de instruire organizate
de Departamentul Dezvoltarea Turismului ºi Asociaþia Naþionalã a
Agenþiilor de Turism (ANAT) va conduce la conºtientizarea rapidã a
acesteia, ºi implicit la pregãtirea din punct de vedere calitativ a ofertei
turistice în mediul turistic rural.
Elementul hotãrâtor în plan decizional, trebuie sã-l constituie
implementarea strategiei privind dezvoltarea durabilã a turismului în
vederea valorificãrii patrimoniului pe termen scurt, mediu ºi lung.
Pentru aceasta este necesar de a analiza urmãtoarele obiective care ar
pune baza valorificãrii patrimoniului turistic:
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revizuirea, atestarea ºi monitorizarea obiectivelor turistice din
mediul rural care fac parte din patrimoniul cultural-naþional al þãrii
pentru a fi incluse în circuitul turistic internaþional.
creºterea competitivitãþii ofertei turistice prin valorificarea
potenþialului turistic din mediul rural, modernizarea ºi dezvoltarea
bazei tehnico-materiale specifice.
întocmirea unui catalog publicitar privind promovarea
obiectivelor turistice de interes major pentru expoziþiile internaþionale
de turism.
- modernizarea infrastructurii turistice privind accesul rutier la
obiectivele turistice din mediul rural.
turismul naþional cu valenþe culturale trebuie axat pe principalele
artere turistice internaþionale.
exploatarea echilibratã ºi raþionalã a resurselor turistice naturale
ºi culturale pentru a asigura protecþia ºi conservarea lor în scopul
creºterii duratei de valorificare.
organizarea pe lângã obiectivele turistice din mediul rural a
magazinelor pentru comercializarea suvenirelor cu specific naþional.
crearea unitãþilor de alimentaþie publicã pe lângã obiectivele
turistice pentru deservirea turiºtilor.
stimularea dezvoltãrii formelor alternative de turism, care
pãstreazã originalitatea poporului moldovenesc ºi care propun
produsele turistice ºi obiective diferite (þesutul manual al covoarelor,
olãritul, împletirea din lozie, prelucrarea pielii, recoltarea strugurilor,
pescuit, vânãtoare, etc.).
instruirea profesionalã a personalului localnic care vor deservi
grupele de turiºti strãini.
Proiectul Legii privind dezvoltarea turismului rural din Republica
Moldova propus de Departamentul Dezvoltarea Turismului presupune
valorificarea în totalitate, a resurselor turistice, naturale ºi antropice din
þarã, iar activitatea de turism rural este orientatã spre satisfacerea
cerinþelor ºi preferinþelor turiºtilor interni ºi strãini. De aceea la nivelul
gospodãriilor, dacã existã posibilitãþi financiare, este bine ca fiecare
din acestea sã posede propriul ghid sau pliant în care sã fie prezentatã
atât gospodãria respectivã, cât ºi împrejurimile, cu zonele de agrement.
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În situaþia cînd o gospodãrie nu dispune de resurse financiare
suficiente pentru întocmirea unui astfel de material, trebuie sã
negocieze cu firma turisticã tur-operatoare care o va asigura cu turiºti,
în vederea susþinerii financiare, iar dacã aceastã problemã nu va fi
soluþionatã sã apeleze la Departamentul Dezvoltarea Turismului sau la
ANAT pentru a fi inclusã într-un material de promovare destinat pentru
expoziþiile naþionale ºi internaþionale de turism.
Factorul ospitalitãþii constituie una din trãsãturile principale ale
þãranului moldovean. El a oferit casã ºi masã gratuit atunci când a fost
solicitat. În general, însã, gospodãria þãrãneascã din Moldova nu se
poate compara cu fermele europene care practicã turismul rural, iar
þãranul moldovean, de regulã, nu posedã cunoºtinþele specifice
necesare unui ofertant de servicii.
Pentru a face din tradiþionala ospitalitate moldoveneascã o
posibilã ofertã comercialã de turism rural, una dintre principalele
direcþii în care trebuie sã se acþioneze este pregãtirea gospodãriei
þãrãneºti pentru a ajunge la stadiul în care sã fie promovatoarea unei
oferte comerciale. Gospodãria trebuie sã devinã capabilã sã presteze
servicii pentru a obþine venituri, o parte din veniturile obþinute sã le
reinvesteascã în sprijinul dezvoltãrii gospodãriei ºi al creºterii
nivelului prestaþiilor oferite. Gospodarul trebuie ajutat sã obþinã
atestarea pentru a deveni capabil sã presteze servicii de turism rural.
Obþinerea atestãrii îi va oferi dreptul de a fi introdus în baza de date ºi în
reþeaua dezvoltãrii turismului rural pentru a deveni astfel cunoscut ºi va
fi solicitat de consumatorul de servicii turistice care este turistul.
Dupã opinia noastrã, trebuie creatã structura tehnicã managerialã
care sã supravegheze pregãtirea ofertei comerciale a gospodãriilor.
Este necesar sã fie asigurate legãturile dintre oferta turismului rural,
firmele turistice tur-operatoare ºi potenþialii turiºti-consumatori a
programelor agroturistice.
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CAPITOLUL XII. AGREMENTUL ÎN MEDIUL RURAL
12.1. Agrementul ca component important al pachetului turistic
12.2. Strategia de dezvoltarea a agrementului în mediul rural
12.1. Agrementul ca component important al pachetului turistic
Preocupãrile pentru organizarea unei odihne active, îi face pe
organizatorii pachetelor turistice sã întreprindã unele acþiuni, pentru
gãsirea soluþiilor de antrenare a turiºtilor în diverse activitãþi
distractive, care sã contribuie la petrecerea plãcutã a timpului liber cu
impresii deosebite. Aceste activitãþi sunt cunoscute sub denumirea de
agrement.
Agrementul reprezintã ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor ºi activitãþilor oferite de unitãþile de cazare sau
agenþiile de turism tur-operatoare, în localitãþi, staþiuni sau zone
turistice, capabile sã asigure turiºtilor o stare de bunã dispoziþie, de
plãcere sau relaxare, sã lase o impresie ºi o amintire bunã.
Prestaþiile de agrement ca o componentã a produsului turistic,
alãturi de transport, cazare ºi alimentaþie au un conþinut foarte variat, în
dependenþã de profilul staþiunii sau zonei turistice rurale, motivaþiei
turistice, segmentul de clientelã, sezon.
Cuvîntul agrement este preluat din limba francezã însemnând
plãcere, distracþie. În acest context distracþia ºi divertismentul pot fi
considerate, într-un sens mai larg, drept sinonime cu agrementul.
Principalul scop al conceptului de agrement este distracþia,
plãcerea, iar orice activitate turisticã sau preocupare capabilã sã-l
distragã pe individ din lumea realã se încadreazã în sfera largã a activitãþii de agrement.
Agrementul constituie un argument hotãrâtor în alegerea unei
destinaþii turistice, el este capabil sã diferenþieze ofertele zonelor
turistice rurale, sã determine amploarea circulaþiei turistice. Astfel,
diversitatea ºi originalitatea ofertei de agrement pot constitui elemente
hotãrâtoare în atragerea fluxurilor turistice. Agrementul reprezintã
mijlocul principal de individualizare a ofertei turistice ºi de diversificare a produselor prin urmãtoarele activitãþi:
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- stimuleazã circulaþia turisticã, care reprezintã o sursã de încasãri
importante pentru zona ruralã inclusã în circuitul turistic;
- asigurã competitivitate zonelor rurale unde este dezvoltat agrementul;
- motiveazã turiºtii sã viziteze zona respectivã.
12.2. Strategia de dezvoltare a agrementului în mediul rural
La amenajarea unei zone turistice este important sã se þinã cont de
posibilitãþile de agrement din zonã.
Strategia de dezvoltare a agrementului, trebuie sã þinã cont, pe de
o parte, de motivaþiile ºi aspiraþiile turiºtilor, iar pe de altã parte, de
profilul, structura ºi specificul zonei rurale. Desfãºurarea activitãþii de
agrement presupune existenþa unor echipamente adecvate tipului de
agrement, a personalului cu pregãtire specialã.
Un alt aspect care trebuie avut în vedere la elaborarea concepþiei
de organizare a agrementului este asigurarea implicãrii efective a
turistului în desfãºurarea programelor de divertisment. Antrenarea
acestuia într-o activitate, poate sã-l determine pe viitor sã aleagã anume
aceastã zonã ruralã pentru odihna.
Pentru a înþelege mai bine acest concept, este necesar ca
agrementul sã fie studiat în relaþie cu doi factori de care este legat
inseparabil: timpul liber ºi turismul.
Una din cele trei funcþii ale timpului liber este distracþia,
divertismentul, recreerea, celelalte douã funcþii ale timpului liber
reprezintã modalitatea de refacere fizicã ºi psihicã a organismului dupã
efectuarea orelor de muncã, precum ºi modalitatea de lãrgire a
orizontului cunoaºterii prin achiziþionarea de noi valori ale umanitãþii.
Agrementul capãtã un rol important în cadrul activitãþilor de timp liber
pe mãsurã ce simpla odihnã pasivã nu mai este capabilã sã-i asigure
oamenilor recuperarea necesarã dupã oboseala muncii depuse.
Noile forme de odihnã activã care se impun sã fie oferite de cãtre
agenþiile de turism, conduc la o mãrire a ponderii activitãþilor de
agrement în totalul preocupãrilor din timpul liber. Însã trebuie de luat în
consideraþie faptul cã o activitate de agrement ce constituie o mare
atractivitate pentru unele categorii de turiºti poate fi total indiferentã
sau chiar respinsã de alþii, mai ales dacã aceºtia provin din altã þarã.
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Concediul de odihnã este partea timpului liber cea mai doritã de
cãtre turist ºi el doreºte ca aceastã perioadã plãcutã a anului sã fie cît
mai reuºitã. De aceea, oricât de confortabilã ar fi pensiunea agroturisticã în care locuieºte un turist ºi oricât de bine ar fi apreciate serviciile
de alimentaþie, dacã vor exista ore pe care nu vom ºti cum sã le petrecem, atunci impresia generalã asupra sejurului va fi sub aºteptãrile sale.
Despre un produs turistic se poate de spus cã este calitativ con
ceput numai în cazul, când îl antreneazã pe turist în diferite evenimente
ºi acþiuni pe tot parcursul sejurului.
În condiþiile concurenþei dintre agenþiile de turism specifice
economiei de piaþã, câºtigã acea agenþie, care îndeplinesc exigenþele ºi
doleanþele turiºtilor prin formele activitãþii de agrement specifice
vârstei, sexului ºi categoriei socio-profesionale ale turiºtilor.
În afarã de rolul important pe care îl joacã agrementul în creºterea calitãþii unui produs turistic, o integrare perfectã a unor servicii de
agrement în cadrul unei oferte turistice poate duce la atenuarea principalului neajuns al turismului, sezonalitatea. Specialiºtii în domeniul
turismului considerã cã una din cãile eficiente de reducere a perioadelor de minimã solicitare în turism, este agrementul.
Agrementul turistic poate sã cuprindã un complex de activitãþi
care vizeazã domeniile cultural-sportive, de distracþie, recreere etc., ºi
care sunt menite sã asigure condiþii pentru odihnã, refacere fizicã,
practicarea unor sporturi, cunoaºtere, instruire º.a.
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CAPITOLUL XIII. ETICA ÎN TURISM
13.1. Agenþii pieþei turistice ºi etica în turismul rural
13.2. Codul global de eticã pentru turism
Pot fi evidenþiate trei categorii de persoane implicare în desfãºurarea activitãþii turistice:
1) turiºtii;
2) populaþia din mediul rural implicatã în activitatea turisticã;
3) firmele turistice.
13.1. Agenþii pieþei turistice ºi etica în turismul rural
Pentru ca activitatea turisticã în mediul rural sã se desfãºoare cu
succes, este necesar ca agenþii pieþei turistice sã respecte anumite reguli
de conduitã moralã ºi eticã dupã cum urmeazã:
13.1.1. Comportamentul turiºtilor.
Cãlãtoria turisticã dã posibilitatea turiºtilor sã facã cunoºtinþã cu
oamenii, cu cultura, cu natura, obiceiurile ºi tradiþiile din mediul rural.
Turistul ar trebui sã facã un efort de a ºti, mai întâi de toate, ceea
ce este cu adevãrat important, de a înþelege mai bine oamenii din zona
de destinaþie ruralã, de a le înþelege cultura, modul de viaþã sau de
gândire. El ar trebuie sã evite sã caute numai ceea ce este sugerat prin
publicitate, care, adeseori, se concentreazã asupra câtorva atracþii
turistice ºi oferã o falsã imagine a locurilor vizitate. Acest efort al
turistului trebuie vãzut ca o obligaþie moralã, pe care trebuie sã o aibã în
vedere înainte de plecarea în cãlãtorie.
O altã remarcã este legatã de conceptul de libertate. Un turist este
liber de orice îndatorire profesionalã ºi familialã, poate cãlãtori
oriunde, poate face orice doreºte, poate trãi diverse aventuri, este
independent de rutina zilnicã ºi de aceea se poate simþi eliberat de
obligaþia de a respecta normele morale care reglementeazã viaþa de zi
cu zi. O astfel de libertate este vãzutã ca o eliberare, dar ea nu ar trebui
sã însemne o negare a principiilor eticii.
Ca turiºti, noi trebuie sã respectãm aceleaºi valori, ca ºi acasã.
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Noi suntem percepuþi de populaþia localã ca reprezentanþi ai
comunitãþii din care facem parte, ceea ce ne face sã fim responsabili
pentru faptele ºi vorbele noastre.
Faþã de alþi turiºti, fiecare din noi trebuie sã manifeste o atitudine
de toleranþã, de respect ºi chiar de ajutorare la nevoie. Dacã este vorba
despre excursiile în grup, fiecare din noi trebuie sã încerce sã se adapteze grupului, sã se conformeze programului ºi regulilor specifice, ca
un semn de respect pentru ceilalþi participanþi.
În sfârºit, locuitorii zonelor rurale vizitate ar trebui sã fie trataþi ca
persoane, nu ca obiecte, indiferent de nivelul lor de educaþie. Nu pot fi
tolerate manipularea, umilirea sau obþinerea unor avantaje incorecte de
pe urma lor.
Atitudinea turiºtilor faþã de locuitori trebuie sã fie una de
toleranþã, de acceptare a multiplelor diferenþe (educaþionale, de religie,
de nivel de trai etc.). Este important sã respecþi valorile care au
semnificaþie pentru locuitori, sã respecþi ceea ce este sacru pentru ei (de
exemplu, sã te comporþi ca atare într-un lãcaº de cult).
Din alt punct de vedere, în zonele de destinaþie ruralã întâlnim
oameni care lucreazã pentru noi, turiºtii, oameni care de regulã au
venituri mai modeste, dar care, de multe ori, se lasã atraºi de obiceiurile
de consum extravagante ale turiºtilor, mergând pânã la consumul de
alcool sau de droguri. De aceea, responsabilitatea turiºtilor ar trebui sã
fie una mai ridicatã.
13.1.2. Comportamentul localnicilor.
Impactul turismului rural ºi consecinþele sale se manifestã la nivel local. Comunitãþile-gazdã suportã efectele aglomeraþiei, presiunea
asupra resurselor ºi provocãrile de conservare a culturii locale. Intensitatea impactului depinde de o serie de factori, precum tipul ºi rata
de creºtere a turismului, rata de creºtere a numãrului de vizitatori, sezonalitatea etc. Aceste efecte sunt mai puþin resimþite acolo unde activitatea turisticã aduce beneficii economico-financiare comunitãþii. În
caz contrar, comunitãþile-gazdã pot exercita presiuni sau se pot manifesta cu ostilitate faþã de turiºti.
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Atitudinea locuitorilor faþã de turiºtii-oaspeþi trebuie sã fie una de
ospitalitate ºi bunãvoinþã. Turistul are dreptul sã fie bine informat, sã se
bucure de serviciile oferite la preþuri rezonabile, corecte. Este contrar
eticii sã-l înºeli sau sã-l furi pe turist, dar, din pãcate, aºa înþeleg unii sã
primeascã turiºti.
Din acelaºi motiv al câºtigului din turism, foarte adesea valorile
culturale autentice devin comercializate, devin valori "de vânzare" sau
chiar sunt falsificate, înºelând astfel bunacredinþã a turistului.
Turistul are dreptul la ajutor medical, la igienã publicã satisfãcãtoare ºi la o calitate ridicatã a serviciilor (în limita normelor etice
ale comunitãþii, respectând demnitatea localnicilor).
Securitatea turiºtilor trebuie sã fie garantatã. Turiºtii au, de
asemenea, dreptul de a-ºi practica propria religie ºi de a avea acces la
facilitãþile respective.
Nu este permisã descriminarea de nici un fel în rândul turiºtilor,
pe motive de religie, naþionalitate etc.. Persoanele cu handicap ar trebui
sã aibã acelaºi acces la atracþiile ºi facilitãþile turistice, ca oricare alte
persoane.
Turismul ar trebui sã devinã un element esenþial nu numai pentru
dezvoltarea economicã a societãþii, ci ºi pentru dezvoltarea culturalã ºi
socialã a acesteia. El poate crea posibilitatea de a reduce ºomajul. El
poate lãrgi orizontul gândirii în rândul locuitorilor, devenind "o
fereastrã deschisã" cãtre lume, un factor de educaþie, de formare a
atitudinii de toleranþã, dar nu trebuie sã fie un factor de relativism al
moralitãþii. Locuitorii trebuie sã pãstreze valorile tradiþionale, sã fie
împotriva comercializãrii acestora, sã aibã respect pentru tot ce le este
sfânt ºi sã-ºi pãstreze identitatea naþionalã ºi culturalã.
13.1.3. Comportamentul firmelor turistice.
Referindu-ne la firmele turistice, trebuie de menþionat cã cele mai
importante îndatoriri ale acestora sunt:
1) sã ofere transport confortabil ºi sigur pentru deplasarea în mediul
rural;
2) sã asigure securitatea turiºtilor ºi protejarea drepturilor lor;
3) sã respecte contractele încheiate cu pensiunile agroturistice ºi sãºi respecte toate obligaþiile asumate faþã de turiºti;
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4) sã asigure turiºtii cu informaþie veridicã despre organizarea
vacanþei în mediul rural, înainte ca aceºtia sã achiziþioneze pachetul
turistic.
Investitorii în turism, care pot fi din rândul firmelor turistice,
trebuie sã þinã cont, în dezvoltarea planurilor de investiþii, de drepturile
ºi interesele populaþiei locale, sã nu distrugã moºtenirea culturalã ºi
mediul natural. De asemenea, ei trebuie sã asigure oportunitãþi de
angajare localnicilor, care au dreptul de a fi informaþi cu privire la
aceste oportunitãþi, la posibilitãþile de educare ºi pregãtire profesionalã
pentru turism, precum ºi la posibilele consecinþe ale dezvoltãrii turistice locale. Mai mult, comunitãþile-gazdã trebuie invitate sã participe la deciziile de dezvoltare turisticã zonalã. Turismul, aºa cum
menþionam anterior, trebuie sã reducã ºomajul în zonã, dar sã nu
agraveze condiþiile zilnice de trai ale populaþiei locale, prin consumarea în exces a unor resurse (de apã, energie etc.).
În concluzie, întreaga activitate de turism ar trebui sã respecte
principiile morale, rãspunzând totodatã ºi cerinþelor impuse de
dezvoltarea durabilã. Chiar dacã nu întotdeauna încãlcarea eticii este
urmatã de anumite sancþiuni, mai mult sau mai puþin imediate, toþi participanþii la activitatea turisticã trebuie sã acþioneze cu responsabilitate
ºi respect faþã de semeni.
13.2. Codul global de eticã pentru turism.
Ultimii ani au reprezentat o intensitate a eforturilor de implementare a eticii în turism, la care s-a aliniat ºi Organizaþia Mondialã a
Turismului, prin elaborarea unui cod de eticã. Iatã în continuare conþinutul acestuia.
Articolul 1. Contribuþia turismului la înþelegerea reciprocã ºi
respectul între popoare ºi societãþi.
1) Înþelegerea ºi promovarea valorilor comune umanitãþii, cu o
atitudine de toleranþã ºi respect pentru diversitatea religioasã, pentru
convingerile morale ºi religioase, sunt în acelaºi timp fundamentul ºi
consecinþele turismului responsabil, participanþii la dezvoltarea turismului ºi turiºtii înºiºi vor respecta tradiþiile sociale ºi culturale ºi practi111

Cile tuturor popoarelor, inclusiv cele ale minoritãþilor ºi populaþiilor indigene ºi le vor recunoaºte valoarea.
2) Activitãþile turistice vor fi desfãºurate în armonie cu atributele
ºi tradiþiile regiunilor gazdã, cu respectarea legilor, tradiþiilor ºi obiceiurilor acestora.
3) Comunitãþile gazdã, pe de o parte, ºi profesioniºtii locali, pe de
alta, se vor familiariza cu turiºtii care îi viziteazã ºi îi vor respecta, se
vor interesa ºi le vor cunoaºte stilul de viaþã, gusturile ºi preferinþele,
învãþãtura ºi pregãtirea aduse la cunoºtinþa profesioniºtilor contribuie
la o primire ospitalierã.
4) Este de datoria autoritãþilor publice sã asigure protecþia
turiºtilor ºi vizitatorilor ºi a bunurilor acestora, ele trebuie sã acorde o
atenþie deosebitã turiºtilor strãini datoritã vulnerabilitãþii deosebite a
acestora, ele trebuie sã faciliteze introducerea de mijloace specifice de
infor-mare, prevenire, protecþie, asigurare ºi asistenþã în concordanþã
cu ne-voile lor, orice atacuri, bruscãri, rãpiri sau ameninþãri la adresa
tu-riºtilor sau lucrãtorilor în industria turismului, ca ºi distrugerea voitã
a facilitãþilor turistice sau a elementelor de moºtenire naturalã sau culturalã vor fi condamnate ºi pedepsite cu severitate în conformitate cu
legislaþia naþionalã respectivã.
5) În timpul cãlãtoriei, turiºtii ºi vizitatorii nu vor comite nici un
act criminal sau nici un act considerat criminal de cãtre legislaþia þãrii
vizitate ºi se vor abþine de la orice comportament perceput ca ofensator
sau jignitor de cãtre populaþia localã, sau care deterioreazã mediul
local. Trebuie sã se reþinã de la traficul ilicit de droguri, arme ºi
antichitãþi, specii protejate, produse ºi substanþe care sunt periculoase
sau prohibite de reglementãrile naþionale.
6) Turiºtii ºi vizitatorii au responsabilitatea sã se familiarizeze,
încã dinainte de plecare, cu caracteristicile þãrii pe care se pregãtesc sã o
viziteze; ei trebuie sã cunoascã riscurile de sãnãtate ºi securitate
inerente oricãrei cãlãtorii în afara mediului lor obiºnuit ºi sã se
comporte în aºa fel încât sã minimizeze acele riscuri.
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Articolul 2. Turismul ca vehicul pentru împlinirea individualã ºi
colectivã.
1) Turismul, activitatea asociatã cel mai frecvent cu odihna ºi
relaxarea, sportul ºi accesul la naturã ºi culturã, trebuie planificat ºi
practicat ca un mijloc privilegiat de împlinire individualã ºi colectivã,
atunci când este practicat cu suficientã inteligenþã este un factor de
autoeducare, de toleranþã mutualã de neînlocuit pentru învãþarea
diferenþelor legitime dintre popoare ºi culturi în diversitatea lor.
2) Activitãþile turistice trebuie sã respecte egalitatea între bãrbaþi
ºi femei. Ele trebuie sã promoveze drepturile omului ºi, în mod special,
drepturile individuale ale grupurilor cele mai vulnerabile, în special
copii ºi bãtrâni, handicapaþi, minoritãþi etnice ºi populaþii indigene.
3) Exploatarea fiinþelor umane în orice formã, îndeosebi sexualã,
în special când este aplicatã copiilor, contravine þelurilor fundamentale
ale turismului ºi reprezintã negarea turismului, astfel, ea trebuie
combãtutã în mod energic în cooperare cu toate statele interesate ºi
penalizatã fãrã concesii de cãtre legislaþia naþionalã a tuturor þãrilor
vizate, cât ºi faptele celor care fac astfel de acte, chiar ºi când au fost
fãcute în strãinãtate.
4) Cãlãtoria în scopuri religioase, de sãnãtate, învãþãmânt ºi
schim-buri culturale sau lingvistice sunt forme de turism deosebit de
benefice, care meritã sã fie încurajate.
5) Trebuie încurajatã introducerea în programele de învãþãmânt a
tematicilor despre valoarea schimburilor turistice, beneficiile lor
economice, sociale ºi culturale, precum ºi riscurile lor.
Articolul 3. Turismul, ca factor al dezvoltãrii durabile.
1) Toþi participanþii la dezvoltarea turismului trebuie sã
salvgardeze mediul natural, având în vedere obþinerea de creºteri
economice sigure, continue ºi durabile, menite sã satisfacã în mod
echitabil nevoile ºi aspiraþiile generaþiilor prezente ºi viitoare.
2) Trebuie sã se dea prioritate tuturor formelor de desfãºurare a
turismului, care conduc la economisirea de resurse preþioase ºi rare, în
mod deosebit apã ºi energie, ºi sã dea prioritate ºi sã se încurajeze de
cãtre autoritãþile publice naþionale, regionale ºi locale evitarea, pe cât
posibil, a producerii de deºeuri.
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3) Eºalonarea în timp ºi spaþiu a fluxurilor de turiºti ºi vizitatori, în
mod special a celor care rezultã din concedii plãtite sau vacanþe ºcolare,
ºi o distribuire mai echilibratã a sãrbãtorilor trebuie privitã ca o reducere
a presiunii activitãþilor turistice asupra mediului ºi îmbogãþirea impactului benefic asupra industriei turismului ºi economiei locale.
4) Infrastructura turismului trebuie proiectatã ºi activitãþile
turistice programate în aºa fel încât sã se protejeze moºtenirea naturalã
compusã din ecosisteme ºi biodiversitate ºi sã se pãstreze speciile de
animale sãlbatice ameninþate. Participanþii la desfãºurarea turismului,
în special profesioniºtii, trebuie sã cadã de acord asupra impunerii unor
limitãri sau restricþii asupra activitãþilor când acestea sunt exercitate în
zone deosebit de sensibile: deºerturi, regiuni polare sau de altitudine
ridicatã, suprafeþe de coastã, pãduri tropicale sau mlaºtini/delte propice
creãrii de rezerve naturale sau suprafeþe protejate.
5) Turismul natural sau ecoturismul sunt recunoscute în mod
deosebit ca fiind determinante pentru îmbogãþirea poziþiei turismului,
dat fiind respectul pentru moºtenirea naturalã ºi populaþiile locale ºi
sunt în concordanþã cu capacitatea de absorbþie a locurilor respective.
Articolul 4. Turismul, utilizator al moºtenirii naturale a omenirii ºi
contribuabil la îmbogãþirea ei.
1) Resursele turismului aparþin moºtenirii comune a omenirii. Comunitãþile în teritoriile cãrora ele sunt situate au drepturi ºi obligaþii
sociale în privinþa acestora.
2) Politicele ºi activitãþile turistice trebuie conduse cu respect faþã de
moºtenirea culturalã, artisticã ºi arheologicã, pe care ele trebuie sã le
apere ºi sã le transmitã generaþiilor viitoare. O grijã deosebitã trebuie
acordatã pãstrãrii ºi îmbunãtãþirii monumentelor, sanctuarelor ºi
muzeelor, ca ºi a ºantierelor istorice ºi arheologice, care trebuie larg
deschise vizitelor turistice. Se va încuraja accesul la monumentele ºi
proprietãþile culturale aflate în posesie particularã, cu respectarea
drepturilor proprietarilor precum ºi clãdirile religioase, fãrã prejudicierea nevoilor normale de rugãciune.
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3) Resursele financiare rezultate din vizitele la monumente ºi
locuri de culturã, cel puþin în parte, trebuie utilizate pentru întreþinerea,
salvgardarea, dezvoltarea ºi înfrumuseþarea acestor moºteniri.
4) Activitatea turisticã trebuie planificatã astfel încât sã permitã
supravieþuirea ºi înflorirea produselor culturale tradiþionale, meºteºugurilor ºi folclorului, în loc sã provoace degenerarea acestora.
Articolul 5. Turismul, activitate avantajoasã pentru comunitãþile ºi
þãrile gazdã.
1) Populaþiile locale trebuie asociate activitãþilor turistice cu o
participaþie echitabilã la beneficiile economice, sociale ºi culturale pe
care ei le genereazã ºi în special în crearea de locuri de muncã directe ºi
indirecte, care rezultã din acestea.
2) Politicile turistice trebuie aplicate astfel încât sã ajute la
ridicarea standardului de viaþã al populaþiei în regiunile vizitate ºi sã
satisfacã nevoile acestora. Planificarea ºi abordarea arhitecturalã a
acesteia, precum ºi operarea staþiunilor turistice ºi cazarea trebuie sã
urmãreascã integrarea lor, la maximum posibil, în structura economicã
ºi socialã localã. Acolo unde sunt niveluri de calificare a forþei de
muncã egale, se va acorda prioritate resurselor de lucru locale.
3) Trebuie sã se acorde o atenþie deosebitã teritoriilor din zone de
coastã ºi insule, precum ºi regiunilor vulnerabile rurale ºi muntoase,
pentru care turismul reprezintã adesea o oportunitate rarã de dezvoltare
în confruntarea cu declinul activitãþilor economice tradiþionale.
4) Profesioniºtii din turism ºi îndeosebi investitorii, ghidaþi de
reglementãri dispuse de autoritãþile locale, trebuie sã întocmeascã
studii privind impactul proiectelor lor de dezvoltare asupra mediului ºi
împrejurimilor naturale, de asemenea, trebuie sã ofere cu cea mai mare
transparenþã ºi obiectivitate, informaþii privind proiectele lor viitoare,
precum ºi repercusiunile lor previzibile ºi sã promoveze dialoguri
asupra conþinutului acestora cu populaþia interesatã.
Articolul 6. Obligaþiile participanþilor la actul de turism.
1) Profesioniºtii din turism au obligaþia de a pune la dispoziþia turiºtilor informaþii oneste ºi obiective privind locurile lor de destinaþie,
condiþiile de cãlãtorie, ospitalitate ºi ºedere. Ei trebuie sã se asigure cã
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prevederile (clauzele) contractuale propuse clienþilor lor sunt uºor de
înþeles în privinþa naturii, preþului ºi calitãþii serviciilor pe care ei se
angajeazã sã le furnizeze ºi compensaþiei financiare plãtibile de cãtre ei
în cazul unei ruperi unilaterale a contractului din partea lor.
2) Profesioniºtii din turism, în mãsura în care depinde de ei,
trebuie sã arate interes, în cooperare cu autoritãþile publice, pentru
securitatea ºi siguranþa, prevenirea accidentelor, protecþia sãnãtãþii ºi
siguranþa alimentaþiei celor ce le solicitã serviciile, de pildã, ei trebuie
sã asigure existenþa de sisteme corespunzãtoare de asigurare ºi
asistenþã, ei trebuie sã accepte obligaþiile de raportare prevãzute de
reglementãrile naþionale ºi sã plãteascã compensaþii echitabile în caz cã
nu îºi îndeplinesc obligaþiile contractuale ce le revin.
3) Profesioniºtii din turism, în mãsura în care depinde de ei,
trebuie sã contribuie la împlinirea spiritualã ºi culturalã a turiºtilor ºi sã
le permitã acestora, în timpul cãlãtoriei, practicarea religiei lor.
4) Autoritãþile publice ale statelor generatoare ºi ale statelor
gazdã, în cooperare cu profesioniºtii interesaþi ºi asociaþiile lor, se vor
asigura sã existe mecanismele necesare repatrierii turiºtilor în caz de
faliment al întreprinderii care le-a organizat cãlãtoria.
5) Guvernele au dreptul ºi datoria în mod special pe timp de
crizã, sã-ºi informeze conaþionalii asupra dificultãþii circumstanþelor
sau chiar a pericolelor pe care le-ar putea întâmpina pe parcursul
cãlãtoriei lor în strãinãtate. Este în sarcina lor, în orice caz, sã furnizeze
astfel de informaþii fãrã a aduce, într-o manierã exageratã sau
nejustificatã, prejudicii industriei turismului din þara gazdã ºi
intereselor propriilor operatori. Conþinutul sfaturilor de cãlãtorie
trebuie, prin urmare discutate în avans cu autoritãþile þãrii gazdã ºi
profesioniºtii interesaþi. Recomandãrile formulate trebuie
proporþionate strict cu gravitatea situaþiilor întâmpinate ºi limitate
ariile geografice unde a apãrut insecuritatea. Aceste recomandãri
trebuie modificate sau anulate de îndatã ce reîntoarcerea la normal o
permite.
6) Presa, ºi în mod deosebit presa specializatã de turism, ºi alte
mijloace de media, inclusiv mijloace moderne de comunicare electronice, trebuie sã furnizeze informaþii oneste ºi echilibrate asupra evenimentelor ºi situaþiilor care pot influenþa fluxul de turiºti. Ele trebuie
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sã furnizeze ºi informaþii corecte ºi sigure consumatorilor de servicii
turistice. Trebuie dezvoltate ºi utilizate în acest scop tehnologiile noi de
comunicaþii ºi de comerþ electronic ºi dupã cum se mai întâmplã în
mass - media, nu trebuie în nici un fel sã se promoveze sex-turismul.
Articolul 7. Dreptul la turism.
1) Accesul personal ºi direct la descoperirea ºi stãpânirea
resurselor planetei constituie un drept deschis în mod egal tuturor
locuitorilor lumii. Participarea extensivã crescândã la turismul
naþional ºi internaþional trebuie privitã ca una dintre cele mai bune
expresii posibile ale creºterii durabile a timpului liber ºi nu trebuie
puse obstacole în calea sa.
2) Dreptul universal la turism trebuie privit ca un corolar al
dreptului la odihnã ºi rãgaz, incluzând limitãri rezonabile ale orelor de
muncã ºi sãrbãtorile periodice plãtite, garantate de articolul 24 al
Declaraþiei universale a drepturilor omului ºi articolul 7.d al
Convenþiei internaþionale a drepturilor culturale, sociale ºi economice.
3) Turismul social, ºi în particular turismul asociativ, care
faciliteazã accesul pe scarã largã la relaxare, cãlãtorie ºi sãrbãtori,
trebuie dezvoltat cu sprijinul autoritãþilor publice.
4) Turis mul familial, de tineret, studenþesc ºi de pensionari,
pentru oameni cu infirmitãþi trebuie încurajat ºi facilitat.
Articolul 8. Libertatea miºcãrilor turistice
1) Turiºtii ºi vizitatorii trebuie sã beneficieze, în conformitate
cu legea internaþionalã ºi legislaþia naþionalã, de libertate de miºcare în
þãrile lor ºi de la un stat la altul, în concordanþã cu articolul 13 al Declaraþiei universale a drepturilor omului. Ei trebuie sã aibã acces la locuri de tranzit ºi de ºedere ºi la locuri culturale ºi de turism fãrã a fi supuºi unor formalitãþi excesive sau discriminatorii.
2) Turiºtii ºi vizitatorii trebuie sã aibã acces la toate formele de
comunicare disponibile, interne sau externe. Ei vor beneficia de acces
prompt ºi facil la serviciile administrative, legale ºi de sãnãtate locale.
Ei vor fi liberi sã contacteze reprezentantele consulare ale þãrilor lor de
origine în conformitate cu convenþiile în vigoare.
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3) Turiºtii ºi vizitatorii vor beneficia de aceleaºi drepturi ca ºi cetãþenii þãrii vizitate în privinþa confidenþialitãþii datelor personale ºi informaþiilor care-i privesc personal, în special când acestea sunt stocate
electronic.
4) Procedurile administrative legate de trecerile de frontiere, fie cã
ele cad în competenþa statelor sau rezultã din acorduri internaþionale, ca
de exemplu vizele sau formalitãþile de vamã ºi sãnãtate, vor fi adaptate,
pe cât posibil, pentru a facilita maximum de libertate de cãlãtorie ºi
acces larg la turismul internaþional. Vor fi încurajate acordurile între
grupuri de þãri pentru armonizarea ºi simplificarea acestor proceduri.
Taxele specifice ºi impozitele care penalizeazã industria turismului
subminându-i competitivitatea vor fi eliminate treptat sau corectate.
5) In mãsura în care situaþia economicã a þãrilor din care ei provin o
va permite, cãlãtorii vor avea acces la alocaþii de valutã convertibilã
necesarã în cãlãtoriile lor.
Articolul 9. Drepturile lucrãtorilor ºi antreprenorilor în industria
turismului.
1) Drepturile fundamentale ale lucrãtorilor salariaþi ºi liber profesioniºti din industria turismului ºi activitãþile aferente vor fi garantate prin grija administraþiilor naþionale ºi locale, atât a statelor de
origine cât ºi a þãrilor gazdã, în special date fiind restricþiile legate în
particular de sezonalitatea activitãþii lor, dimensiunea globalã a
industriei lor ºi flexibilitatea, adesea cerutã lor de natura muncii pe care
o presteazã.
2) Lucrãtorii salariaþi ºi liber profesioniºtii din industria turismului
ºi activitãþile aferente au dreptul ºi datoria sã dobândeascã o pregãtire
corespunzãtoare iniþialã ºi continuã, li se va acorda o protecþie socialã
adecvatã, insecuritatea locului de muncã va fi limitatã cât de mult
posibil ºi li se va oferi lucrãtorilor sezonieri din sector un statut legal
specific, cu o atenþie deosebitã la bunãstarea lor socialã.
3) Orice persoanã fizicã ºi moralã are dreptul sã desfãºoare o
activitate profesionalã în domeniul turismului în condiþiile legislaþiei
naþionale în vigoare, cu condiþia ca el sau ea sã aibã calitãþile ºi
calificarea necesarã. Antreprenorii ºi investitorii - în special în
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domeniul întreprinderilor mici ºi mijlocii - vor avea dreptul la acces
liber în sectorul turismului cu un minim de restricþii legale ºi administrative.
4) Schimburile de experienþã oferite executivului ºi lucrãtorilor, salariaþi sau nu, din þãri diferite, contribuie la creºterea activitãþii în industria turismului mondial. Aceste miºcãri vor fi facilitate, cât de mult
posibil, în conformitate cu legile naþionale adecvate ºi convenþiile internaþionale.
5) Ca un factor de neînlocuit al solidaritãþii în desfãºurarea ºi dinamica creºterii schimburilor internaþionale, întreprinderile multinaþionale ale industriei turismului nu vor exploata poziþiile dominante pe
care uneori le ocupã. Ele vor evita sã devinã vehicule ale unor modele
culturale ºi sociale artificiale, artificial impuse comunitãþilor gazdã, în
schimbul libertãþii de a investi ºi de a face afaceri, care va fi pe deplin
recunoscutã, ele se vor implica în dezvoltarea localã, evitând prin repatrierea excesivã a profitului lor sau prin importurile lor induse, o reducere a contribuþiei lor la economiile în care s-au stabilit.
6) Parteneriatul ºi stabilirea de relaþii echilibrate între întreprinderi
ale þãrilor generatoare ºi gazde contribuie Ia dezvoltarea durabilã a
turismului ºi la o distribuþie echitabilã a beneficiilor creºterii sale.
Articolul 10. Implementarea principiilor Codului global de eticã
pentru turism.
1) Participanþii publici ºi privaþi la desfãºurarea turismului (toþi cei
care îºi asumã riscuri de a pierde sau de a câºtiga de pe urma actului de
turism) trebuie sã coopereze la implementarea acestor principii ºi sã
monitorizeze aplicarea lor efectivã.
2) Participanþii la desfãºurarea turismului trebuie sã cunoascã rolul
instituþiilor internaþionale între care Organizaþia Mondialã a Turismului este prima, ºi al organizaþiilor non-guvernamentale cu competenþe în domeniul promovãrii turismului ºi dezvoltãrii, protecþiei drepturilor omului, mediului înconjurãtor sau sãnãtãþii, cu respectul cuvenit pentru principiile generale ale legii internaþionale.
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3) Aceiaºi participanþi trebuie sã-ºi demonstreze intenþia de a-ºi
adresa orice disputã privind aplicarea sau interpretarea Codului global
de eticã pentru turism pentru reconciliere unui organism terþ imparþial
cunoscut sub numele de Comitetul mondial de eticã în turism.
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CAPITOLUL XIV. TRIUNGHIUL DE AUR AL SUCCESULUI
ÎN TURISMUL RURAL
14.1. Componentele triunghiului de aur
14.2. Deprinderile în afaceri ca element al succesului
"Esenþa noastrã se reflectã în acþiunile periodice,
în concluzie performanþa nu este acþiune,
dar deprindere (abilitate)".
(Aristotel).
14.1. Componentele triunghiului de aur
Stimaþi cititori, sperãm ca aceastã lucrare sã vã ajute sã iniþiaþi
propria afacere, care se numeºte turismul rural ºi sã reuºiþi.
Pentru a putea realiza cu succes un lucru, un proiect, o afacere,
trebuie sã deþineþi „Triunghiul de aur" - sã ºtii, sã poþi, sã vrei.
Activitatea omului este condiþionatã, în general, de un
ansamblu de factori ce acþioneazã în mod corelat în organizarea,
desfãºurarea ºi finalizarea activitãþii.
Omul ca sistem deschis realizeazã cu mediul ambiant toate cele
trei genuri de schimburi posibile: substanþiale, energetice ºi
informaþionale, ultima fiind fundamentalã. Anume schimbul de
informaþie cred cã este factorul cheie care contribuie la realizarea
produselor ºi serviciilor turistice la nivel corespunzãtor. Numai asigurându-se o interdependenþã sinergeticã ºi eficientã a tuturor
structurilor antrenate în dezvoltarea turismului rural se pot obþine
rezultate foarte bune ºi anume:
·
Dacã nu suntem siguri nu vom reuºi.
·
Sã atragem atenþia la ceea, ce este mai important ºi mai greu de
realizat.
·
Cu care persoane putem realiza ceea ce dorim.
·
Persoanele antrenate în structurile de realizare a produselor ºi
serviciilor turistice în mediul rural trebuie sã fie bine motivate.
·
Sã activãm în parteneriat pentru un scop comun.
Dar pentru a reuºi, trebuie sã vã formaþi niºte deprinderi
(abilitãþi) corecte.
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Abilitãþile reprezintã una dintre categoriile de componente ale
capitalului uman, la nivelul cãrora pot fi regãsite într-o mãsurã
însemnatã, influenþele mediului social ºi în special ale capitalului
social. Abilitãþile sunt de obicei definite în urmãtorii termenii:
- capacitãþi efective de a efectua cu eficienþã, siguranþã ºi precizie
activitãþi determinate;
- unor deprinderi mentale sau psihomotrice, caracterizate de un înalt
nivel de automatizare, rapiditate ºi/sau eficienþã;
- utilizãrii unor procese mentale complexe cum ar fi înþelegerea în
contextul rezolvãrii unor sarcini.
Turismul este bazat pe corectitudinea relaþiilor umane ºi prietenie.
Nu poate exista prietenie între gazdã ºi turiºti fãrã încredere, iar
încrederea fãrã corectitudine. La baza reuºitei stau deprinderile
corecte, ele fiind instrumente puternice în viaþa noastrã. Cum sã reuºiþi?
"Vei semãna gând, vei culege acþiune, vei semãna acþiune, vei culege
deprindere; vei semãna deprindere, vei culege caracter, vei semãna
caracter, vei culege destin" - spune aforismul.
14.2. Deprinderile în afaceri ca element al succesului
Pentru formarea deprinderilor corecte ºi înalt eficiente în
domeniul turismului rural, în primul rând este necesar sã doriþi, apoi sã
acumulaþi un anumit bagaj de cunoºtinþe ºi sã faceþi lucrurile cu
iscusinþã (vezi anexa 13). Atunci când ne lipsesc aceste deprinderi,
suntem dependenþi de cineva, de ceva. Formarea deprinderilor reprezintã o etapã iniþialã ºi fãrã a fi soluþionatã, nu poþi merge mai departe. Oamenii dependenþi au nevoie de susþinerea altora, pentru a obþine ceea de ce au nevoie.
Care ar fi aceste deprinderi pentru o reuºitã în orice afacere? Ele
sunt 7 la numãr, nu e întâmplãtoare coincidenþa cu aceastã cifrã magicã.
Prima deprindere se numeºte sã fii pro-activ. Aceasta înseamnã, cum ne asumãm responsabilitatea pentru acþiunile noastre. Se reflectã la modul cum identificãm problemele ºi cum utilizãm resursele,
pentru a le soluþiona cât mai eficace ºi eficient. Eficacitate înseamnã a
face lucrurile, care trebuie, iar eficienþã, a le face cum trebuie. Dacã vã
122

gândiþi, cã soluþia este un alt cineva, opriþi-vã, pentru cã acest mod de
gândire este greºit. Acela, care zi de zi îºi consolideazã cunoºtinþele, are
dorinþã ºi porneºte cu iscusinþã la un drum mare, obþine succes cu
eforturi mici. Astfel, dezvoltându-ºi afacerea, devine independent din
punct de vedere financiar, consolidâdu-ºi autonomia financiarã el
devine liber, lucru cel mai important pentru dezvoltarea afacerii. Cel
care procedeazã invers, nu o are ºi trãieºte dupã indicaþiile altora.
A doua deprindere constã în a începe acþiunea atunci când îþi
este clar scopul. Acesta este un criteriu de evaluare, dupã cerinþele
grilei, conform cãruia se testeazã toate celelalte acþiuni. Dacã vorbim
despre turism, devenim pe deplin eficienþi atunci, când ne este clar
scopul final, dar pentru aceasta avem nevoie de cunoºtinþe.
A treia deprindere spune, cã mai întâi trebuie fãcut ceea ce
este necesar. Avem de a face cu gestiunea modelului de viaþã ºi a
timpului, organizarea acþiunilor în baza prioritãþilor. Cu alte cuvinte la
început trebuie soluþionate primele trei probleme de care va depinde tot
succesul afacerii în turism. Prima dintre aceste probleme este de a
cãpãta o instruire cât mai bunã, o informaþie cât mai corectã, despre reuºita în turismul rural, ecologic, durabil etc. Acþiunile noastre trebuie sã
fie bazate pe principii corecte, pe realitate ºi susþinute de o gândire
orientatã ºi proiectatã pe succes ºi viitor.
Având deja formate aceste trei deprinderi puteþi considera cã aþi
devenit independent ºi aþi obþinut victoria personalã. Primele trei
deprinderi miºcã persoana, individul de la dependenþã spre independenþã. Astfel, el devenind cu adevãrat independent, are o bazã
(cunoºtinþe de management ce þin de turismul rural, produse ºi servicii
pentru turiºti etc.) pentru a se integra într-un sistem al industriei
turistice, alcãtuit din mai multe subsisteme, care funcþioneazã interdependent: canalele de distribuþie ale unui produs turistic (tur-operatori, agenþii de turism, întreprinderi de transport, etc.); servicii tehnice
(reþelele telefonice, alimentare cu energie electricã, apã, canalizare
etc.); autoritãþile publice; organizaþii non-guvernamentale, agenþi economici; etc.
La etapa independenþei noi înºine suntem responsabili de
acþiunile noastre. La aceastã etapã suntem gata pentru o colaborare ºi o
Angheluþã Vãdineanu. Dezvoltarea durabilã: teorie ºi practicã. Mecanisme ºi instrumente
pentru dezvoltarea durabilã. Vol.2. Bucureºti: Editura Universitãþii din Bucureºti, 1999.
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interdependenþã cu ceilalþi. Interdependenþa este o concepþie superioarã conºtiinþei umane, oferind indivizilor posibilitatea, împreunã
sã obþinã rezultate durabile cu eforturi mai mici. Dacã este vorba de turism, numai împreunã putem reuºi, unindu-ne eforturile ºi capacitãþile,
putem sã realizãm ceva mai bun, mai semnificativ, mai atractiv ºi cãutat
de turist.
Victoria comunitãþii poate fi obþinutã în baza unei interdependenþe
eficiente ºi sinergetice. Urmãtoarele trei deprinderi, 4, 5, ºi 6 þin de
lucrul în echipã, de funcþionarea parteneriatelor, de relaþiile interdependente dintr-o comunitate, etc.
A patra deprindere ne îndeamnã sã acþionãm în spiritul câºtigãcâºtigã, adicã fiecare membru al comunitãþii depunând eforturi pentru
comunitate, câºtigã, iar comunitatea consolidându-se ºi dezvoltânduse are ºi ea un câºtig cu mult mai mare, decât l-ar fi obþinut prin efort
individual. Aceastã deprindere este temelia succesului în business.
Turismul este o afacere, care diferã de altele. Victoria comunitãþii de
turism, poate fi obþinutã dacã fiecare membru al ei gândeºte în spiritul
câºtigã-câºtigã, adicã voi câºtiga eu numai atunci, când va câºtiga comunitatea, va câºtiga natura în urma serviciilor oferite de mine pentru
ea. Vor câºtiga toþi numai atunci, când se va reuºi parteneriatul în afaceri, între organele guvernamentale, non-guvernamentale ºi cele private.
Parteneriatul este o alianþã între douã sau mai multe agenþii de
turism, autoritãþi locale, organizaþii non-guvernamentale, sectoare
private, profesionale ºi academice sau alte sectoare, sau mai simplu
spus parteneriatul este modalitatea, formalã sau informalã, prin
care douã sau mai multe pãrþi decid sã acþioneze împreunã pentru
atingerea unui scop comun.
Cele mai reuºite parteneriate sunt cele cu un scop bine definit la
care, trebuie sã existe un set clar de obiective pe care partenerii le au de
îndeplinit. Autoritatea fiecãrei pãrþi în cadrul parteneriatului este
esenþialã. Aceasta se poate realiza doar prin participarea tuturor la
luarea deciziilor ºi prin demonstrarea beneficiilor reale ale cooperãrii.
În fine, parteneriatele au nevoie de transparenþã. Intenþiile ºi
acþiunile fiecãrui partener trebuie sã fie clare pentru ceilalþi în fiecare
etapã.
124

Transparenþa poate spori responsabilitatea, prin cunoaºterea
obligaþiilor fiecãrui partener de cãtre ceilalþi.
Importanþa parteneriatului constã în capacitatea de a uni resursele
ºi de a acþiona pe o scarã mai largã decât ar fi posibil în mod independent.
Partenerii pot sã aplice cunoºtinþele, eforturile ºi experienþa
pentru un scop comun.
Ca actori ai parteneriatului pentru dezvoltarea turismului rural
pot fi: guvernul, autoritãþile locale, ONG-uri, asociaþii profesionale,
comunitãþi, sectorul privat, agenþii de turism, instituþii academice de
cercetare, mijloacele de informare etc. Numai în cadrul parteneriatelor
corecte ºi funcþionale se poate asigura eficacitatea deciziilor, eficienþa
managerialã, excelenþa serviciilor ºi competitivitatea produselor
turistice, convenþional poate fi numit triunghiul 3E: eficacitate - eficienþã - excelenþã (vezi anexa 14).
Deprinderea câºtigã-câºtigã este o punte spre atingerea sinergiei
ºi coeziunii în societate, despre aceasta vom vorbi în continuare. În caz
dacã nu vã veþi putea forma aceastã deprindere, mai bine nici sã nu porniþi la drum cã oricum nu veþi fi eficient pentru echipã, pentru comunitate.
Durabilitatea comunitãþii depinde de pro-activitatea ºi corectitudinea dintre indivizii ei. Se pot cumpãra mâinile omului, dar sã-i
cumperi inima este imposibil. Inima lui este locul unde se aflã entuziasmul ºi fidelitatea. Puteþi cumpãra spinarea omului dar capul ba.
Acolo sunt concentrate creativitatea, mãiestria ºi inovaþia. De aceea
comportându-ne respectuos ºi cu amabilitate, ei ne oferã ce au mai
scump, inimile ºi capacitãþile intelectuale.
Aceastã deprindere se bazeazã pe 5 elemente cheie:
1) Rezultatele dorite determinã ce trebuie de fãcut ºi cum;
2) Regulile determinã limitele în cadrul cãrora trebuie sã fie
obþinute rezultatele;
3) Resursele determinã suporturile disponibile pentru a cãpãta
rezultatele dorite. Se au în vedere resursele naturale, cultural-istorice,
financiare, tehnice ºi cele umane, acestea fiind cele mai importante;
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4) Evaluarea determinã eficacitatea ºi eficienþa utilizãrii resurselor, care reprezintã un proces sistemic de colectare a informaþiilor
ºi analiza ei;
5) Durabilitatea determinã durata rezultatelor, a performanþelor
în timp, aratã cum se ajunge la satisfacerea necesitãþilor generaþiilor
prezente, fãrã sã fie afectate resursele destinate pentru generaþiile
viitoare.
Deprinderea cinci, spune cã la început înþelege ºi apoi vei fi
înþeles. Aceastã deprindere þine de corectitudinea relaþiilor umane.
Pentru a da sfaturi cuiva este strict necesar sã înþelegem profund
problema. Mai întâi se stabileºte diagnosticul, apoi se scrie reþeta.
Acest lucru este un proces anevoios dar absolut corect pentru toate
domeniile de activitate. Acest principiu este corect ºi pentru turism, o
gazdã eficientã se va strãdui sã înþeleagã ºi sã satisfacã cât mai bine
necesitãþile turistului, astfel determinându-l sã devinã clientul ei
permanent. Aceastã deprindere corespunde unor relaþii umane corecte
ºi de succes.
Deprinderea ºase, ajungeþi la sinergie, ne îndeamnã sã ne unim
eforturile ºi sã activãm în direcþia atingerii scopului. Sinergia
reprezintã o acþiune simultanã ºi este dezvoltarea unei situaþii
efort/rezultat având performanþe combinate, care sunt mai mari decât
suma pãrþilor componente. Exemplu lipsei de sinergie este fabula lui
A. Donici: „Racul, broasca ºi o ºtiucã". În naturã totul este sinergetic,
totul este într-o armonie interdependentã. Numai într-o
interdependenþã sinergeticã eforturile celor antrenaþi în proces pot
atinge performanþe ºi succese mari.
ªi în sfârºit deprinderea ºapte, ne recomandã periodic sã ne
ascuþim "ferestrãul" intelectual, deprindere ce þine de resursele
personale ale individului, având mereu "ferestrãul ascuþit". Fiind
pregãtit ºi informat acesta poate soluþiona orice problemã complicatã
mai uºor. Aceastã deprindere pãstreazã ºi dezvoltã cea mai importantã
resursã pe noi înºine. Ea este deprinderea reînnoirii periodice a celor
patru dimensiuni ale individului: dimensiunea fizicã, dimensiunea
intelectualã, dimensiunea social-emoþionalã ºi cea spiritualã
(vezi anexa 15).
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Ultima deprindere completeazã ºi consolideazã toate celelalte
ºase deprinderi. Aceasta este deprinderea perfecþionãrii permanente
care asigurã ascensiunea, ridicându-vã la înãlþimi noi de înþelegere ºi
de utilizare cât mai eficace ºi eficientã a fiecãrei deprinderi pe mãsura
însuºirilor fiecãreia. Anexa 13, reprezintã vizual consecutivitatea ºi
interdependenþa celor ºapte deprinderi pe care trebuie sã vi le formaþi
pentru a deveni un om eficient.
Când vorbim despre dezvoltarea abilitãþilor, avem în vedere
activitãþi ce þin de continuã perfecþionare profesionalã.
În acest sens vã recomandãm sã vã adresaþi Asociaþiei Naþionale a Agenþiilor de Turism din Moldova, la adresa mun. Chiºinãu
bd. ªtefan cel Mare, 4 bir.1401, tel.27-21-14 sau la Centrele Regionale,
care periodic organizeazã cursuri de perfecþionare în domeniu turismului.
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