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Capitolul 1. Cadru de reglementare si organizare al servicii lor turistice 
1.1.  Prezentarea cadrului de reglementare si organizare din Romania 
În prezent  legislaţia specifică sectorului turi stic din România este armornizată în  proporţie de  
peste 80% cu legislaţia comunitară. Elementele privind stati stica tu rismului sunt  încă înt r-o  
etapă de adaptare,  în special în domeniul anchetelor p rivind aspectele economice ale  
sectorului (cheltuieli pentru tu ri sm, venituri din diferite componente ale consumului turistic 
etc.).  
Perfecţionarea cadrului juridic necesar atingerii obiectivelor de dezvoltare a turi smului, de 
creare şi perfecţionare a mecani smului de funcţionare a acestuia se poate realiza prin:  
 evaluarea nivelului actual de reglementare şi stabilire a necesităţilor;  
 armonizarea deplină a cadrului normativ cu legislaţia internaţională; 
 corela rea activităţilor şi a  necesităţilor de reglementare  cu  celelalte sectoare  

economice; 
 eficientizarea controlului privind aplicarea legislaţiei specifice turi smului în scopul  

ridicării calităţii prestaţiilor turistice.  
În vederea t ranspunerii rapide şi eficiente a obiectivelor şi mai ales a  măsurilor/căilor de  
realizare  preconizate, nu sunt  necesare schimbări, adaptări sau modificări de acte normative  
cu excepţia p revederilor care se referă la aspectul economico-financiar al activităţii de turism, 
în special pentru acordarea de facilităţi şi reducerea fi scalităţii în scopul relansării acestui  
domeniu. 
Cadrul general al desfasurarii activitatii de turism este reglementat de: 
 Ordonanta Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de 

turism in Romania 
 Legea nr 755/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.58 /1998 privind  

organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania 
 Ordonanta Guvernului n r.5/2003 pentru modificarea art.  33 din Ordonanta Guvernului 

nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turi sm in Romania 
1. Ordonanta nr. 58 din 1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism in 
Romania a intrat in vigoare  in noiembrie 1998 si a fost competata de Legea nr. 755 din 2001.  
Conform legislatiei, turi smul a fost declarat activitate prioritară a economiei nationale, iar 
M inisterul Turismului a fost considerat drept  autoritate in sectorul tu ri smului. Au fost definiti 
termenii si expresiile specifice turi smului, cum ar fi: “turism”, “st ructuri de prim ire”, “statiuni”,  
“pachete tu ri stice” etc. Int r-un mod foarte  cuprinzător sunt  incluse prevederi pentru  
inregistra rea activelor de turi sm, definirea controlului si protectiei statiunilor, inclusiv a  
statiunilor de practicare a sportu rilor de ia rnă. Sunt stabilite functiile Ministe rului Turismului in 
ceea ce priveste dezvoltarea, controlul, promovarea, pregătirea profesională si cerce tarea.  
Sunt stabilite prevederi pentru acordarea autorizatiei de functionare, clasificarea, p regătirea  
profesională in turism in responsabilitatea Ministerului Educatiei si a Ministerului Turismului. 
Sunt definite rolurile autoritătilor locale de turism, precum si obligatiile si drepturile 
turoperatorilor/agentii de tu rism, fu rnizori de servicii etc. Finantarea echipelor de pază si  
sigurantă se află in responsabilitatea administratiilor locale. 
Organizatiile si asociatiile din domeniu au imputernicire legală din partea ministerului in 
responsabiIitatea căruia se  află sectorul tu rismului. 
Zonele tu ri stice  si statiunile beneficiază de statutul de prioritate in relatie cu lucrările de  
infrast ructură, p romovarea si protectia mediului. Sustinerea initiativelor private este realizată  
prin p romovarea Romaniei de către stat  si concesionarea te renurilor aflate in administratia  
statului sau a autoritătilor locale. 
Se prevăd sanctiuni si penalizări in următoarele situatii: 

 Agentii de turi sm fără autorizatie care oferă, comercializează, vand sau creează  
produse turi stice  

 Structuri de prim ire a turistilor, hoteluri etc neclasificate care desfăsoară activităti de  
turism 

 Informare incorectă  
 Operatorii nu ii despăgubesc pe turi sti in cazul unei calităti inferioare a serviciilor 
 Agentii de turi sm/tur-operatori fă ră asigurare 
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Ordonanta prevede infiintarea unui Consiliu Consultativ al Turismului, care să functioneze ca  
un organ consultativ al ministerului in ceea ce priveste programele si st rategiile turismului 
national. Membrii consiliului provin din sectorul privat al tu rismului. Consiliul a incetat să  
functioneze in anul 2005. In aceasta etapă este dificilă comensurarea si valoarea contributiei 
Consiliului Consultativ la dezvoltarea tu ri smului. Existenta acestuia a demonstrat  
recunoasterea necesitătii contributiei sectorului privat si a comertului la formularea politicilor 
si strategiilor. 
2. Organizarea Ministe rului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turi sm si Profesii  
Liberale 
Hotararea nr. 387 din 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale 
Potrivit prezentei Hotarari Ministerul pentru Intreprinderi Mici si M ijlocii, Comert, Turi sm si  
Profesii Liberale indeplineste urmatoarele functii: 
a) de autoritate de stat, p rin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii 
reglementarilor in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui 
cooperati st, comertului, turismului si mediului de afaceri, precum si al functionarii institutiilor 
si organi smelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa; 
b) de  st rategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea st rategiei si  
politicilor Guvernului in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor m ici si m ijlocii, a celui 
cooperati st, comertului, turismului, mediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia  
profesiilor liberale aflate in competenta altor institutii; 
c) de  sinteza in domeniile specifice ministe rului; 
d) de  coordonare la nivel national a activitatii de relatii economice internationale, respectiv 
fluxurile comerciale si cooperarea economica, asigurand secretariatele comisiilor 
interguvernamentale de colaborare economica cu alte state si pregatirea componentei  
economice a intalnirilor la nivelul conducerilor statului si guvernului; 
e) de  reglementare, prin care se  asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar 
in vederea realizarii obiectivelor si p rogramelor din domeniile dezvoltarii sectorului 
intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperati st, comertului, turismului si profesiilor liberale, 
cu exceptia profesiilor liberale aflate in competenta altor institutii; 
f) de administ rare, prin care se asigura administrarea fondurilor publice in domeniul 
intreprinderilor m ici si m ijlocii, a celui cooperati st, comertului si turismului; 
g) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman, cu aprobarea Guvernului, 
reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor m ici 
si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turi smului si profesiilor liberale, cu exceptia  
profesiilor liberale aflate in competenta altor institutii; 
h) de promovare, implementare si u rmarire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea 
Europeana in domeniile aflate in coordonare.  
Si indeplineste in domeniul turismului urmatoarele atributii: 
1. aplica strategiile de dezvoltare a inf rast ructurilor de turi sm; 
2. organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata 
interna, cat si pe pietele externe, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare 
turistica;  
3. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni sim ilare, in tara si in 
strainatate, in domeniul turi smului; 
4. organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si p rotejarii patrimoniului 
turistic, conform legii; 
5. realizeaza politica de promovare si dezvolta re a turismului, pe baza programului anual de 
marketing si promovare a tu ri smului si a programului de dezvoltare a produselor turi stice, in  
cadrul carora se pot organiza deplasari pentru reprezentantii mass-media si cofinantari de  
emisiuni televizate specifice tu ri smului; 
6. autorizeaza operatorii economici si personalul de  specialitate din turi sm, respectiv 
licentiaza agentii de turism, clasifica st ructurile de primire turistice , omologheaza partiile si 
traseele de schi, breveteaza si atesta personalul de specialitate; 
7. efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism; 
8. avizeaza documentatiile de urbani sm privind zonele si statiunile turi stice, precum si  
documentatiile privind constructiile in domeniul turismului, conform legii; 
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9. coordoneaza programele de asi stenta tehnica acordata de Uniunea Europeana,  
Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organi sme internationale; 
10. reprezinta interesele statului in diferite organe si  o rgani sme internationale, in  
conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de 
colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, p recum si cu organisme 
internationale interesate de activitatea de turi sm;  
11. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei, Cerce tarii si Tineretului, procesul de  
instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului; 
12. coordoneaza, impreuna cu Ministe rul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, programe 
nationale si judetene de reconversie p rofesionala in meseriile specifice activitatii turi stice;  
13. elaboreaza si pune in aplicare st rategiile de privatizare in domeniul turismului si asigura  
gestionarea procesului de privatizare al societatilor comerciale de turi sm;  
14. exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar al societatilor comerciale de turism 
pana la finalizarea procesului de p rivatizare. 
3. Clasificarea st ructurilor de primire turistica 
Hotărarea nr. 1328 din 27 decembrie 2001 privind clasificarea st ructurilor de primire turistice,  
cu completarile si modificarile ulterioare  
si  
Ordinul nr. 510 din 28 iunie 2002 stabilesc procesul de clasificare a st ructurilor de prim ire 
turistice si criteriile acestor clasificări, cu modificraile ulterioare. 
Reglementările legale prevăd că scopul fundamental al clasificării este protectia tu ristilor. Se 
stabilesc penalizări pentru abateri de la cerintele clasificării. 
Solicitantii clasificărilor trebuie să depună documentatii cuprinzand:  
 Inregi stra rea companiei; 
 Autorizatia sanitar-veterinară; 
 Autorizatia de mediu; 
 Autorizatia de pază contra incendiilor; 
 Autorizatii de protectia muncii; 
 Competentele conducerii si ale personalului. 

Ordinul nr. 510 perm ite solicitantilor, in anumite conditii, ca intr-un interval de timp, să poate  
face imbunătătiri pentru a obtine sau păstra categoria in care s-au incadrat. Sunt prevăzute  
criteriile si numărul de puncte care trebuie obtinut pentru fiecare categorie, inclusiv mărimea 
paturilor, temperatura m inimă, informatii pentru clienti si afisarea tarifelor maxime in euro. 
Sunt mentionate următoarele categorii: 
 Hoteluri 5 -1 stele 
 Apartamente hotel 5 -2 stele 
 Moteluri 3-1 stele 
 Hoteluri pentru tineret 3 -1 stele  
 Hosteluri 3-1 stele 
 Vile 5-1stele  
 Bungalouri 3-1 stele  
 Cabane turi stice , cabane de vanătoare, cabane de pescuit 3-1 stele  
 Sate de vacantă 3-2  stele 
 Campinguri 4-1 stele 
 Căsute camping 3-1 stele 
 Hanuri 2-1 stele  
 Pensiuni urbane 5-1  stele 
 Pensiuni rurale 5-1 margarete 
 Apartamente sau camere de inchiriat in case sau clădiri 3-1 stele 
 Structuri de cazare pe nave fluviale sau maritime 5-1 stele. 

Structurile de alimentatie publică sunt clasificate in 5 categorii: restaurante, baruri, fast food-
uri, cofetării si patiserii. Acestea sunt subclasificate in 16 subcategorii, iar restaurantele sunt  
subimpărtite in 10 subcategorii. 
Certificatele de clasificare sunt em ise pe o perioadă de 3 ani. Există prevederea privind  
publicarea listelo r st ructurilor de primire turi stice la nivel national si judetean.  
4. Acordarea licentei si a brevetului de turi sm 



 6

Hotărarea nr. 238 din februarie 2001,  cu modificarile ulterioare,  Hotărarea nr. 305 din martie  
2001, cu completarile ulterioare, Ordinul nr. 170 din aprilie 2001, cu modificarile ulterioare,  si  
Hotărarea nr. 631 din mai 2003 privind acordarea licentelor si a brevetelor de turi sm 
agentiilor de turi sm/călătorie, ghizilor de tu ri sm, hotelurilor si personalului de conducere din  
turism. 
Această legi slatie cuprinde prevederi pentru  acordarea licentelor agentiilor de turi sm si  
referitoare la certificarea profesională (acordarea brevetelor) conducerii agentiilor si  
structurilor de cazare, p recum si in legătură cu atestarea ghizilor de turi sm. 
Licentele sunt emise pentru o perioadă de 3 ani, dar ele se pot suspenda sau revoca de 
M inisterul Turismului pentru incălcarea conditiilor de acordare. 
Sunt detaliate criteriile de acordare a licentelor către agentii si a certificatelor către operatori  
si personal de conducere si, conform legislatiei, acestea se acordă ca  urmare a consultă rii 
asociatiilor profesionale din sector si a sindicatelo r.  
Sunt necesare certificate pentru detinătorii următoarelor functii: 
 Manager in activitatea de tu rism 
 Manager tur-operator/agentie 
 Manager tur-operator/agentie detailistă  
 Manager de hotel, motel, camping cu peste 100 de paturi 
 Manager restaurant  in st ructuri de  clasa I si lux cu  capacitate de peste 50 de locuri la  

mese 
 Administrato r cabană 

Hotărarea nr. 305 din 2001 introduce obligativitatea agentiilor de a utiliza numai ghizi 
calificati, care sunt clasificati pe categorii corespunzătoare activitătilor de tu ri sm din 
Romania: 
 Ghid local, pentru o zonă lim itată 
 Ghid national, pentru intreg teritoriul tării si pentru străinătate  
 Ghid specializat, pentru anumite segmente ale activitătii de turism 

Hotărarea nr. 631 din 2003 a  extins acordarea certificatelor de ghizi (care lucrează in  
Romania) si pentru cetătenii statelor Uniunii Europene si ai zonei economice europene.  
Solicitantii unor astfel de certificate t rebuie să facă dovada calificărilor emise de institutii 
autorizate din tă rile de resedintă. 
Ghizilor st răini li se permite să insotească, in calitate de ghizi, grupuri de turi sti st răini care  
vizitează Romania, fără a obtine un certificat romanesc.  
Sunt prevăzute penalizări pentru incălcarea conditiilor legale, inclusiv pentru utilizarea de 
către  agentii a ghizilor neautorizati.  
Legislatia pentru acordarea licentelor si brevetelo r către agentii, personal de conducere din  
turism si ghizi este cuprinzătoare si contine prevederi legate de perfectionarea evaluatorilor 
si o implementare corectă a acestor prevederi vine in sprijinul obtinerii unor standarde 
corespunzătoare.  
5. Asigurarea turi stilor in caz de faliment sau insolvabillitate a agentiilor de turi sm  
(operatori/agentii asigurate) 
Ordinul n r. 235 din 2001 privind asigurarea tu ri stilor in cazul insolvabilitătii sau falimentului 
agentiei de turi sm. 
Tur-operatorii si agentiile de turism trebuie să constituie asigurări pentru acoperirea,  in caz 
de faliment sau insolvabilitate, a cheltuielilor de intoarcere sau pentru rambursarea acestora  
către  clientii care au cumpărat un pachet de călătorie.  
Sumele de asigurare prevăzute sunt de 50.000 USD pentru tu r-operatori si de 10.000 USD 
pentru agentiile de turism.  
Ordinul prevede că asiguratorii trebuie să aibă aprobarea Ministerului Turismului, cu 
consulta rea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si obligatia asiguratorilor de a transmite  
periodic ministerului detalii ale politelor de asigurare  incheiate de toate agentiile autorizate.  
Neincheierea asigurărilor pentru vanzarea pachetelor turi stice poate fi penalizată prin  
ret ragerea licentei agentiei. 
In ordin se mentionează drepturile si obligatiile asiguratorilor si detinătorilor de  polite de  
asigurare, p recum si metodologia si perioada plătilor conform schemei. 
In general, legislatia este satisfăcătoare  in ceea ce priveste  asigurarea turi stilor care  
călătoresc pe di stante lungi. Sumele asigurate cerute ar putea  fi insuficiente in conditiile 
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actuale si ar t rebui corecta te in sensul cresterii acestora si, dacă este posibil, conform 
legislatiei din Romania, modificarea in viitor să se facă in functie de inflatie. 
6. Inregi strarea oaspetilor in st ructurile de cazare si protectia turi stilor si a bunurilor lor.  
Hotărarea nr. 237 din februarie 2001 pentru aprobarea Normelor cu privire  la accesul,  
evidenta si protectia turi stilor in structuri de primire turi stice, cu modificarile ulterioare. 
Hotărarea prevede ca toate structurile de primire turi stice, hoteluri, moteluri si pensiuni etc.  
să ofere cazare  “turistilor” dacă exi stă spatii de cazare  di sponibile. Structurile de cazare  
trebuie să solicite tuturor oaspetilor să  completeze un formular la sosi re si la plecare. In cazul  
pensiunilor rurale se poate folosi un regi st ru, in locul formularelor standard. Legi slatia  
prevede informatiile necesare si faptul că fo rmularele trebuie păstrate timp de 5 ani si puse la  
dispozitia autoritătilor la solicitarea acestora. 
De asemenea, se prevede că st ructurile de cazare t rebuie să asigure păstra rea linistii, ordinii 
publice, a sigurantei si intimitătii oaspetilor, precum si siguranta bunurilor acestora. Minorii 
sub 14 ani nu pot fi cazati dacă nu sunt insotiti de părinti sau de reprezentantul lor legal. 
Sunt prevăzute  penalizări pentru  neindeplinirea conditiilor legale de către structurile de  
cazare. 
Prevederile legii sunt  prevederi standard. Se impun totusi două comentarii. Utilizarea 
termenului “turist” a r trebui inlocuit cu termenul “oaspete” pentru că este posibil ca nu toti 
oaspetii să corespundă definitiei internationale a turi stului. 
Aspectul cel mai important este că legea nu prevede nici un fel de limite ale răspunderii 
structurilor de cazare in cazul pierderii sau pentru pagubele aduse bunurilor clientilor. 
Astfel de lim ite reprezintă un standard la nivel international, stipulandu-se obligatia de prim ire 
si cazare a tuturor persoanelor sosite, după cum este prevăzut si in această lege. 
7. Pachetele turi stice si obligatiile agentiilor de calatorie si ale tur-operatorilor 
Ordonanta nr. 107 din iulie 1999, republicata in baza Legii nr. 631 din 2001 privind activitatea 
de comercializare a pachetelor de servicii turi stice.  
Ordonanta, aliniază legislatia la prevederile “Directivei UE cu privire la pachetele de  
călătorie”,  pentru protectia consumatorilor care  cumpără  pachete turi stice in Romania pentru  
a călători in Romania sau in st răinătate.  
In ordonantă se mentionează că un pachet turi stic trebuie să cuprindă cel putin două din 
următoarele componente: transport; cazare,  si alte servicii, fara legatura cu transportul sau 
cazarea sau care nu sunt  accesorii ale acestora  si care  reprezinta o parte semnificativa a  
pachetului de servicii turistice cum ar fi: alimentatia, tratament balnear, agrement si altele 
asemenea. Se specifică obligatiile vanzătorului fată de consumatorul-cumpărător in ceea ce  
priveste claritatea ofertei, informatiile legate de viză si alte formalităti, itinerare, tipul si  
standardul cazării, detalii contractuale, termenii compensării si inlocuirea componentelo r. 
Cu modificările aduse, o rdonanta este  in conform itate cu directiva Uniunii Europene privind  
protectia consumatorului in situatia pachetelor de călătorie. 
8. Standarde privind amenajarea, intretinerea si exploatarea partiilor de schi si Programul 
national pentru dezvoltarea  tu ri smului montan prin investitii din fonduri centrale si locale in  
partii de schi.  
Ordinul nr. 491 din octombrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea,  
amenajarea, intretinerea si exploatarea partiilor de schi pentru agrement.  
Ordinul confirmă M inisterul Turismului ca autoritate de certificare a partiilor si traseelor de  
schi si stabileste crite riile si condiŃiile de omologare, amenajare, intretinere si exploatare.  
De asemenea stabileste regulile de comportament pentru schiori si alte persoane pe partiile 
si t raseele de schi de agrement.  
Legea nr. 526 din decembrie 2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a  
turismului montan “Super-schi in Carpati”, cu completarile si modificarile ulterioare.  
Legea aprobată de Parlament prevede un program de dezvoltare a turi smului montan cu un 
accent deosebit pe schi si pe sporturile de iarnă intr-un număr de locatii si pe o perioadă de 
timp prestabilită. 
Legea prevede analiza, selectarea terenurilor si realizarea de planuri de dezvoltare si  
reabilitare a infrast ructurii, căilor de  acces,  serviciilor, utilitătilor si facilitătilor de schi si alte  
sporturi, precum si de cazare. Există prevederi speciale privind transferul de proprietate  
asupra terenurilor de la stat, din sectorul public sau privat si de la Administ ratia Natională a  
Pădurilor. Analizele si planurile de implementare necesită aprobarea Guvernului. 
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Implementarea va fi coordonată de ministerul responsabil pentru turi sm in cooperare cu  
M inisterul Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu Agentia Natională pentru Sport. 
Autoritătile publice centrale si locale in cadrul parteneriatelor publice-private urmează să  
implementeze programul. 
Fondurile vor proveni din următoarele surse: 
 Bugete de stat si locale  
 Credite interne si externe 
 Programe de finantare interne si externe 
 Sectorul privat 
 Alte surse  

9. Formarea profesionala pentru industria turi smului in Romania 
Articolul 26 prevede organizarea fo rmării profesionale pentru activitatea de tu rism de către  
unităti de invătămant de stat  si p rivate, autorizate de Ministe rul Educatiei si Cercetarii si  
avizate de M inisterul Turi smului. 
Ordonanta nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adultilor, elaborată prin  
Hotărarea nr. 522 din 2003 si modificată prin Hotărarea nr. 1829 din 2004 stabileste  
prevederile generale, inclusiv organizarea fo rmării profesionale, autorizarea furnizorilor de  
formare profesională, certificarea si finantarea formării profesionale a adultilor. 
Legile par adecvate pentru asigurarea si controlul invătămantului profesional. Insă, controlul 
institutiilor de pregătire pare  insuficient implementat. Exi stă nemultumiri privind standardele 
foarte slabe care predomină in numeroase institutii de pregătire p rofesională private  
10. Managementul zonal, controlul si managementul mediului, statiunilor turi stice si apelor 
Există un număr de legi specifice privind protectia mediului care reglementează următoarele:  
Gospodărirea integrată a zonei costiere, Utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor 
desfăsurate pe plajă, Desfăsurarea activitătii de agrement nautic, Atestarea statiunilor 
turistice, Zone si statiuni turi stice si Programul „Steagul albastru - Blue Flag”.  
In plus exi stă o serie de legi generale de urbanism si de protectie a mediului. 
Există legi adecvate pentru proteja rea zonelor turi stice sensibile si a mediului in general. Insă 
aplicarea acestora si p rotectia mediului lasă mult de dorit p rin faptul că sunt perm ise  
constructiile necorespunzătoare, si de asemenea nu sunt trata te aspecte precum străzile, 
zonele ru rale, raurile si paraurile. 
 
1.2. Prezentarea cadrului de reglementare si organizare din Bulgaria 
Legea turi smului in Bulgaria, este impartita astfel: 

 Capitolul 1: General 
 Capitolul 2: Organi sme de management 
 Capitolul 3: Promovarea financiara a dezvolta rii turismului 
 Capitolul 4: Conditii si o rdine pentru realizarea activitatilor turi stice 
 Capitolul 5: Controlul 
 Capitolul 6: Prevederile penal-administrative 

Aceasta lege stabileste modul de organizare si managementul turi stic. In a rticolul 1 se  
prevede ca obiectivul legii este sa:  
1. sa furnizeze conditii pentru dezvolta rea turi smului, ca o ramura de bazat;  
2. sa introduca crite rii pentru practici tu rsitice;  
3. sa furnizeze protectie utilizatorilor produsului turi stic; 
4. sa determ ine drepturile si obligatiile persoanelor cu  activitati turistice;  
5. sa prevada Controlul peste activitatile turistice.  
Legea dirijeaza turi smul ca o combinatie a activitatilor economice specifice, excursiilor,  
participarilor la evenimente culturale, forumuri si alte evenimente, realizarea site -urilor 
turistice si indreptate catre creatie, oferirea, indeplinirea si consumul serviciilor reprezentând 
produsul turi stic.  
Activitatile turistice acoperite de lege sunt:  
1. activitatea de tur operator si agentiei de turi sm; 
2. intretinerea de hoteluri si restaurante;  
3. furnizarea de servicii turi stice aditionale. 
Site-urile turi stice sunt clasificate dupa cum urmeaza:  
1. locurile de adapost – hoteluri, moteluri, vile si asezari turi stice;  
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2. locurile de cazare – pensiuni, case de recreere, hoteluri de fam ilie, camere individuale, 
vile, case, bungalow-uri, camping-uri, cabane turi stice;  
3. alimente si locuri de di stractie – restaurante,  fast -food-uri, carcium i, cafenele si baruri; 
4. locuri ale tur operatorilor si tu r agentilor si serviciilor de informare;  
5. centre si locuri pentru care ofera servicii turistice: balneologice, sport, di st ractii, etc 
6. muzeele, rezervatiile, monumentele culturale, monumente de mostenire i storica potrivit  
Legii monumentelor culturale si muzeelor, precum si institutiile culturale potrivit Legii 
protectiei si dezvoltarii culturale;  
7. parcurile nationale, parcurile naturale; rezervatiile, ariile protejate potrivit Legii teritoriilor 
protejate.  
In acest sens,  prin serviciile furnizate si  categoriile situ-rilor turi stice  prezentate, tu ri smul este  
definit ca unul dintre urmatoarele: vacanta; turi sm cultural; turi sm ecologic; turi sm pentru  
sanatate si balneologic; turi sm sportiv;   turi sm rural; alte forme de tu ri sm. 
Articolul 4 ale legii turi smului  prevede de asemene, modul in care statul trebuie sa  realizeze 
politica turistica la nivelul statului bulgar, respectiv:  
1. ajutarea dezvolta rii sale d rept o ramura prioritare a economiei nationale; 
2. crearea bazei normative pentru dezvoltarea sa in conformitate cu normele internationale, 
reguli si p ractici uzuale; 
3. asigurarea financiara si implementarea publicitatii nationala privind produsul turi stic;  
4. crearea conditiilor de dezvoltare a turismului cultural; 
5. realizarea managementului si controlului calitatii turismului; 
6. realizarea cooperarii inter-guvernamentale in turism . 
 
Modul in care Ministerul Economiei t rebuie sa implementeze politica de stat a turi smului, 
consta in:  
1. realizarea unei st rategii si a unor programe pe termen scurt pentru dezvoltarea tu rismului; 
2. coordonarea activitatii ministe relor si organi smelor administrative;  
3. stabilirea unei Comisii Centrale de Experti pentru  autorizarea si clasificarea asociatilor 
turistice cu participarea reprezentantilor nationali; 
4. em iterea de licente pentru tu r operatori si agentii de turi sm la propunerea Comi siei 
Centrale de Experti privind autorizarea si clasificarea;  
5. clasificarea site-urilor tu ri stice pe baza propunerilor Comisiei Centrale de Experti p rivind  
autorizarea si clasificarea, in cazurile stipulate de lege;  
6. organizarea si coordonarea managementului si controlului calitatii din turism; 
7. organizarea creatiei si intretinerii registrului national turi stic;  
8. organizarea si controlul realizarii publicitatii nationale din sfera tu ri smului si ajuto rarea 
asociatilor turi stice in promovarea produsului turistic pe piata nationala si internationala;  
9. managerizarea Consiliului National de Turism si aprobarea programului anual pentru  
publicitatea nationala; 
10. crearea, mentinerea si renovarea si stemului unit de informare turi stica;  
11. controla rea activitatii Comisiei privind comertul si  protejarea  consumatorilor si  a activitatii 
Agentiei Executive privind publicitatea turi smului national si informarea;  
12. asistenta in crearea si int retinerea infrastructurii si informarii 
13. asistenta in atragerea investitiilor st raine si implementarea proiectelor de dezvoltare a  
turismului la nivel national, regional si local; 
14. realizarea cooperarii internationale si reprezentarea tarii in fata organizatiilor 
internationale din sfera turi smului; 
15. coordonarea creearii unui sistem de training si imbunatatire a calificarii personalului din 
turism impreuna cu  Ministerul Educatiei si Stiintei, M inisterul Culturii si M inisterul Muncii si  
Politicii Sociale; 
16. stabilirea centrelor si locurilor care sa ofere si sa foloseasca serviciile baleologice, 
precum si alte servicii medicale, impreuna cu Ministerul Sanatatii. 
 
Cadrul bulgar de reglementare in domeniul turistic stabileste atributii specifice privind  
sustinerea sectorului turistic si dezvoltarea politicilor si strategiilor de turi sm la nivel local. 
Astfel, guvernatorul regional trebuie sa implementeze politica de stat in turi sm teritorial al 
regiunii prin urmatoarele masuri:  
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1. sa  organizeze impreuna cu  asociatiile de turi sm, realizarea unei st rategii si a  unor 
programe pentru dezvoltarea turi smului si sa coordoneze implementarea lor; st rategia si  
programele trebuie sa fie parte a planului regional de dezvoltare si trebuie realizat pe baza 
prioritatilor nationale de  dezvoltare  a turismului, dar si  pe  baza resurselor si  nevoilor tu ristice  
locale si regionale; 
2. sa coordoneze impreuna cu primarii din regiunea, dar si cu alti guvernatori regionali, 
implementarea Programului National de Dezvoltare a Turi smului. 
Consiliul regional pentru dezvoltare regionala trebuie sa-l asi ste pe guvernatorul regional la 
îndeplinirea functiilor sale, potrivit Legii de dezvoltare regionala. Consiliul National pentru  
Turism a fost atestat drept un organi sm guvernamental de consultare publica si coordonare,  
apartinand M inisterului Economiei, presedintele acestui orgni sm fiind fie Ministrul Economiei 
fie un oficial autorizat de cate acesta.  
In mod surprinzator, legislatia privind sectorul tu ri stic in Bulgaria reglemeneteaza rolul si  
m isiunea sectorului neguvernamental prin prevederi aplicabile organizatiilor 
neguvernamentale din domeniul turismului. Astfel, asociatiile de turism trebuie:  
1. sa reprezinte si sa apere interesele membrilor sai in fata organi smelor administratiei 
centrale si locale, dar si in fata organi smelor guvernamentale locale independente;  
2. sa participe la dezvoltarea st rategiilor si p rogramelor de dezvolta re a turismului la scara  
nationala, precum si la Implementarea acestora;  
3. sa asi ste la promovarea produsului turi stic;  
4. sa asi ste la crearea si functionarea centrelor sau birourilor de informare turistica;  
5. sa participe la clasificarea site -urilor turi stice;  
6. sa participe la autorizarea persoanelor care realizeaza activitati turistice;  
7. sa asi ste la imbunatatirea calificarii profesionale a personalului angajat in turism;  
8. sa participe la controlul actelor normative din sfera turi smului articipate 
9. sa prevada etica profesionala din tu ri sm  
Din punct de vedere financiar, statul trebuie sa sustina turi smul, furnizand resurse pentru   
promovarea nationala in sfera turi smului; control asupra calitatii produsului turi stic; si stem al 
informarii turistice ;  si stem de t raining si calificare a personalului angajat in turi sm;  analize si  
prognoze pentru conditionarea si dezvolta rea turi smului;  studii sociologice in sfera  turi smului 
de la nivel national;  participarea in proiecte ale programelor internationale.  
De asemenea, la nivel local, Consiliul municipal trebuie sa creeze un fond municipal pentru  
dezvolta rea turi smului. 
Activitatea tu r operatorului si agentului de turi sm pe teritoriul Republicii Bulgare trebuie  
realizat pe baza unei licente acordata printr-un ordin al Ministrului Economiei, acordata pe o 
perioada nedeterminata.  
 
 
1.3 Prezentarea cadrului de reglementare si organizare din Uniunea 
Europeana 
Directive  
 99/93/EC in ceea ce priveste semnatura elect ronica 
 99/44/EC privitoare  la cateva aspecte  ale vanzarii bunurilor de  consum si garantiile 

aferente  
 99/42/EC stabilirea mecanismului de recunoastere a  calificarilor in legatura cu  

activitatile profesionale mentionate in directivele asupra liberalizarii si masurilor de  
tranzitie care influenteaza si stemul general de recunoastere a calificarilor 

 99/35/EC asupra si stemului obligatoriu de cadastru pentru operatiunile de securitate  
in cazul traversarilor cu bacul sau in cazul serviciilor oferite pasagerilor aeronavelor 
de mare viteza 

 98/50/EC amendarea Di rectivei 77/187/EEC cu privire la apararea drepturilor 
angajatilor in cazul fuziunilor, preluarilor intreprinderilor 

 98/27/EC cu privire la hotararile judecatoresti care au vizat p rotejarea intereselor 
consumatorilor 

 98/18/EC asupra masurilor de siguranta si standardelor pentru pasagerii navelor 
 97/66/EC in legatura cu prelucrarea datelo r personale si confidentialitatea acestora in  

sectorul telecomunicatiilor 
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 97/55/EC amendarea Directivei 84/450/EC cu privire la publicitatea inselatoare  
 97/7/EEC cu privire la protectia consumatorilor in ceea ce priveste contractele  

incheiate la distanta  
 96/9/EC asupra protejarii legale a bazelor de date  
 95/57/EC in ceea ce priveste colectarea informatiilor stati stice in sectorul turi stic 
 95/46/EC cu privire la protejarea indivizilor din punct de vedere al procesarii datelor 

personale si al transferului datelor de acest tip 
 94/47/EEC in ceea ce priveste protectia cumparatorilor in legatura cu anumite 

aspecte ale contractelor din punct de vedere al cumpararii dreptului de a utiliza bunuri  
imobile in cazul contractelor time-sharing 

 93/43/EEC asupra indeplinirii normelor sanitare ale produselor alimentare 
 93/13/EEC cu privire la conditiile contractuale incorecte care  afecteaza consumatorul 
 92/59/EEC asupra sigurantei produselor 
 92/51/EEC cu privire la un al doilea si stem de recunoastere a pregatirii profesionale  

suplimentar Directivei 89/48/EEC 
 92/50/EEC in legatura  cu coordonarea procedurilor judecatoresti in cadrul  

contractelor de servicii publice 
 92/43/EEC asupra conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice  
 92/12/EEC cu privire  la aranjamentele generale pentru produsele care sunt scutite de  

plata taxelor vamale cat si cu privire la detinerea, manipularea si monitorizarea 
produselor de acest tip 

 91/680/EEC suplimentarea si stemului comun al TVA-ului si amendarea Directivei  
77/388/EEC cu privire la eliminarea barierelor fiscale 

 90/314/EEC referitor la unele aranjamente turi stice de tipul pachete de vacanta,  
package travel si package tours- O.J.L. 158, 23.06.90, p.59 

 89/106/EEC in ceea ce priveste interpretarea legilor, reglementarilor si prevederilor 
administ rative ale statelor membre in legatura cu produsele din constructii (engl.  
construction products) 

 89/48/EEC cu privire la un sistem general pentru recunoasterea diplomelor de 
invatamant superio r acordate la absolvirea institutiilor de pregatire p rofesionala cu o  
durata de  scolarizare de cel putin 3 ani 

 85/337/EEC in ceea ce priveste evaluarea efectelo r anumitor proiecte publice si  
private legate de mediu 

 85/374/EEC in legatura cu interpretarea legilor, reglementarilor, si prevederilor 
adminstrative  de catre  statele membre asupra  obligatiilor in cazul p roduselor cu  
defecte 

 84/450/EEC cu privire  la interpretarea legi slatiei, reglementarilor si prevederilor 
administ rative de catre  statele membre, care  vizeza publicitatea mincinoasa –  
Directiva 97/55/EC a  Parlamentului European si a Consiliului din 6 octombrie 1997,  
amendand Directiva 84/450/EEC care se refera la publicitatea m incinoasa si  
incluzand publicitatea comparativa  

 82/470/EEC asupra  masurilor care faciliteaza exercitarea  libera a  dreptului de  
resedinta si de asigurare de servicii in legatura cu activitatile persoanelor angajate in 
anumite servicii de transport si ale agentiilor de tu ri sm (ISIC group 718) cat si de  
stocare si depozitare  (ISIC group 720) 

 77/388/EEC cu privire la armonizarea legislatiei statelor membre din punct de vedere  
al impozitelor pe cifra de afaceri –Si stemul comun al TVA-ului: o baza unifo rma de 
evaluare  

 76/160/EEC asupra calitatii apei din piscine (engl. bathing water) 
 75/368/EEC cu privire la masurile de facilitare a exercitarii libere a dreptului de  

resedinta si de asigurare de servicii in legatura cu diferitele activitati si, in special, a 
masurilor cu caracter transnational  

Reglementari 
Comisia Europeana 
 1839/92/EEC stabilirea de reglementari detaliate pentru punerea in aplicare a  

Regulamentului Comisiei Nr.684/92 in ceea ce  priveste  documentele necesare  
transportului international de pasageri. 
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 83/91/EEC cu privire la aplicarea Art.85 (3 ) al Tratatului anumitor categorii de 
acorduri care vizeaza initiative legate de si stemele computerizate de rezervare pentru  
serviciile de transport aerian  

Consilliul European 
 1268/1999/EC in legatura cu asi stenta de pre -aderare acordata de Comunitate  

vizand masuri in sectorul agricol si al dezvoltarii ru rale pentru ta rile candidate din  
Europa Centrala si de Est 

 1267/1999/EC implementarea unui instrument pentru politici structurale de pre-
aderare 

 1266/1999/EC coordonarea ajutorului acordat statelor candidate in cadrul strategiei 
de pre-aderare si amendarea Regulamentului (EEC) Nr.3906/89  

 1265/1999/EC amendarea Anexei II la Regulamentul (EC) Nr.1164/94 infiintand un 
Fond de Coeziune 

 1264/1999/EC amendarea Regulamentului (EC) Nr.1164/94 infiintand un Fond de 
Coeziune 

 1262/1999/EC Decizia Parlamentului European si a Consiliului din 21 iunie 1999 cu  
privire la Fondul Social European 

 1261/1999/EC Decizia Parlamentului European si a Consiliului din 21 iunie 1999 cu  
privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala 

 1260/1999/EC stabilirea prevederilor generale pentru Fondurile Structurale  
 1999/323/EC amendarea Regulamentului (EEC) Nr.2299/89 cu un cod de conduita  

pentru si stemele computerizate de rezerva  
 58/97/EC asupra statisticilor in anumite sectoare 
 1973/92/EC adoptarea unui instrument financiar pentru  pentru mediu (p rogramul 

LIFE) 
 684/92/EEC in legatura cu reglementarile comune pentru t ransportul international de  

pasageri cu autocarul sau autobuzul 
 295/91/EEC stabilirea de reglementari comune asupra si stemului de compensare in  

cazul refuzului imbarcarilor in cursele aeriene regulate  
 294/91/EEC in ceea ce priveste cursele de t ransport  aerian de  marfuri int re statele  

membre 
 3925/91/EEC cu privire la elim inarea controalelor si formalitatilor aplicabile bagajelor 

pentru persoanele care utilizeaza t ransportul aerian si maritim  intracomunitar 
 3356/91/EEC amendarea Regulamentului EEC Nr.4060/89 privind eliminarea 

controlului efectuat la frontierele statelor membre in cazul transportului rutie r si al  
celui fluvial 

 2343/90/EEC cu privire la accesul transportatorilor aerieni la cursele regulate  
intracomunitare si la impartirea capacitatii de ocupare a aeronavelor intre  
transportatorii aerieni care efectuaeaza curse regulate intre statele membre 

 4058/89/EEC asupra fixarii unei taxe pentru transportul bunurilor utilizand transportul  
rutier intre statele membre. 

Decizii 
Comisia Europeana 
 2003/287/EC cu privire la stabilirea criteriilor ecologice pentru  acordarea eco-etichetei  

comunitare unitatilor de cazare  
 99/34/EC in legatura  cu procedurile de implementare a Directivei Consiliului 95/57/EC 

privind colectarea informatiilor stati stice in sectorul turi stic 
Consiliul European 
 99/182/EC Decizia Parlamentului European si a Consiliului din 22 decembrie 1998 cu  

privire la al cincilea program cadru al Comunitatii europene pentru cercetare,  
dezvolta re tehnologica si activitati demonstrative 

 95/819/EEC Decizia Parlamentului European si  a Consiliului de implementare a  
Programului de actiune “Socrates” 

 95/819/EEC Decizia Parlamentului European si a Consiliului de adoptare a etapei a  
treia din Programul Youth fo r Europe 
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 94/3092/EC Decizia Parlamentului European si a Consiliului din 7 decembrie 1994 
prin care s-a introdus un si stem de informare in legatura cu accidentele casnice sau 
de alta natura care se produc in timpul vacantelor 

 94/1110/EEC Decizie privind cel de-al patrulea Program Cadru al Consiliului 
European cu privire la dezvolta rea cercetarii si tehnologiilor 

 93/3791/EEC cu privire la p rogramul multi anual de masuri comunitare de identificare  
a domeniilor prioritare si de asigurare a continuitatii si consolidarii politicilor pentru  
intreprindere, in special pentru intreprinderi mici si mijlocii, in cadrul Comunitatii 

 92/421/EEC asupra unui plan de actiune de asi stenta in sectorul turi stic 
 91/691/EEC adoptarea unui program de implementare a unei piete de servicii 

informationale interne 
 91/396/EEC in legatura cu introducerea unui numar telefonic european unic de 

urgenta 
 91/387/EEC amendarea Deciziei 87/569/EEC cu privire la programul de actiune 

pentru educarea tinerilor si pregatirea lor pentru viata de adult si cea profesionala  
(program Petra) 

 90/665/EEC cu privire la implementarea unui program cu o durata de 2 ani (1991-
1992) pentru dezvoltarea stati sticilor din sectorul turi stic al Comunitatii 

 90/267/EEC implementarea unui program de actiune pentru dezvoltarea pregatirii 
profesionale continue in Comunitatea Europeana (programul FORCE) 

 89/46/EEC cu privire la Programul de Actiune pentru  Anul Turi smului European 
(1990) 

 86/664/EEC implementarea procedurilor de consultare si cooperare in sectorul turi stic 
Recomandari 
Comisia Europeana 
 98/257/EC in legatura cu principiile aplicabile organismelor responsabile pentru  

rezolvarea nemultumirilor consumatorilor 
 92/295/EEC cu privire la codurile de conduita pentru protectia consumatorilor din 

punct de vedere al contactelor negociate la di stanta (vanzare la di stanta)- vezi  
Directiva 97/7EC 

Consiliul European 
 90/246/EEC in legatura cu implementarea unei politici simplificata din punct de 

vedere administrativ in favoarea intreprinderilor m ici si mijlocii din statele membre 
 86/666/EEC cu privire la protectia in caz de incendii 
 86/665/EEC asupra informatiilor standardizate din hotelurile exi stente  

 
 
1.4. Identificarea celor mai performante sisteme de reglementare in 
domeniul turistic la nivel european 
La sfârşitul acestui secol şi m ileniu industria turi smului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan  
mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator 
de locuri de muncă. Din punct  de vedere economic tu rismul se constituie şi ca o  sursă  
principală de redresare a economiilor naţionale a acelor ţări care di spun de importante  
resurse tu ri stice şi le exploatează corespunzător.  
Acţiunea sa se manifestă pe o multitudine de planuri, de la stimularea dezvoltării economice 
la perfecţionarea structurii sociale, de la valorificarea superioară a resurselor la  
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. 
1. Realizari  si tendinte semnificative de evolutie a turismului pe plan mondial  
Performante economice prezente si viitoare  
Datele oferite de OMT (Organizaţia Mondială a Turismului) evidenţiază faptul că pe plan  
mondial, în anul 2004 turismul s-a caracterizat prin următoarele valori: 
 763 m ilioane sosi ri (11 % creştere faţă de anul 2003);  
 623 m iliarde USD încasări (8,9 % creştere faţă de anul 2003),  

La încasări în 2004 nu au avut loc schimbări majore faţă de anul 2003 în primele 7 poziţii. 
SUA (74 de miliarde dolari) continuă să fie pe primul loc la mare distanţă de Spania (45 de  
m iliarde) şi Franţa (41 m iliarde). 
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Destinaţi i de top în turism  
În 2004 primele 10 destinaţii turistice  în termeni de sosi ri au contabilizat împreună 363 de 
m ilioane de sosi ri internaţionale de turişti sau aproape jumătate din sosirile de turi şti la nivel 
mondial. În ceea ce priveşte încasările situaţia este similară cu o valoare a încasărilor celor 
10 destinaţii turi stice de 321 de miliarde dolari. 

 
În 2004 Germania şi-a menţinut prima poziţie ca topul ţărilor care cheltuiesc cel mai mult în 
turism, poziţie pe care a câştigat-o în 2003 în detrimentul SUA. Este important de menţionat 
că aceste rezultate în dolari SUA, motiv pentru care au fost influenţate de cursul de schimb 
între euro şi dola r, favorabil zonei euro. În consecinţă în ciuda creşterii cheltuielilor turistice  
ale SUA cu 14%  după trei ani de rezultate negative,  SUA şi -a menţinut locul 2. Pe altă  parte  
ca reflectare a slăbirii dolarului, cheltuielile în turi smul internaţional ale rezidenţilor germani 
exprimaţi în dolari SUA au crescut  cu aproape 10%. În aceiaşi situaţie a  fost şi Canada care  
aparent  a avut o  creştere substanţială (10,8% ) exprimată în USD, care  exprimată în moneda 
naţională a fost relativ modestă.  
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Estimările Organizaţiei Mondiale a Turismului prevăd că, în perspectiva anilor 2020 tu rismul 
se va caracteriza prin: 
 1,56 mld. sosi ri turi şti internaţionali, dintre care  1,2 miliarde vor fi intra-regionale şi 0,4  

m iliarde vor fi interregionale; 
 totalul sosirilor de tu rişti pe regiuni arată că, în 2020, primele 3 regiuni vor fi Europa 

(717 milioane turişti),  Asia de Est şi Pacific (397 m ilioane) şi Americile (282 milioane),  
urmate de Africa, Orientul M ijlociu şi Asia de Sud;  

 2.000 miliarde USD încasări; 
 peste 253 m ilioane locuri de muncă, ceea ce reprezintă 9,0 % din totalul locurilor de 

muncă; 
 10,9 % din totalul investiţiilor de capital. 

Aspecte cali tative ale evolutiei turismului pe plan mondial  
Primele 4 pieţe emitente de turi şti sunt şi cele care numără cei mai mulţi utilizatori de 
Internet,  conform studiului "Comercializarea în domeniul destinaţiilor turi stice; st rategii pentru  
era informaticii", SUA, Germania, Japonia şi  Marea Britanie fu rnizează 2/5 din numărul de  
turişti internaţionali şi peste 80 % din cei care apelează la Internet pentru efectuarea de 
călătorii externe. Serviciile turi stice publicate în sistemele electronice din SUA au cuprins 
aproape 1% din totalul vânzărilor. Pe de altă parte, în Europa,  vânzările prin Internet au a tins 
1 mld. USD, reprezentând 0,5 % din totalul acestora. Pentru anul 2000 studiul apreciază că  
în Europa Occidentală, cif ra de afaceri realizată prin intermediul Internet va atinge 4 m ld 
USD, reprezentând 2 % din cif ra de afaceri, în timp ce în SUA ele se vor ridica până la 10 %. 
Studii de specialitate din cadrul WTO au identificat principalele megatendinţe ce se  
înregi strează în domeniul turi smului, până în prezent şi care se  va amplifica în perspectiva  
anilor 2020, în ceea ce priveşte cererea şi  ofe rta turi stică. Printre  cele mai semnificative 
aspecte, pot fi menţionate următoarele:  

 un număr mereu crescând de tu ri şti doresc să-şi sati sfacă hobby-urile şi interesele lor 
speciale, bazate  pe natură, locuri istorice, activităţi economice şi interese 
profesionale;  

 turismul etnic, reprezentat  de cei ce doresc să-şi viziteze locurile unde s-au născut ei  
sau st rămoşii lor este în creştere; o latură aparte o fo rmează turismul religios format  
din persoanele care, prin pelerinaje, vizitează locuri sfinte, legate de convingerile lor 
religioase;  

 creşte cererea pentru noi destinaţii, cu repercusiuni benefice dezvoltării de noi zone 
sau asupra îmbunătăţirii şi extinderii celor exi stente;  

 sporeşte  preocuparea pentru menţinerea sau ameliorarea stă rii de sănătate şi, în  
acest fel, stimulează dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice şi centrelor de  
tratament balneare; hotelurile clasice din staţiuni încep să se adapteze la noile 
orientări ale cererii, incluzând facilităţi şi unităţi pentru gimnastică, fitness, alte  
tratamente şi proceduri netradiţionale etc., crescând inte resul solicitanţilor; 
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 se constată o tendinţă de sporire a numărului de vacanţe de durată mai scurtă;  
aceasta perm iţând dezvolta rea mai multor destinaţii turi stice, ia r pentru satisfacerea 
cererii, ocazia de a o feri facilităţi şi activităţi pentru turi şti, în toate anotimpurile; 

 creşte numărul persoanelor de vârsta a III -a care sunt mai active şi dornice de  
călătorii, fără să se înregistreze reduceri la numărul de persoane de vârsta medie sau 
din rândul populaţiei tinere; în paralel, persoanele handicapate călătoresc înt r-un  
număr crescând, fapt  ce de termină adaptarea serviciilor şi utilităţilor pentru  
necesităţile acestui segment de clientelă; 

 turiştii devin mai experimentaţi şi sofisticaţi şi aşteaptă at racţii de bună calitate, utilităţi 
şi servicii pe măsură şi tarife /preţuri adecvate calităţii în călătoriile lor; 

 călătoriile de afaceri sau pentru congrese, conferinţe, reuniuni etc. continuă să se  
dezvolte, aducând beneficii tot mai mari organizatorilor; multe persoane care participă  
la astfel de acţiuni sunt  în acelaşi timp şi turişti "de vacanţă" care  doresc să  cunoască 
zona pe care o vizitează;  

 sporeşte numărul tu riştilor care sunt p reocupaţi de problemele de mediu natural sau 
social şi, prin u rmare, cresc căutările unor destinaţii foarte puţin poluate şi fără  
probleme de mediu sau de natură  socială; ca  urmare  a acestor o rientări, foarte  multe 
destinaţii sunt p reocupate în adoptarea unor programe de dezvoltare şi doresc să  
încurajeze tu rismul de bună calitate, care evită problemele de mediu sau de natură  
socială, optim izându-se şi beneficiile economice; 

 staţiunile turistice mai vechi sunt rest ructurate şi revitalizate pentru a corespunde 
aşteptărilor prezente ale turi ştilor, procesul fiind planificat şi condus cu multă 
precauţie; 

 turismul utilizează într-o măsură tot mai mare, tehnologia modernă în domenii ca  
servicii de rezervare sau marketing; în ultima perioadă Internet -ul a devenit un mijloc 
tot mai important de informare şi marketing.  

Caracteristici ale dezvoltarii turismului in tarile Uniunii Europene 
Industria europeană a turi smului va face faţă  unei concurenţe în creştere atât din interiorul  
cât şi din afara regiunii. O serie întreagă de factori concură la această situaţie (concurenţa  
economică şi financiară, factorii politici, schimbările sociale şi demografice, inovaţiile 
tehnologice etc. ) inclusiv activităţile promoţionale ale regiunilor concurente.  
În acelaşi timp, o serie de bunuri şi servicii vin în concurenţă cu turi smul pentru a ocupa 
timpul liber al potenţialilor turişti ceea ce creează o altă formă de presiune competitivă. 
Extinderea ofertelor de petrecere a timpului liber în zonele rezidenţiale (de exemplu parcurile 
tematice sau de di stracţie, cluburile de sănătate, evenimentele culturale şi sportive) va duce 
la scurtarea vacanţelor şi la vacanţe  petrecute  mai aproape de casă. Se aşteaptă ca această  
tendinţă să fie marcată în timp de o creştere economică mai moderată. 
De asemenea există şi alţi factori care vor marca turi smul în Europa pentru următoarele  
decade.  Introducerea euro ca monedă comună pentru multe ţări europene va  duce la  
creşterea numărului de călătorii în interiorul Europei. Dereglementarea în transportul aerian a  
determinat un aflux de noi linii aeriene şi care au costuri reduse, iar aceasta a dus la  
scăderea ta rifelor pe cursele pan-europene şi la creşterea numărului de călătorii pentru  
odihnă, în special pentru aşa numitele „scurtele ieşiri”.  
Industria turi smului a suportat un nivel de consolidare în ultim ii ani, care va continua cel puţin  
şi în perioada următoare. Această activitate se aplică în principal unui număr mare de  
turoperatori germani şi britanici, ţări care sunt principalele ţări em iţătoare de turişti. Totuşi  
competiţia de preţ pe pieţele europene pare a fi principalul motiv care duce la această  
consolidare.  
Turismul receptor 
În 2004 s-au înregi strat  416,4 milioane sosi ri turi şti în Europa,  iar în 2020 se estimează că  
numărul lor va ajunge la 717 milioane. Cota de piaţă a Europei se aşteaptă să scadă la  
54,5% cât era în 2004 la 46% în 2020, iar aceasta se va face pe seama creşterii cotei de  
piaţă a regiunilor Asia de Est şi Pacific, Orientul M ijlociu, Africa şi Asia de Sud.  
Subregiunea Europa de Vest se prezintă ca  cea mai vizitată regiune din Europa, at răgând 
117 milioane de vizitatori în 1995 şi 139 milioane în 2004. Totuşi rata de creştere pentru  
subregiunea Europa de Vest va fi cea mai m ică în această perioadă de numai 1,9% pe an. 
Ca rezultat, această  subregiune îşi va pierde  co ta de piaţă faţă de celelalte subregiuni din  
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Europa. Sosi rile din subregiunea Europa Centrală şi de Est se aşteaptă să crească cel mai 
rapid, până la sfârşitul anului 2020 această regiune atrăgând cu 40 de milioane de vizitatori 
mai mult decât Europa de Vest.  În plus faţă de  subregiunea Europa Centrală şi de Est,  
sosirile din Mediterana de Est şi Europa de Nord vor creşte mai rapid decât media 
europeană. Sosirile din subregiuneile Europa de Vest şi Europa de Sud vor fi mai m ici cu 
rate de creştere inferioare mediei europene. 
În anul 2020 Franţa va rămâne prima destinaţie a Europei cu peste 100 de milioane de sosiri  
de turi şti. Următoarele 5 destinaţii europene în anul 2020 vor fi Spania, Marea Britanie, Italia, 
Federaţia Rusă şi Republica Cehă, fiecare înregi st rând înt re 40 şi 75 de milioane de sosiri de  
turişti. 
Ratele cele mai mari de creştere pentru perioada 1995-2020 sunt p rognozate pentru Croaţia  
(+8,4% pe an în medie), Federaţia Rusă (+6,8% pe an), Slovenia (+6,0% pe an), Turcia  
(+5,5% pe an), Bulgaria şi România (amândouă cu 4,6% pe an).  
Revigorarea pieţei emitente a Rusiei şi creşterea prosperităţii în statele CSI, va de term ina un 
impuls în creşterea turi smului în destinaţiile din Europa Centrală şi de Est în general. În ceea 
ce priveşte ţă rile europene din  Mediterana, creşterea va continua să  se  concentreze în  ţă rile 
din est în particular Turcia, Croaţia şi Slovenia care vor în regi st ra ra te de creştere peste  
media europeană. Multe din destinaţiile mediteranene care au ajuns deja la maturitate îşi vor 
pierde cota de piaţă deoarece se aşteaptă ca ele să aibă ra te de creşterii inferioare mediei 
europene. Cele mai mici rate de creştere sunt p rognozate pentru ţările din Europa Centrală  
şi de Vest şi –  Germania, Elveţia, Austria şi Ungaria.  
 
Competi tivitatea regionala  
Analiza competitivităţii în turism se bazează pe o serie de indici de 8 indici – indicele 
competitivităţii preţului, indicele Human Tourism, indicele infrast ructurii, indicele mediului, 
indicele tehnologiei, indicele resurselor umane, indicele deschiderii, indicele social - a căror 
valoare pe o scală de la 0 la 100 arată performanţa fiecărei ţări comparativ cu alte ţă ri.  
Valoare 0 reprezintă cea mai mică valoarea a indicelui, iar valoarea 100 cea mai mare. 
Sursele de date pentru aceşti indicatori sunt reprezentate în mare parte  de indicatorii de  
dezvolta re elaboraţi de Banca Mondială, dar şi de rapoarte ale ONU şi ale WTTC.  
În analiza competitivităţii în turism s-au luat ca  ţări de referinţă pentru comparaţie 8 ţări din  
apropierea României care sunt considerate ţă ri concurente în turism: Bulgaria, Croaţia,  
Serbia şi Muntenegru, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia şi Ucraina.  
Analiza globală 
Analiza globală face referi re la compararea ţărilor supuse analizei din punct de vedere al  
valorilor celor 8 indici, astfel: 

 
Notă: 
* calculat prin media aritmetică a indicilor pentru care există informaţii disponibile 
n.a. – datele nu sunt disponibile 
Dacă facem o medie simplă a valorilor indicilor presupunând că toţi aceştia au aceiaşi  
importanţă obţinem un aşa numit „indice mediu de competitivitate”. Conform acestuia  
România în domeniul competitivităţii în turism este clar depăşită de Ungaria (78,44) şi Cehia 
(74,47) dar şi de Bulgaria (68,57%), Croaţia (68,04), Polonia (66 ,03) şi Slovacia (62,84).  
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Totuşi ţara noastră  păstrează un avantaj faţă  de vecinele noastre Ucraina şi  Serbia - 
Muntenegru. Trebuie însă să menţionăm că aceste rezultate sunt puţin influenţate de lipsa  
unor date mai ales în cazul Serbiei şi Muntenegru, dar şi înt r-o mai mică măsură pentru  
Croaţia, Ucraina, Polonia şi Cehia. 
România este mai competitivă faţă de unii dintre concurenţii săi în domeniul preţurilor, al 
mediului, al deschiderii faţă de comerţ şi tu ri sm şi domeniul social şi mai puţin în cel al  
tehnologiei, al resurselor umane şi al infrast ructurii. 
Pentru  a conchide, competitivitatea României în domeniul turismului faţă de concurenţii săi  
se prezintă astfel: 
 faţă de Bulgaria, România este mai competitivă în domeniile preţuri (la capitolele 

tarife pe cameră în hoteluri, în 2004; indicele parităţii puterii de cumpărare; nivelul 
impozitării în turism),  infrastructură (doar la capitolele drumuri şi căii ferate  – cu  indici 
superiori Bulgariei), mediu (em isii de dioxid de carbon mai puţine decât Bulgaria, dar 
o densitate a populaţiei mai mare), tehnologie (doar la capitolul exporturi high-tech),  
social (la indicele ziarelor şi indicele televizoarelo r) 

 faţă de Croaţia, România este mai competitivă în domeniile preţuri (doar la capitolul 
nivelul impozitării în turism), mediu (emisii de dioxid de carbon mai puţine decât 
Croaţia, dar o  densitate  a populaţiei mai mare), deschidere inte rnaţională (la capitolul 
nivelul impozitării în comerţul internaţional) şi  domeniul social (la indicele ziarelor şi  
indicele televizoarelor). De asemenea, t rebuie menţionat că analiza nu este completă 
datorită lipsei datelo r pentru domeniile infrast ructură şi human touri sm. 

 faţă de Serbia-Muntenegru analiza competitivităţii de limitează doar la două domenii 
datorită lipsei datelo r: domeniul tehnologiei (România având un număr mai mare de  
utilizatori de INTERNET) şi domeniul deschiderii internaţionale (capitolele vize şi  
nivelul impozitării în comerţul internaţional). 

 faţă de Ungaria, România este mai competitivă doar în domeniile preţuri (la capitolele 
tarife pe cameră în hoteluri, în 2004 şi nivelul impozitării în turism) şi domeniul social 
(doar la indicele televizoarelor) 

 faţă de Slovacia, România este mai competitivă doar în domeniile preţuri (la capitolul 
tarife pe cameră în hoteluri, în 2004), human touri sm (doar capitolul implicării  
oamenilor în turism), mediu, tehnologie (doar la capitolul exporturi high-tech),  
domeniul deschiderii internaţionale (capitolul vize), şi domeniul social (la indicele 
ziarelor şi indicele televizoarelor).  

 faţă de Republica Cehă, România este mai competitivă doar în domeniile preţuri (la  
capitolele tarife pe cameră în hoteluri, în 2004 şi nivelul impozitării în turism) şi  
domeniul social (doar la indicele ziarelor şi indicele televizoarelor) 

 faţă de Polonia, România este mai competitivă doar în domeniile preţuri (la capitolele 
tarife pe  cameră  în hoteluri, în  2004 şi nivelul impozitării în turi sm), human touri sm  
(doar capitolul impactului economic al turismului), tehnologie (doar la capitolul 
exporturi high-tech), domeniul deschiderii internaţionale (capitolele indicele 
deschiderii în turism şi indicele deschiderii în comerţ) şi domeniul social (doar la  
indicele ziarelor şi indicele televizoarelor) 

 faţă de Ucraina, România este mai competitivă în domeniile preţuri (la capitolele tarife  
pe cameră în hotelu ri în 2004, paritatea puterii de cumpărare şi nivelul impozitării în 
turism), human touri sm (doar la capitolul implicării în turism a populaţiei), mediu 
(emisii de dioxid de carbon mai puţine decât Ucraina, o densitate a populaţiei mai 
mare), tehnologie (capitolele numărul de utilizatori de INTERNET, telefonie mobilă, 
exporturi high-tech), domeniul deschiderii internaţionale (capitolul vize, nivelul 
impozitării în comerţul internaţional) şi domeniul social (capitolele indicele dezvoltării 
umane, indicele ziarelor, indicele calculatoarelor şi indicele televizoarelor).  
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Capitolul 2. Analiza SWOT a mediului de afaceri in domeniul serviciilor 
turistice din zona transfrontaliera Dolj-Pleven  
2.1. Gradul de dezvoltare economica al agentilor economici din sectorul 
turistic 
 
Printre punctele forte ale Romaniei in ceea ce priveste politicile, organizarea si legislatia se 
numără angajamentul declarat fată de turi sm si stabilirea turi smului ca prioritate natională.  
Accesul la Fondurile Structurale ale Uniunii Europene si regimul progresi v al vizelor t rebuie  
să sprijine dezvoltarea turi smului. Tour-operatorii si agentiile de turism sunt  catalizatorii 
cererii turi stice.  
Tipuri de tour-operatori:  
 reprezinta creatorii de pachete turi stice si organizatorii de calatorii turistice, forfetare  

de tip leisure avand rol de intermediari intre furnizori si consumatori, prin producerea 
de pachete turi stice  rezultate din combinarea elementelor ofertei (cazare, t ransport,  
alimentatie, agrement) direct sau prin agentii de turism. 

 variaza in functie de marime si tipul operatiunilor derulate.  
1. Tour-opera torii turismului de masa: constituie en-gross-i stii domeniului si predomina pe 
piata tarilor emitatoare de tu risti: 

 "Manstram touroperators" sau "Mass –  market touroperators" (pachete standard cel  
mai adesea privind turi smul litoral de tip “sea, sand, sun”  pentru.  publicul larg);  

 clientela de baza este formata din turi sti sensibili la preturi si cu buget de  cheltuieli 
redus;  

 succesul lor este obtinerea unui volum de vanzari foarte mare care le perm ite 
negocierea unor tarife scazute pentru toate serviciile unui pachet. 

Pe langa rolul de creatori de pachete turi stice, acestia au o importanta semnificativa in 
stimularea calatoriilor turistice si dezvoltarea turi smului (directionarea fluxurilor turistice) in  
destinatii unde desfasoara operatiuni. 
Puterea lor consta in transformarea unor destinatii de vacanta in zone total dependente de  
operatorul respectiv.  
Categorii: 
 Whol saler (operator global);  
 Tour-operator. 

Diferenta consta in faptul ca operatorii de tip wholesaler planifica si organizeaza pachete  
turistice pe care le vand numai agentiilor de turism sau TO (tour-operatorilor) agreati iar TO 
(tour-operatorii) clasici le pot vinde direct consumatorilor. TO isi atribuie si operatiunile de 
organizare efectiva a vacantei. 
Oferta de pachete de vacanta este structurata pe:  
 "summer – sun" – tu rism de litoral 
 "winter – sun" – cuprinde vacante in zone cu clima calda; 
 vacante de schi in zone montane;  
 shirt – brakes; 
 destinatii de mare popularitate. 

2. TO specializati: orienteaza oferta pe produse de ni sa si concep pachete  turi stice sau 
servicii pentru clientii mai sofisticati. Caracteri stica principala este personalizarea vacantelor. 
Pachetele turi stice se orienteaza pe caracteri sticile si valorile destinatiilor sau pe calitatea si  
diversitatea componentelor pachetului. Clasificare ofertelor a re la baza criterii precum: 
 tipuri de vacante;  
 segmente de turi sti;  
 tipuri de activitati; 
 anumite destinatii; 
 buget.  

 
Caracteri stici ale TO de masa Caracteri stici ale TO specializati 

 
Achizitionarea en-gross de contingente de  Productia specializata pe tipuri de vacante, 
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cazare si t ransport  destinatii sau mijloace de transport  
Pachete de vacanta clasice si foarte  
populare  

Oferta lim itata pe pachete turi stice adaptate 
uneia sau catorva ni se de piata 

Oferta de largi dimensiuni dar rigide 
Di st ributia direct catre consumator 

Produsele, destinatiile, hotelurile sunt  
substituibile intre ele  
Oferta se promoveaza in special prin b rosuri 
si internet  

Canale de  di stributie in special prin 
intermediari (mai rar direct cu clientul)  

Exi sta numerosi TO specializati independenti 
precum si TO de grup sau afiliati unei retele 

Oferta se  di stribuie prin cataloage si bosuri 
standard  

 

 
3. TO pe extern – "outbound t ravel operators": axati pe productia si vanzarea de pachete si  
servicii turistice pt.cei care calatoresc afara; 
4. TO pe intern – "domestic travel operators": pt. inte riorul tarii de resedinta;  
5. TO de incoming: organizeaza si vand pachete  turi stice si servicii separate turi stilor care 
vin sa viziteze alte tari; parteneri de baza ai marilor grupuri de organizatori de calatorii 
turistice;  
6. Ground handling agents (GHA – agenti locali): TO locali care se ocupa in general de  
partea de  transfe r a turi stilor; 
7. TO de bussiness: pentru oameni de afaceri;  
8. Organizatorii de incentiv-uri (ITO – "incentive  travel organizers" ): o rganizeaza pachete  
turistice pt. tu risti incentive (pt. firme care i si recompenseaza angajatii); 
9. TO de grupuri: agentii de turi sm si T O care  organizeaza pachete turi stice  pt. membrii unor 
cluburi, asociatii sau categorii sociale; deseori sunt voluntari reprezentand o serie de  
organizatii si asociatii non profit.  
 
Activitatea Autoritătii Nationale pentru Turi sm (ANT) este insa concentrată in primul rand pe 
control, iar efortul său de marketing depinde in mare măsură de targuri si expozitii. 
Exercitarea unei influente minime asupra dezvoltării produselor si facilitătilor turistice  
reprezintă un  punct  slab major. Aceasta , precum si lipsa de profesionali sm in acest sector au  
reprezentat o barie ră in calea dezvoltării turismului. In plus, industria turismului este 
dezorganizată si nu reuseste să influenteze in mod unitar politica Guvernului. Absenta unei  
comunicări coerente si cooperării dintre sectorul public si cel privat afectează dezvoltarea 
viitoare a acestei industrii. 
Puncte ta ri si puncte slabe ale politicii, conducerii si organizării turismului national:  
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Oportunitătile in turism constau din implementarea unui Master Plan pentru turi sm cu 
clarificarea rolului sectorului public, a obiectivelor de crestere, a unei ANT reorganizate si  
infiintarea unui organism de reprezentare si influentare puternică si unitară a intregii industrii 
la nivel national. 
Amenintările semnificative sunt  reprezentate de incapacitatea implementării acestui master 
plan sau de excluderea turi smului din randul prioritătilor nationale. Lipsa unitătii industriei si  
incapacitatea de a stabili obiectivele si prio ritătile ar putea afecta dezvoltarea acestui sector. 
Oportunităti si amenintări pentru politica, conducerea si organizarea turi smului national 

 
 
Principalele concluzii  
Politica, legislatia si organizarea 
 Politica natională, asa cum este exprimată in Planul National de Dezvoltare, identifică  

turismul drept un sector p rioritar al economiei nationale si un important factor al  
dezvoltă rii regionale si a zonelor ru rale. 

 Legislatia care reglementează tu ri smul in Romania este amplă si corespunde in 
general reglementărilor Uniunii Europene. Nu exi stă resurse pentru implementarea 
legislatiei. 

 Este bine dezvoltată in domeniul protectiei consumatorului. Insă, t rebuie tratate  
următoarele aspecte:  
 ANT este limitată la bugetul statului ca sursă de finantare;  
 Limite privind personalul, autovehiculele si consumul de carburant al ANT;  
 Numărul foarte mare al categoriilor de structuri de cazare si de alimentatie 

publică in legislatia de clasificare;  
 Clasificarea restaurantelor si a altor unităti de alimentatie publică; 
 Licente eliberate pentru o perioadă de t rei ani; 
 Folosirea  termenului de „turist ” in loc de „oaspete” conform Hotărarii nr. 237  

din 2001; 
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 Absenta unei limitări a răspunderii pentru furnizorii de servicii de cazare cu  
privire la pierderea si/sau di strugerea bunurilor tu ri stilor. 

 Ca parte a m inisterului responsabil pentru turi sm, Autoritatea Natională pentru Turi sm 
este agentia de implementare, axată pe control si marketing. Dezvoltarea 
infrast ructurii, a produselor si serviciilor turistice  nu di spune de indrumare si  
coordonare la nivel central. 

 Necesarul de  resurse umane si cerintele de pregătire  profesională din industria  
turismului nu sunt rezolvate.  

 Autoritatea Natională pentru Turism, ca urmare a frecventelor schimbări de  
conducere prin numirea pe criterii politice a directorului executiv, nu are o conducere  
stabilă, nu detine su ficiente resurse si este restrictionată in activitate si in recrutarea 
de personal prin statutul său de departament in cadrul ministe rului. 

 Consultarea si parteneriatul public – privat  sunt p ractic inexi stente. 
 Comunicarea dintre ANT si administratiile locale este foarte slabă, iar ANT nu  

influentează si nu dirijează procesul de dezvoltare. Sectorul comercial nu dispune de 
o influentă unitară, puternică pentru a exprima in mod clar problemele către ANT si  
Guvern.  Situatia generală a sectorului comercial din industria tu ri smului si lipsa  
sustinerii din partea Guvernului accentuează necesitatea exi stentei unei influente 
unitare, puternice a acestui sector.  

 Există opinia că este necesară o nouă legislatie care să perm ită determ inarea  
veniturilor generate de turi stii st răini si romani. Nu este asa. Veniturile din turi sm sunt  
determinate din studiile realizate la iesirea din tară, in aeroporturi si la punctele de 
trecere a frontierei, din studiile de piată la nivelul gospodăriilor si din informatiile 
privind operatiunile de schimb valutar furnizate de banca centrală – Banca Natională  
a Romaniei. 

 Principalul aspect care t rebuie t ratat este neimplementarea legislatiei. In prezent nu  
există resursele necesare pentru implementarea si aplicarea legi slatiei. 

Contextul national privind potentialul si capacitatea tu rismului romanesc 
Prin pozitia sa geografica România di spune de o  mare varietate de resurse naturale, care  
dau posibilitatea practicarii unei game diverse de forme de turism. 
Pentru dezvolta rea acestui sector România dispune de avantajul varietatii formelor de relief, 
iesirii la Marea Neagra, p rezentei Dunarii si Deltei Dunarii, bogatiei resurselor de ape 
m inerale (1/3 din resursele de ape minerale europene), precum si cel al climatului favorabil 
practicarii activitatilor turi stice pe parcursul înt regului an. 
Începând cu jumatatea anilor '60  tara noastra  a cunoscut o  dezvoltare  semnificativa a  
capacitatilor de cazare turi stica, în special pe litoralul Marii Negre, politica de dezvoltarea a  
turismului concretizându-se în p rimul rând în realizarea unei infrast ructuri tehnice si sociale  
importante. Ca urmare, capacitatea de  cazare este semnificativa în România (280.000 locuri  
de cazare), comparativ cu alte ta ri cu realizari remarcabile în domeniul turismului (Cehia,  
Croatia, Polonia, Ungaria s.a.) Practicarea unui tu ri sm de masa însa, a facut sa predomine 
unitatile de cazare  de categorii inferioare (ponderea hotelurilor de 1 -2 stele pe litoralul 
românesc depaseste 80%).  
Procesul de  privatizare  în acest sector a fost foarte  lent: în anul 2000 numai 41,1% din  
unitatile de cazare erau proprietate privata. Începând cu anul 2000, turi smul românesc a  
intrat pe o panta ascendenta, prin p rivatiza rea aproape integrala a st ructurilor de cazare  
aflate în patrimoniul statului (92%), datorita investitiilor realizate si  a p rogramelor nationale  
de dezvoltare  lansate de M inisterul Turi smului (actualul Minister pentru  Int reprinderi Mici si  
M ijlocii, Comert, Turi sm si Profesii Liberale). 
Desi România dispune de cea mai mare capacitate de prim ire turistica înt re tarile Europei  
Central- Estice (3.338 unitati de cazare), ea ocupa ultimul loc la indicatorii „numar turisti” 
cuprinsi în unitatile de cazare si numar înnoptari.  
Numarul unitatilor de cazare a crescut în ultim ii 10 ani cu aproximativ 25% , în special 
datorita aparitiei unor noi fo rme de cazare (pensiuni ru rale, urbane si agroturi stice, hoteluri  
pentru tineret si hosteluri).  
Cu toate acestea, numarul locurilor de cazare  pe toate tipurile de unitati si categorii, în ultimii 
10 ani, a scazut  cu aproape 7% datorita retrocedarii imobilelor nationalizate (in special vile 
turistice) si schimbarii destinatiei unor st ructuri. 
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Contextul la nivelul regiunii Oltenia 
Cu o populatie agricola de 54,7% si cu o zona agricola de 1818878 ha din 2921169,  
regiunea Oltenia trebuie sa  acorde un interes aparte  promovarii turismului care ar putea fi  
generator de locuri de munca, contribuind astfel la imbunatatirea perfo rmantelor economice 
ale regiunii. Regiunea Sud-Vest Oltenia detine un valo ros si bogat potential natural, care  
valorificat, ar putea face ca  regiunea sa fie competitiva pe piata turi smului intern si european.  
Astfel, se releva necesitatea  si oportunitatea cuprinderii unei st rategii regionale pentru  turi sm 
care sa dezvolte:  
 identificarea tuturor obiectivelor turi stice; 
 evaluarea sau reevaluarea obiectivelor turi stice pe considerente de reala valoare; 
 ierarhizarea lor ca oportunitate de sprijin economic si protectie; 
 recomandari asupra promovarii sau îmbunatatirii promovarii actuale; 
 aprecierea influentelor economice din valorificarea organizata corespunzator a  

acestora prin turi sm;  
 numarul de persoane ocupate în turism si nivelul pregatirii lor. 

Calitatea produsului turistic este influentata în cel mai înalt grad de nivelul de educatie si de 
pregatire profesionala a personalului angrenat în turism, care determ ina nivelul de calitate al 
serviciilor directe. Din contactul cu prestatorii si analizele atente asupra evolutiei nivelului 
calitatii serviciilor în turi sm, se constata ca evolutia este foarte lenta, în  general pe masura  
privatizarii. Pana la modificarea aspectelor legate de patrimoniu, în sensul înclinarii balantei 
de proprietate în favoarea celei priva te, nu ne putem baza decât pe reglementari de certa  
calitate si actiuni de control, organizate în special la nivel regional. 
Strategia dezvoltarii regionale, în special pentru regiunile ce cuprind în  arealul lor obiective  
turistice de certa valoare, t rebuie sa aiba în vedere faptul ca marirea afluxului turistic, de  
orice provenienta, influenteaza pozitiv economia regionala: 
 direct, prin totalul încasarilor p rovenite din consumul turistic (casa, masa,  taxe,  

cumparaturi);  
 indirect, prin contactul si influentele culturale bilaterale locale, cunoasterea valorilor 

economice locale si a eventualelor oportunitati de afaceri, ocuparea de forta  de munca în  
servicii, crearea de imagine favorabila, civilizarea infrast ructurii implicate. 

 
Starea actuala a turi smului romanesc 
Romania este inzestrata cu un potential turi stic deosebit de variat, diversificat si concentrat  
caracterizat p rin: 
 existenţa unor fo rme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe înt reg teritoriu;  
 o climă favorabilă practicării turi smului în tot cursul anului; 
 potenţial faunistic şi flori stic bogat, cu specii şi ecosi steme unicate în Europa; 
 factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă; 
 patrimoniul cultural-isto ric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional cu care 

România se poate încadra în rândul destinaţiilor turistice atractive din Europa şi din lume. 
România fiind o destinaţie căutată de tu ri ştii externi şi avand un turi sm intern dezvoltat care s 
a derulat pe baza unui cadru legal (Legea turi smului) încă din perioada inte rbelică.  
Caracterizarea starii actuale a turi smului romanesc: 
 6,6 m il. vizitatori străini; 
 6,9 m il. plecări ale turiştilor români; 
 607 m il. USD încasări din turismul internaţional; 
 2,13 % contribuţie la PIB, după metodologia Institutului Naţional de Stati stică. 
 La nivelul anului 2005, conform datelor fu rnizate de  WTTC (Word Travel & Touri sm 

Council), contribuţia turi smului in P.I.B. este de 4,7%.  
 105 m ii locuri de muncă oferite de sectorul turistic;  
 1,2 % din totalul locurilor de muncă; 
 Investiţiile din ramura “Hoteluri şi restaurante”, în totalul investiţiilor din economie, de 

la 0,59% în 1990 la 1,35% în 2003,  cu  niveluri maximale atinse în anii 1992 – 1 ,52%, 
1995 – 1,68% şi 1999 – 1,41%; 

În raport cu potenţialul existen t în ţara noastră, şi  comparativ cu celelalte ţări central şi est  
europene România se prezintă modest în ceea ce privesc performanţele economice ale 
industriei turi smului. 
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Concluzii privind aspectele economice ale turismului românesc 
a. În ceea ce priveşte capacitatea de cazare:  
 Creşterea în prezent cu 24,9 % a numărului de structuri de primire; 
 Scăderea capacităţii de cazare cu aprox 2,4% faţă de  anul 2000;  

b. În ceea ce priveşte numărul de vizitatori şi numărul turi ştilor înregistraţi: 
 În anul 2004 numărul de tu ri şti români înregi st raţi în structurile de p rimire a atins cifra  

de 4.279.105 tu ri şti însumând 15.167.545 mii înnoptări; 
 Creşterea cu 13,8 % a numărului total de turişti înregistraţi în unităţile de cazare faţă  

de anul 2000, din care cu 5,3 % a tu ri ştilor români şi cu 46,3 % a turi ştilor st răini; 
 Creşterea numărului de înnoptări la total turişti cu 11,4% faţă de 2000, cu 1,3% la 

turişti români şi 52,6 % la turişti străini; 
 Reducerea sejurului mediu de la 3,6 zile în 2000 (3,8 zile la turiştii români şi 2,5 zile 

la turiştii străini) la 3,3 zile în anul 2004 (3,5 zile pentru tu riştii români şi 2,5 zile pentru  
turişti st răini); 

 Creşterea 25,4 % a numărului de vizitatori străini la frontieră;.  
 Creşterea cu 1,7% a numărului de turi şti români care au plecat în st răinătate; 
 Creşterea cu 5,1 % a numărului de turişti români sosiţi pe litoral şi cu aprox 260% a 

numărului de turişti străini; 
 Scăderea cu 2,2 % a numărului de turi şti români sosiţi în staţiunile balneare şi  

creşterea cu 76,7 % a numărului de tu rişti străini; 
 Creşterea cu 7,7 % a numărului de turişti români sosiţi în staţiunile montane şi cu  

32,2 % a numărului de turi şti st răini; 
 Creşterea cu 87,6 % a numărului de turişti români sosiţi în Delta Dunării şi cu 360 % 

a numărului de turi şti străini;  
 Creşterea cu 4,8 % a numărului de turi şti români sosiţi în Bucureşti şi în oraşele  

reşedinţă şi cu 47,2 % a numărului de turi şti st răini. 
 
Infrastructura si societatile cu activitate de turi sm 
In Romania, in ciuda potentialului natural si antropic divers, pondera turismului la PIB este de  
2,5%, un procent relativ m ic daca facem comparatii la nivel international. Conform unei 
cercetari reprezentative  la nivel national, efectuate de  catre Institutul National de Stati stica in  
perioada 1.04.2002-30.09.2002, ponderea principala in totalul calatoriilor o detine grupa de 
varsta int re 25 -44 ani. Din totalul turi stilor, 51.1% sunt femei, 48.9% barbati, respectandu-se 
structura demografica pe sexe. Dupa statutul ocupational, salariatii detin ponderea cea mai 
mare in numarul total de turisti 46.4%. 

 
Studentii, elevii si cei care nu mai sunt cuprinsi intr-o forma de invatamant cu varsta intre 15-
24 ani reprezinta 19.7% din totalul turi stilor.  
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Principala modalitate de cazare utilizata de catre turi stii care au calatorit pentru motive de 
odihna, recreere, vacante si de afaceri, a fost in locuintele secundare sau la parinti, rude,  
prieteni (reprezinta 71.2% ca modalitate de cazare) ceea ce reflecta nivelul scazut al  
salariilor; calatoriile cu innoptari in hoteluri si unitati similare (moteluri, hanuri, vile) reprezinta  
14.9%; locuinte, apartamente si camere cu chirie 8%.  
Calatoriile interne au reprezentat 96.2% din totalul calatoriilor, iar cele externe 3.8%.  
O ierarhizare a calatoriilor turi stice din total calatorii arata preponderenta optiunilor pentru  
munte, 17.9% fata de 14.1% in zona litorala, 2.3% pentru statiuni balneoclimaterice, 1.2% in 
diverse circuite si 64% reprezinta calatorii inregist rate in alte zone, in afara zonelor tu ristice  
specificate.  

 
In Regiunea Sud-Vest Oltenia, in anul 2003, baza materiala cuprindea 189 unitati de  
cazare (4,84% din totalul national), numar ce o situeaza pe penultimul loc comparativ cu  
celelalte regiuni. Cu un numar de 13936 locuri de cazare (5,05% din totalul national),  
regiunea ocupa locul 7, inaintea Regiunii Bucuresti-Ilfov cu 11467 locuri.  
In anul 2002, in regiunea Oltenia erau în regi st rate un numar de 58 agentii de turi sm (24 în  
Dolj, 6 în Gorj, 6 în Mehedinti, 7 în Olt si 15 în Vâlcea), conform datelor furnizate de analiza  
socio-economica a regiunii de dezvoltare sud-vest Oltenia realizata de Grupul de Economie 
Aplicata - GEA Bucuresti. 
 
Un indicator foarte important al rentabilitatii spatiilor de cazare este indicele de utilizare neta  
a capacitatii de cazare, calculat prin raporta rea numarului de innoptari realizate la capaciatea 
de cazare turi stica in functiune.  
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In sectorul turismului, in regiunea Oltenia se inregistreaza diferente evidente intre cele cinci  
judete. 
Exista di screpante enorme între capacitatea de cazare a judetului Vâlcea si a celorlalte 4 
judete: 68% din întreaga capacitate de cazare a regiunii Oltenia se gaseste in Vâlcea.  
Aceasta situatie este determ inata de numarul mare al statiunilor balneo-climaterice din muntii 
judetului Vâlcea, cu ape minerale si o infrastructura  buna în domeniul terapiei medicale. 
Judetele Gorj si Mehedinti sunt cunoscute mai ales pentru tu ri smul rural si montan, însa  
infrast ructura hotelu rilor nu este foarte dezvoltata. Mehedinti, Dolj si Olt au o buna 
oportunitate de dezvolta re datorita fluviului Dunarea, dar tu rismul în regiunea fluviala este  
doar planificat a  se  dezvolta, singura parte  a Dunarii suficient de  bine dezvoltata pentru  
turism din România fiind Delta. Municipiul Craiova, unul dintre cele mai vechi orase din  
România si unul dintre cele mai importante centre culturale ale ta rii atrage mai putin turi sti  
decât ar putea oferi potentialul sau, fiind izolat în  mijlocul câmpiei Olteniei, relativ departe de  
zonele turistice t raditionale. 
Sosiri in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turis tica, pe tipuri de  
structuri de primire turistica in decembrie 2003 
Infrastructura de acces spre  zonele tu ristice slab dezvoltata, utilitati turistice nemodernizate  
si dotare tehnica necorespunzatoare duc la un indicele de utilizare a capacitatilor aflate in 
functiune scazut .  
 

 
 
Figura: Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare % 
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Figura: Situatia capacitatilor de primire in Regiunea Oltenia, comparatie intre judete 

 
 

 
 
Comparativ cu anul 2000, in anul 2004 sitiatia la nivelul regiunii Oltenia se prezinta ast fel: 

 
 
Figura: Capacitatea de cazare in Regiunea Oltenia – Comparatie intre judete 1990/2004 
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Figura: Situatia innoptarilor– Comparatie intre judete 1990/2004 

 
 
Dezvoltarea si economiei, imbunatatirea calitatii serviciilor turi stice si dezvolta rea tutu ror 
serviciilor sunt st rict conditionate de modernizarea si dezvoltarea inf rast ructurii de transport,  
comunicatii si nu numai. 
Se impune astfel nevoia dezvoltarii infrast ructurii turi stice de acces si a imbunatatirii si  
reabilitarii punctelor turistice de atractie si a facilitatilor pentru turi sti in zonele cu potential 
turistic ridicat, cu posibilitati de stabilizare si gradual, de extindere a st ructurii de atragere a  
turistilor.  
Tendinta de-a lungul ultimului deceniu arata o descrestere a activitatilor din turism, cauzata  
de descresterea constanta a puterii de cumparare a tuturor ca tegoriilor de populatie. 
 
Figura: Evolutia capacitatii de cazare 1990 - 2004 
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Pentru punerea in valoare a obiectivelor turi stice din regiune se are in vedere asigurarea 
accesibilitatii la reteaua aeriana, fe rovia ra si rutie ra prin dezvoltarea si modernizarea 
aeroportu rilor exi stente, modernizarea cailor ru tiere si extinde rea retelelor telefonice la  
nivelul tuturor localitatilor prin utilizarea de tehnologii adecvate. 
Oltenia are o retea totala de sosele de 10.162 km (12,95% din totalul national), din care  
1944km sunt drumuri nationale(12,91% din total drumuri nationale) – 1662km moderniza ti - 
si 8.218 km drumuri judetene si comunale – 1638km modernizati. Regiunea Sud Vest  
Oltenia este traversa ta de doua mari drumuri europene:  
 E70 pe axa Vest -est, de la Timisoara la Bucuresti, apoi înspre  Giurgiu si g ranita cu  

Bulgaria, incluzând autostrada Bucuresti-Pitesti si  
 E 79 pe axa Sud-nord de la Calafat/granita cu  Bulgaria la Oradea/granita cu Ungaria,  

trecând prin Sibiu, Alba Iulia si Cluj Napoca. 
În regiunea Sud Vest Oltenia exi sta  un singur aeroport situat în Craiova si care  este  
administ rat de Consiliul Judetean Dolj. Cu dimensiuni ale pistei de 2.500x60 m, Aeroportul  
Craiova este pe pozitia a treia ca marime intre aeroporturile din România. 
 
In Dolj sunt inregist rate un numar de 46 agentii de turism, din care 44 de agentii de turi sm- 
tur opera tori combinati si 2 agentii de turism detailiste. Numarul agentiilor a crescut continuu 
de-a lungul ultimilor ani si reprezinta o importanta contributie la dezvoltarea acestui sector.  
Cu toate acestea, u rmând tendinta generala din economia Olteniei, si tu rismul a înregi strat o  
tendinta descrescatoare. Toti indicatorii: capacitatea de cazare, turi sti cazati, înnoptari, indici 
de utilizare a capacitatii în functiune, au scazut, în unele cazuri la mai putin de jumatate fata 
de 1990.  Oltenia este regiunea cu cea mai semnificativa descrestere a  capacitatii de cazare,  
mai mult de doua ori comparativ cu regiunile Sud Est, Sud, Centru si Vest si cu mai mult de 3 
ori comparativ cu regiunea Nord Vest:  
 
Potentialul turistic al regiunii Oltenia 
Izolata din punct de vedere geografic. Este caracterizata de o populatie rurala larg  
raspândita (in jur de 55%), numarul total de locuitori fiind 2.400.000 locuitori reprezentând 
10,7% din populatia totala a României, cu o densitate a populatiei de 80 locuitori pe km2 (la 
data de 31.7.2001).Regiunea este compusa din cinci judete: Dolj , Gorj, Mehedinti,  Olt si  
Vâlcea si ocupa o suprafata de 29.212 kmp. adica 12,25% din suprafata to tala a României. 
Carpatii Meridionali si  Dunarea fo rmeaza în nordul si în sudul regiunii granitele naturale ale 
Olteniei. Dunarea, important coridor european de transport, reprezinta granita cu Bulgaria si  
cu Serbia pe o distanta de 417 km. Teritoriul dintre fluviul Dunarea, raul Olt si Carpatii 
Meridionali, provincia istorica Oltenia, este di spusa pe trei zone de relief, care se succed de 
la nord la sud: la nord, versantul sudic al Muntilor Valcan si Parang si versantul sud-estic al  
Muntilor Godeanu si Mehedinti, in centru, Subcarpatii Olteniei, podisul Getic si Depresiunea 
intercolinara Targu Jiu, iar la sud Campia Olteniei. 
Teritoriul Olteniei este caracterizat de relie f muntos si deluros în zona de nord (Carpatii si  
zona subcarpatica, altitudine maxima 2519m-Parângul Mare ), unde predomina padurile si 
pasunile alpine. 
Oltenia este st rabatuta de numeroase cursuri de apa, ofe rind regiunii un înalt potential 
hidroenergetic. Alaturi de Dunare, doi afluenti importanti ai fluviului traverseaza regiunea:  
râul J iu si râul Olt, ce iriga zona de câmpie cuprinsa înt re Dunare si zona deluroasa .  
Principalele lacuri naturale sunt situa te la Bistret (judetul Dolj), Zaton (judetul Mehedinti) si  
Calcescu (lac glaciar din judetul Vâlcea). Lacul Bistret este al doilea ca dimensiune din tara,  
cu o suprafata de 1867 hectare.  În Oltenia exi sta alte 6 lacuri artificiale din care doua lacuri  
din judetul Mehedinti se  situeaza ca  dimensiune pe primul si al doilea loc ca marime la scara  
nationala: Ostrova Mare (40.000 hectare suprafata) si Portile de Fier (10.000 hectare  
suprafata). În judetul Vâlcea,  pe râul Lotru se afla lacul de acumulare Vidra (la o altitudine de  
1289 m, cu o suprafata de 1035 hectare si o adâncime maxima la baraj de 109 m, cu o 
lungime de 9 km), a carui apa este utilizata pentru hidrocentrala Lotru - Ciunget, cea mai 
mare de pe râurile interioare. Apele acestor lacuri artificiale sunt exploatate pentru productia  
de energie. Zona de câmpie a Olteniei este una din cele mai fertile din Europa Centrala si de  
Est.  
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Oltenia cuprinde, de asemeni, 201.302 hectare de zone protejate (14% din suprafata totala  
de zona protejata a României), ce  cuprind parcuri  nationale, parcuri naturale, rezervatii  
stiinti fice, naturale si m onumente ale naturii. 
Profilul economic regional  
Piata muncii în Oltenia reflecta în general tendintele nationale. S-a în regi st rat o descrestere  
semnificativa a indicelui ocuparii în perioada 1995-2001 comparativ cu  media nationala. În  
Oltenia populatia angajata a fost,  la sfâ rsitul anului 2001, de aproape 40% din populatia  
totala. Nu s-au înregi st rat diferente semnificative între femei si barbati, femeile reprezentând 
48% din totalul populatiei angajate. În 2001 s-a înregi strat o scadere semnificativa privind 
rata de participare a tinerilor (15-24 ani) - aproape 10% din totalul populatiei angajate în 
2001 si a persoanelor cu vârsta peste 50 ani - aprox. 40% din totalul populatiei angajate în 
anul 2001. Principalele ramuri ale economiei ce concentreaza populatia ocupata civila sunt:  
agricultura si silvicultura ( 50,7%), industria (19,6 %), comertul (7,7 %), invatamantul (4,4%),  
constructiile ( 3,7%) si sanatatea (3,6 %).  
Potentialul turis tic al asezarilor urbane  
Judetul Dolj este asezat in partea sud-vestica a Romaniei, pe cursul inferio r al Jiului, pe 
stanga Dunarii, la granita cu Bulgaria. In componenta judetului (cu o  suprafata de 7414 kmp) 
sunt incluse orasele Bailesti, Calafat, Filiasi, Segarcea si municipiul Craiova – resedinta  
judetului. Relieful judetului este predominant de campie, fiind reprezentat prin doua trepte  
distincte, orientate pe di rectie N-V. Astfel, in partea de N, se desfasoara unele zone mai 
inalte, cu aspect colinar si de platouri piemontane, ce apartin ext remitatii sudice a  
Piemontului Getic, iar in V se desfasoara sectorul vestic al Campiei Romane. Clima este  
temperat continentala de campie, cu temperaturi mai ridicate (11,7oC la Calafat ) si  
precipitatii mai reduse (nu depasesc 500 mm anual).Verile sunt calde si iernile moderate,  
numarul zilelor fara inghet fiind in jur de 220 pe an. Vanturile bat cu o f recventa  mare din SE,  
NV, EV. Reteaua hidrografica este reprezentata in special de cursul inferior al Dunarii (care  
formeaza granita judetului Dolj, cu Bulgaria),cu afluentul Desnatui si Jiul cu afluentii Gilort,  
Motru, Argetoaia, Rasnic si Amaradia. 
Sapaturile arheologice efectuate pe teritoriul judetului Dolj, au scos la suprafata urme a 
numeroase asezari omenesti, ce atesta locuirea pe aceste meleaguri din Neolitic si pana 
astazi. Printre  judetele Olteniei, apare mentionat documentar, in sec. XV, Judetul de Balta,  
denumit mai tarziu (pe la inceputul sec. XVI) Jiul de Jos si apoi Dolj. Denumirea judetului 
Dolj, deriva din cuvantul slav „dolji” sau „dolje” (care inseamna jos, de jos). In anul 1700,  
apare pentru prima data pe o harta, intocmita de Constantin Cantacuzino, sub numele Jiul 
inferior. In 1950, in urma unor rest ructurari administrativ terito riale a fost desfiintat judet ul 
Dolj, fiind integrat alaturi de  alte judete, in regiunea Oltenia. La 17 februarie 1968, datorita  
reorganizarii administrativ terito riale a fost reinfiintat judetul Dolj, in componenta sa, aflandu-
se in prezent 5 o rase, din care t rei municipii, 94 comune si 380 de sate.  
 
Obiective turis tice  
Casa Baniei - A fost construita in 1699, la initiativa domnitorului Constantin Brancoveanu si  
reprezinta cea mai veche constructie civila din oras si unul dintre  cele mai vechi monumente 
de arhitectura de  acest gen din ta ra.  Constructia acestui monument, a fost facuta pe locul  
unui edificiu mai vechi (ce dateaza din secolul al XV -lea), care apartinea marii familii 
boieresti a Craiovestilor. In 1750, aici a functionat prima scoala romaneasca din Craiova. In  
prezent, adaposteste Muzeul de Etnografie si Arta Populara.  
Casa Glogoveanu - Data constructiei acestei cladiri nu se cunoaste cu exactitate, dar se  
stie ca exi sta in 1783. Este o cladire construita pe plan dreptunghiular, cu elemente 
traditionale specifice si o a rhitectura sobra, apartinand boierilor Glogoveni. In aceasta casa a  
locuit o vreme si Tudor Vladimirescu, care deveni se omul de afaceri al boierului Glogoveanu.  
Cladirea a fost restaurata in anii 1801 si 1840. Intre 1913 -1949 aici a avut sediul Primaria 
orasului Craiova, iar in prezent se afla Tribunalul judetean Dolj. 
Casa Jianu - A fost construita la sfarsitul sec. XVIII (nu se cunoaste anul), de fam ilia Jianu. 
Casa a fost construita pe plan dreptunghiular pe doua niveluri, iar in 1918 a fost refacuta pe  
fundatiile celei vechi. 
Fantana Popova - Fantana a  fost construita in 1613 dupa un plan patrat , pe fiecare latura  
avand cate o nisa, iar pe laturile de S si de V au mai fost efectua te doua inscriptii, una cu  
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l itere latine si una cu litere chirilice. In 1651 a fost atribuita lui Matei Basarab, acesta  
refacand-o, de unde mai poarta si numele de „Fantana Basarabestilor”.  
Cula Poenaru - A fost construita in perioada 1750-1764 in satul Almaj, din judetul Dolj. In 
1896 a fost modificata, incaperile fiind decorate cu pictu ri in fresca, inspirate din fabulele lui 
Esop.  
Manastirea Bucovat - A fost construita in perioada 1506-1512, fiind apoi refacuta in 1571-
1572 de banul Stefan si fiul sau Parvu si pictata in 1574. Bi serica manasti rii poarta hramul 
„Sfantul Nicolae”, a fost pustiita in 1781, iar in 1834 apele Jiului au daramat clopotnita. 
Constructia manastirii a fost facuta din caramida si are un plan treflat si un altar heptagonal.  
La 11 ianuarie 1838, a cazut in ruina, din cauza unui cutremur,  fiind refacuta mai apoi. A fost  
restaurata si reinfiintata ca manasti re, dupa primul razboi mondial de catre Comisiunea 
Monumentelor Istorice. In p rezent, in incinta manastirii functioneaza Seminarul Teologic al 
Arhiepiscopiei Craiovei.  
Biserica Domneasca „Sfantul Dumitru” - Aceasta biserica este o ctitorie a lui Matei 
Basarab si dateaza inca din perioada 1651 -1652, fiind ridicata pe locul uneia mai vechi. 
Constructia bisericii s-a  facut dupa un plan in forma de cruce greaca,  avand un pridvor 
deschi s, o turla pe naos si doua pe pronaos. A suferit mari stricaciuni dupa cutremurul de la 
11 ianuarie 1838, fiind refacuta intre 1885 -1889 dupa planurile arhitectului francez Emile 
Lacomte de Nouy. In 1906 si 1933 a  fost renovata , tot a tunci fiind executate si  pictu rile 
murale interioare, de catre pictorii francezi Menipot si Bories.  In prezent,  este  Catedrala  
M itropolitana a Olteniei, aici fiind depuse moastele Sfintei Mucenite Tatiana. 
Manastirea Sadova - Ctitorita de boierii Craiovesti, in jurul anilor 1500 si mentionata 
documentar in 1530. Bi serica manastirii, construita in 1633 pe locul vechii biserici, poarta  
hramul „Sfantul Nicolae”. A fost refacuta de Matei Basarab si Constantin Brancoveanu.  
Pastreaza fragmente de pictu ri murale originare din 1792, unele fiind refacute in 1852 si  
1903.  
Manastirea Jitianu - Manastirea Jitianu, este o manastire de calugari si a fost construita  
intre anii 1654-1658 (pe locul alteia mai vechi, ctitorie a lui M ircea cel Batran) la insi stentele  
vistiernicilor Ghinea Bratasanu si Udriste. Aceasta manasti re a suferit reparatii succesive,  
intre anii 1701 - 1932. In prezent, manastirea adaposteste o colectie valoroasa de icoane 
executate pe lemn si pe sticla, iar in curte se afla o plantatie de duzi, ce dateaza din timpul 
lui Alexandru Ioan Cuza si care a fost declarata monument istoric.  
Padurea Ciurumela - Este o rezervatie fo restiera amplasata in comuna Poiana Mare, judetul  
Dolj. Este  fo rmata dintr-o padure de salcami batrani, apreciata pentru continutul lemnos si  
dimensiunile arborilor, unici in Europa.  
Rezervatie ornitologica - Aflata in comuna Ciupercenii Noi, din judetul Dolj, aceasta  
rezervatie este singurul loc din lunca Dunarii care a ramas neindiguit. Reprezinta un  
insemnat loc de cuibarit pentru dife rite specii de pasari, cum ar fi egreta mica (Egretta  
garzetta),  sta rcul rosu  (Ardea purpurea),  barza neagra  (Ciconia nigra), corcodelul mare  
(Podiceps cri status), ra ta pestrita (Anas st repera) etc.  
Rezervatie paleontologica - Rezervatia este situata in apropiere de Craiova, intr-un loc 
unde se gaseste si un important punct fosilifer, cu o bogata fauna fosila de cochilii de 
moluste, ce dateaza din Paleolitic. 
Parcul Romanescu - A fost realizat dupa planurile arhitectului francez E. Redont, in  
perioada 1900 -1903 si este unul dintre cele mai mari si mai frumoase parcuri din tara (se  
intinde pe cca. 90 ha.). Aici au fost amenajate sere, un lac cu insule, statui, cold zoologic si  
un superb pod suspendat..  
Spectacole si evenimente culturale - In scopul incurajării participării in număr mai mare a 
vizitatorilor la abundenta de spectacole si evenimente culturale din regiune exi stă două 
principale cerinte. In primul rand publicitatea evenimentelor cu mult timp inainte si in al doilea 
rand facilitarea rezervării si cumpărării biletelor. 
In prezent există posibilitatea de a face rezervări de bilete la evenimente culturale pentru  
orice loc din Europa prin telefon si internet  si de a plăti cu card de credit.  
Propunerea de extindere a  website-lui Romania Turism va oferi ocazia organizatorilor de 
evenimente si p romotorilor de  a face  publicitate ofertelor lor pe scară mai largă.  Totusi,  
rezervările răman un proces dificil si de durată.  
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Turismul in Bulgaria 

Orasul Pleven este  situat in inima Miziya, o regiunea agricola, inconjurat de dealuri m ici 
calcaroase, in apropiere de raul Vit la o distanta de 174 km de Estul Sofiei si 35 km de 
Nordul Lovech.  Orasul este  un  centru  regional cu aproximativ 138.000 locuitori. Pozitionarea 
sa centrala in Nordul Bulgariei defineste importanta sa de mare centru administrativ,  
economic, politic, cultural si de t ransport.  

Orasul Pleven se distinge prin mostenirea sa cultu rala si prin pei sajele naturale incanta toare.  
In Pleven exi sta oportunitati pentru turi smul cultural, eco si cel al statiunilor balneare. La ora  
actuala orasul Pleven este al 7-lea mare oras al Bulgariei. 
Orasul Pleven si-a conservat mostenirea sa cultural-isto rica care l-a facut faimos drept un  
oras al muzeelor. Cele mai recente dovezi de viata si activitati umane pe aceste pamanturi  

dateaza de la sfarsitul mileniului 5, iH. Numeroasele descoperiri a rheologice 
servesc drept dovezi ale culturii materiale si sprituale trace, care au trait mai multe 
milenii pe aceste teritorii. Printre acestea se afla si cea mai mare comoara din aur 
descoperita pe pamant bulgaresc – Valchi Tran, care consta in 13 comori, avand un 
scop cult si cantarind 12,5 kg.  
La inceputul erei noastre aceste pamanturi au devenit parte componenta a  
Imperiului Roman. De la domnia lui Eskus pana la Philipopolis in orasul Pleven de 
astazi a fost  construit forumul roman “Storgoziya”,  iar mai apoi fortareata  cu acelasi  
nume. Investigatiile arheologice vorbesc la scara mare de constructii administ rative,  
militare si cladiri religioase. Una dintre cele mai valoaroase monumente este 
basilica crestina, care  dateaza din secolul al IV-lea, si care reprezinta al doilea 

mare monument dupa basilica T sars din Pliska. 
In timpul erei medievale colonia este o fortareata rezi stenta, având meserii bine dezvoltate,  
comert si schimburi monetare. In  acele vremuri, slavii au dat  numele orasului – Pleven.  
Numele este mentionat pentru prima data in Carta Regelui Maghiar Stefan al IV-lea in anul 
1270, in legatura marsul militar de pe pamanturile bulgare. 
In timpul domniei otomane, Pleven si-a pastrat imaginea bulgara. In timpul renasterii 
populatia se ocupa cu agricultura, meseriile si comertul, tot atunci se construiesc bi serici,  
scoli, poduri si fantani. Prima scoala seculara de  fete se deschide in o ras.  De fapt in 1869 
revolutionarul si luptatorul pentru libertate  Vassil Levski  infiinteaza in Pleven primul comitet 
revolutionar al tarii. 

In timpul razboiului de eliberarea dint re Rusia si Turcia, orasul Pleven castiga o importanta  
strategica si acapareaza atentia intregii lumi timp de 5 luni. Trupele militare ale acestor doua 
tari sunt concentrate in jurul orasului, sfarsitul razboiului decizandu-se pe te ritoriul acestui  
oras. Pe 10 decembrie 1877, armata rusa invinge, punand stapanire pe armata lui Ossman 
pasha, Aceasta zi este decla rata zi aniversara pentru orasul Pleven.  

Monumente si muzee 
Ca dovada a isto riei sale m ilenare stau numeroasele monumente culturale si arhitecturaleale  
orasului. 
De mare inte res sunt Muzeul regional de isto rie, unde sunt gazduite descoperiri importante  
ale orasului Roman Ulpia eskus, situat langa satul Gigen, descoperiri din fortaretele bizantine  
Storgozia, lde langa orasul Pleven, precum si din fortare tele medievale bulgaresti de la 
Ni kopol. Panorama Plevenului ilustreaza cinci luni de batalie din timpul razboiului ruso-tu rc 
din 1877-1878 
Pleven este cunoscut drept orasul muzeelor. Dezvoltarea civilizatiei umane poate fi urmarita 
din neolitic si pâna in ziua de astazi. Ramasitele asezamintelor pre-i sto rice ale erei Cooper,  
ale asezamintelor si fortaretelor romane, satelo r agricole pot fi gasite pe teritoriul municipiului 
Pleven. La inceputul secolului XX tarul eliberator Alexandru al-II -lea si remarcabila figura  
publica presedintele Stoyan Zaimov au inceput  constructia caselor memoriale, muzeelor,  
parcurilor si monumentelor. 
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Parcul “Skobelev” este localizat in apropierea campului de batalie, acolo unde detasamentul 
Generalului Skobelev a dirijat varsarea de sange care a cuprins orasul Pleven. De atunci si  
pâna astazi, pamantul acela inundat de sange este cunoscut drept “Valea mortii”. Intr-o  
maniera unica si puternic impresionabila in peninsula balcanica, se remarca Panorama 
“Pleven Epopee 1877”. Epopeea simbolizeaza cele trei atacuri ale blocadei orasului, 
combinand pictura, artele plastice si a rhitectura intr-un mod maret. In parc se gasesc de 
asemenea Morm intele de oase, muzeul “Stoyan si Vladimir Zaimovi”, arme autentice, multe 
movilesi monumente, etc. 

Bisericuta- mausoleum “St. George the Victorious” a fost construit in 1907. Oasele soldatilor 
bulgari, rusi, romani, finlandezi, ucrainieni, belarusi, si moldoveni care si -au jertfit viata pentru  
Pleven sunt pastrate intr-o cripta, pentru ei un faimos sculptor bulgar a facut iconostasuri si  
icoane. 

Un indicator incontestabil al traditiilor si realizarilor generatiilor de angajati ai muzeului este  
muzeul regional de istorie. Este aranjat intr-o cladire unica, construita in 1888 pentru  
cazarmele m ilitare. Obiectele din muzeu includ peste 250 mii de expozitii din timpurile vechi,  
medievale si cea mai moderna isto rie a orasului Plevna si a regiunii. Colectiile si expozitiile 
muzeului sunt  comori auten tice de  valoare culturala si isto rica. Expozitia se  desfasoara in 24  
de sali, divizate in 5 sectiuni – arheologie, robia turceasca, renasterea bulgarilor, etnografie,  
istorie noua si contemporana si natura- si prezinta istoria, cultu ra, flora si fauna din Pleven.  
Colectia numismatica cuprinde peste 25000 monede, si este una dintre cele mai importante  
colectii ale muzeului. Muzeul Isto ric Regional din Pleven are 4 sali pentru expozitiile 
temporare, cu o  suprafata totala de 450 metri patrati. In fiecare an  muzeul prezinta diferite  
expozitii tematice, scoase din bogata colectie care numara mai mult de 180.000 valori  
muzeistice.  

Dupa excavatiile din satul Gigen, a rheologii au descoperit nu numai peretele unei fortarete  
timpurii din vechiul oras, datand din secolul al II-lea d.H, dar si numeroase descoperirii si  
informatii despre stilul de viata al populatiei, care a locuit in acea regiunea. Unul dintre cele  
mai remarcabile lucruri descoperite in o rasul Ulpiya  Eskus este reprezentat de mozaicul  
“Aheitsi”.  In Muzeul Istoric Regional, monumentele, descoperite in orasul roman Ulpiya 
Eskus precum si in fortareata bizantina Storgozia sunt expuse: detalii arheologice, podele 
colorate din mozaic, sculpturi ale divinitatilor panteon greco-romane, o rnamente din aur,etc.  
In drumul de la Eskus la Philipopolis, a fost construita statia de drum romana “Storgoziya”,  
care mai tarziu a devenit fo rtareata cu acelasi nume. Investigatiile arheologice vorbeste de  
un numar mare de constructii administrative,  m ilitare si cladiri religioase. Unul dintre cele mai 
valoroase monumente arheologice este Basilica crestina din secolul al-IV-lea, a doua din  
Bulgaria ca dimensiune, dupa Basilica T sars din Plisks. Basilica a fost pastrata in conditii 
bune, avand si o semnificatie istorica.  

Religia, ca factor de turism 

Pleven este un oras de toleranta etnica si religioasa. Credinta ortodox-rasariteana este  
predominanta, aproximativ 90% din populatie, iar 5% din din populatia orasului fiind de religie 
musulmana. Eparhia din Nicopole, care este parte componenta a municipiului Pleven, este  
cea mai mare eparhie catolica din tara . Romano-catolici reprezinta 5% din populatie. 

Biserica “Saint Nicholas”este singurul monument renascentist care a ramas de importanta  
nationala. A fost ridicata in 1834 in locul unei bisericute, in timpul celui de-al doilea stat  
bulgar, suferind dist rugeri in secolul XVI-XVII.  Din decretul sultanului, datand din 1696, a fost  
restaurata sub fo rma sa initiala. Mai tarziu a fost construita lunad forma unei biserici mai 
mari, care  s-a deschis crestinilor. Iconostasele sunt realizate de catre mesteri din Triavna,  
scoala de sculptura , iar icoanele sunt desenate de catre reprezentanti ai scolii Samokov. In  
aceasta biserica se afla expusa una din cele mai bogate colectii de icoane ale lui Dim itar 
Zograf, colectie care contine 68 de piese.  
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Biserica “Holy Trinity”, a fost construita in 1934,  si se  caracterizeaza prin stilul ortodox 
rasaritean. In regi st rata  pentru “Saint Paraskeva”, bi serica se regaseste in manuscri sele  
otoman-turcesti de la 1523. La propunerea conducatorilor bi sericii, in 1870, in locul unei  
cladiri vechi a fost  inaugurata o alta noua de catre Exarch Antim . In 2001 in acel loc a  
inceput constructia un ei Biserici Catolice, finalizata la sfarsitul anului 2005. Constructia unei 
noi biserici ortodoxe in zona rezidentiala “Storgozia” avansand destul de rapid.  

Cultura si arta 

Teatrul de dramaturgie “Ivan Radoev” a fost fondat in 1919. Cladirea este declarata  
monument de arhitectura cu o semnificatie nationala. Interiorul este realizat potrivit traditiilor 
stilului oraselor europene de la sfa rsitul secolului XIX. Institutia isi impune prezenta in viata  
culturala, folosind influenta stilului teatral de viata al tarii. 

In Pleven au loc nenumarate concerte ale Corului si Orchestrei Ansamblului Northern, cu 
cantece folclorice si  dansuri. A fost  infiintat in 1959, si interpreteaza reorchestrari autentice  si  
originale reprezentative pentru nordul Bulgariei, atât in fata publicului din zona cat si in fata  
strainilor. Ansamblul a obtinut o serie de recunoasteri interna tionale – premii intai si 
nominalizari in cadrul unor competitii internationale, multe inregist ra ri pentru Radioul National  
bulgar, BBC, Moscova,  Brati slava, Brussel s, Geneva, Ankara.  

Galeriile de arta “Iliya Beshkov” infiintate in 1958 ca o ramura a  muzeului de istorie, in 1973 
fiind separate de acesta si devenind o institutie independenta. Au o varietate mare de opere  
– picturi, desene in alb si negru si sculpturi, lucrari ale lui  Vladimir Dimitrov – “The Master”,  
Dechko Uzunov, Ni kolay Pavlovich, Georgi Danchov, Iliya Beshkov, Svetlin Rusev, Sidoniya  
Atanasova si alte opera care sunt pastrate in galerie. Galeria expune picturi ale celor mai 
faimosi artisti cum sunt: Rembrandt,  Domie, Kathy Kolwitz etc. 

Filarmonica din Pleven orchestra cu scena deschi sa exi sta de aproape 50 ani, datorita  
acestui mare muzician bulgar care este Sasha Popov. In  fiecare an orchestra Filarmonicii are 
zeci de reprezentatii atât in Bulgaria cat  si in alte tari Europene,  acompaniaza, de asemenea 
competitia tinerilor cantareti de opera, care are loc in orasul Pleven. Numele orchestrei  
filarmonice din Pleven este  legat de remarcabili dirijori si solisti bulgari si st raini. 

Viata culturala a orasului are prioritati sale incontestabile – festivalul international de muzica 
“Katya Popova”, concursul national de drama bulgara “Ivan Radoev”, Bianualele nationale 
organizate pentru evenimente mici, “Fodar”,  manifestatie nationala bianuala de fotografie,  
“Artvi sion”, festival national pentru incurajarea filmelor si productiilor video, precum si alte 
manifestatii culturale. 

Natura 
Unicul montaj natural, arheologic si original de rezervatie naturala se gaseste in provincia  
“Chernel ka”, fiind unul din cele mai vizitate si  admirate locuri. Rezervatia este  localizata in  
partea centrala a Dunarii depresionare,  la aproximativ 12 km de orasul Pleven. SE intinde pe 
o suprafata de 7 km, raurile dau nastere unui pei saj pitoresc cum este canionul Karst cu o  
latime de la 60 la 200 msi o inaltime a inelului de roca de la 10 la 30 m. Prezenta unei  
vegetatii specifice si a unei faune bogate, explica motivul declararii acestei zone drept “borna 
naturala” in anul 1969.  
In Valea Raului Chernel ka s-au facut importante descoperiri arheologice: chipuri umane, de  
animale, precum si forme geometrice datand din epoca de bronz, desene pre -i sto rice, urme 
de constructii datand din secolul al-XIV-lea. Turi stii sunt  impresionati de asezarile p rei sto rice  
de la coloana de piatra “Mechoka”, de “Gradi shte”fo rtareata antica si medievala, de pestera  
“Tzarevata”, de drumul roman, pastrat si chiar folosit pana in ziua de astazi. 

Cabana “Kapchuka” este un loc potrivit pentru  odihna. Are 22 paturi, o sala mare pentru cina  
si o bucatarie. Reconstructia cladirii s-a facut pentru a o face mai atractiva tu ri stilor.  
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2.2. Principalele servicii oferite si gradul de calitate al acestora 
Urmand tendinta generala din economia Olteniei, si turi smul a inregist rat o tendinta  
descrescatoare. Toti indicatorii: capacitatea de cazare , tu risti cazati, înnoptari, indici de  
utilizare a capacitatii în functiune, au scazut, în unele cazuri la mai putin de jumatate fata de 
1990. Oltenia este regiunea cu cea mai semnificativa descrestere a capacitatii de cazare,  
mai mult de doua ori comparativ cu regiunile Sud-Est, Sud, Vest si  Bucuresti-Ilfov si cu  
aproape de 3 ori comparativ cu regiunea Nord-Vest:  
 
Figura 1: Situatia capacitatilor de primire in Regiunea Oltenia, comparativ cu celelalte regiuni 

 
Oltenia se gaseste pe locul 6 în România în anul 2004 în ceea ce  priveste numarul de  
înnoptari.  
Figura 2a: capacitatea de cazare pe regiuni 

 
Figura 2b: Capacitatea de cazare pe regiuni 

 
La nivel de judet, situatia mai jos prezentata arata o diferenta a nivelului de descrestere  
pentru toti indicatorii, judetul Vâlcea fiind cel mai putin afectat de descresterea activitatilor din  
turism. 
 
Figura 3: situatia capacitatilor de primire in Regiunea Oltenia, comparatie intre judete 
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Judetele Dolj si Gorj au înregi strat cele mai semnificative descresteri în ceea ce priveste  
capacitatea de cazare, 46.4%, respectiv 71.5% (de 3 ori mai mult decât judetul Mehedinti – 
26.3%). Tendinta de-a lungul ultimului deceniu arata o descrestere a activitatilor din turism, 
cauzata de descresterea constanta a puterii de cumparare a tutu ror categoriilor de populatie 
 
Figura 4: ev olutia capacitatii de cazare 1990-2001 in regiunea SV Oltenia 

 

 
 
Figura 5a: evolutia capacitatii de cazare 1990-2000 
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Figura 5b: Evolutia capacitatii de cazare 1990-2004 

 

 
 
Figura 6a: structurile de primire turistica cu functiuni de cazare la niv elul regiunii 

 

 
 
Figura 6b: Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare la nivelul regiunii Oltenia: 
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Figura 7: Înnoptari in structurile de primire turistica cu f unctiuni de cazare turistica, pe tipuri de structuri de primire 
turistica – decembrie 2003 

 
Hotelurile si motelurile au pe departe cea mai mare pondere în ceea ce priveste capacitatea  
de cazare ce  exi sta  la nivelul turismului regional, aceiasi situatie înregi strându-se si  la nivelul 
national. 
În ceea ce priveste  calitatea unitatilor de cazare, este de remarcat faptul ca hotelurile de 5  
stele nu sunt  prezente în  Oltenia. Putem gasi un  numar limitat de hoteluri de 4 si  3 stele (5),  
celelalte fiind clasificate sub acest nivel, fapt ce demonstreaza ca hotelurile din regiune se  
adreseaza înca unui segment de tu risti cu un nivel scazut de  pre tentii de confort. Este nevoie  
de hoteluri cu standard  inalt de calitate, este  necesar ca numărul proprietătilor de patru  si  
cinci stele trebuie să crească cu aproape 50% - in timp ce există o supraofertă de spatii de 
cazare de standard scăzut.  
 
Figura 8: hoteluri dupa nivele de clasif icare, cu certif icate valabile la 31.03.2005 

 
 
În ciuda faptului ca cifra de afaceri înregistrata de hoteluri si restaurante reprezinta numai 
aproximativ 1% din totalul cifrei de afaceri înregi st rata la nivelul regional în anul 2004,  
consideram ca turismul poate fi unul din sectoarele de absorbtie a somerilor.  
 
 
 
 
 
 
Figura 9: cifra de af aceri a unitatilor locale active in 2004 
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Mai putin de 1% din cifra de afaceri a unitatilor locale active este reflectata de activitatile 
turistice. La nivel regional, veniturile obtinute de unitatile mici din turism (hoteluri si  
restaurante) reprezinta 2,18% din totalul veniturilor întreprinderilor medii, ilustrând  ca aceste  
unitati turistice au avut  un t rend ascendent. ( fata de 1,72% in 2003).  
 
Figura 10: investitii totale unitati locale active in 2004 

 

 
Aceiasi situatie se poate gasi în ceea ce priveste investitiile în sector. Numai 1,79 % din 
totalul investitiilor întreprinderilor sunt o rientate spre activitatile de turism, de 5 ori mai putin 
decât la nivel national. Un procent relativ semnificativ al investitiilor în turi sm se înregi streaza 
la întreprinderile cu 0-9 angajati si cu 10-49 angajati, atât la nivel national cât si la cel 
regional. 
 
Figura: Personalul unitatilor locale activ e in 2004 

 
Un procent  semnificativ al personalului unitatilor locale active din hoteluri si restaurante se  
inregistreaza la intreprinderile cu 0 -9 angajati, atat la nivel regional cat si la nivel national. 
O tendinta pozitiva o  constituie cresterea capacitatii de cazare din sectorul p rivat din 1999  
pâna în 2004 cu aproximativ 30%, ceea ce se poate observa si din graficul urmator 
(di spunem de date numai la nivel national): 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: evolutia capacitatii de cazare 1999-2004 
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Aceasta crestere se datoreaza atât faptului ca procesul de privatizare a  unitatilor de tu rism a 
fost în evolutie ascendenta precum si dezvoltarii agro -turi smului. 
Evolutia ascendenta a sectorului privat este confirmata de asemenea de cresterea totala a  
numarului de înnoptari (dispunem numai de date de la nivel national): 
 
Figura 12: evolutia numarului de innoptari 1999-2004 

 
Turismul reprezinta pentru Oltenia sectorul economic care di spune de un valoros potential de  
dezvolta re, neexploatat inca suficient si care poate deveni o sursa de atractie atat a  
investitorilor cat  si a tu ri stilor(romani si straini). Marele avantaj al Olteniei pentru  
dezvoltata rea tu rismului este oferit de prezenta resurselor naturale si culturale de o mare  
diversitate  si armonios repartizate  in teritoriu care  dau posibilitatea practicarii intregii game 
de forme de turi sm. 
Se impune, astfel, pe langa modernizarea struturilor tu ri stice, a statiunilor tu ristice, si crearea  
de produse tu ri stice noi, statiuni, programe originale, atractive si inedite ce ar putea ,  p rintr-o  
activitate sustinuta de promovare,  sa directioneze importante fluxuri turi stice spre Oltenia. 
 
In paralel cu dezvoltarea si modernizarea tutu ror statiunilor balneo-climaterice existente,  
înfiintarea unora noi este obligatorie pentru a exploata potentialul existent (exemplu, Ionele, 
Desa, Gighera, Urzicuta si Ghercesti din Dolj). Izvoarele m inerale din sudul comunei 
Gighera, judetul Dolj, poseda un însemnat potential curativ atestat prin studii hidrogeologice  
complexe. Pentru a  fi exploatate , sunt necesare investitii in infrastructura  pentru revitalizarea 
acestei statiuni balneoclimaterice care a  functionat  cu  succes înainte de cel de-al doilea  
razboi mondial. De asemenea trebuie încurajata dezvoltarea tu ri smului mont an prin 
modernizarea statiunilor Voineasa si Rânca. O atentie speciala t rebuie acordata  modernizarii 
hotelurilor din orasele resedinta de judet, ce reprezinta principalele destinatii pentru turisti si  
oamenii de afaceri. 
La nivel national, in ultimii ani s-a inregi strat o mare extindere insectorul pensiunilor si al 
hotelurilor pent ru tineret. S-a observat de asemenea că gradul de  ocupare  este in general  
scăzut si că exi stă o supraofertă generală de cazare. Totusi, stabilirea unui raport intre  
cerere si ofe rtă trebuie să ia in considerare locatia si aspectele calitătii. Intrebarea esentială  
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este "Cate camere si la ce  nivel al calitătii vor fi solicitate pentru a satisface cererea la un  
grad de ocupare viabil in următorii ani?" 
Tintele stabilite pentru  Romania Turism pană in 2026 estimează care va fi numărul  
inregistră rilor de unităti si locuri de cazare in 2011, 2016, 2021 si 2016. Aceste proiectii ale 
cererii au fost extrapolate la nivelul cererilor de camere in functie de calitate si amplasare  
pentru fiecare din acesti ani.  

 
 
Aceasta indică o solicitare suplimentară de 24.700 camere din categoria superioară (4/5*)si 
47.500 camere din categoria m ijlocie (2/3*) in perioada respectivă. Nu vor fi solicitări de 
camere suplimentare din categoria inferioară (1* si neclasificate); desigur, cererea din 2026 
nu va ajunge la nivelul ofertei actuale.  
 
 
Potentialul turis tic al Olteniei  
1. Turismul de afaceri (M ICE) 

 
Multe unităti mari de cazare consideră afacerea organizării de conferinte ca pe o posibilitate 
de afaceri suplimentară. Cei care oferă un mediu plăcut, facilităti functionale de intalniri, 
cazare de calitate, acces facil din principalele centre si  facilităti corespunzătoare de  
petrecere  a timpului liber sunt cei care au cele mai mari sanse de reusită.  
Există o  piată extinsă a conferintelor internationale, fie la nivel de asociatii, organizatii 
guvernamentale sau corporatii. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeană oferă oportunităti  
Romaniei de atragere a intalnirilor europene si regionale cu conditia oferirii unor facilităti 
corespunzătoare.  
In analiza intalnirilor internationale organizate de mem brii săi in 2005, International Congress 
and Convention Association (ICCA) a identificat 5.315 intalniri internaŃionale organizate in  
aproape 100 de tă ri. 58% dint re acestea au fost o rganizate in Europa,  dar numai 12 in  
Romania. Romania ar putea atrage cu  sigurantă un segment de piată mai mare. 
Majoritatea intalnirilor internationale se desfăsoară in centre de conferinŃe special 
amenajate sau hoteluri. Exi stă tendinta ca intalnirile de dimensiune mai redusă si cele ale 
companiilor să se desfăsoare  in hoteluri. Pentru intalnirile asociatiilor mai mari si cele  
guvernamentale sunt p referate centrele de conferinte special amenajate. 
Figura: intalniri ale asociatiilor internationale – tipul locatiei de congres utilizat in 2005 



 42

 
Perioadele de varf ale intalnirilor internationale din Europa sunt primăvara si toamna.  
Acestea coincid si contribuie la gradul de ocupare de varf  din hotelurile oraselor in aceste  
perioade.  
In pofida dezvoltării hotelurilor cuprinzand facilităti pentru intalniri, este in mod cert  nevoie de  
mari centre de  conferinte special amenajate care să găzduiască in special evenimente 
guvernamentale sau ale asociatiilor. Potentialul pietei este clar.  
O primă privire de ansamblu a profilului acestor intalniri indică necesitatea unei facilităti cu 
dotări corespunzătoare sesiunilor plenare si cu o capacitate de organizare a banchetelor de  
2.000 de locuri. Vor fi necesare mai multe incăperi mai mici pentru găzduirea  intalnirilor 
neplenare si  pentru sesiuni separate pentru numărul total al delegatilor si pentru  organizarea 
unor conferinte cu mai putini delegati. Un centru special amenajat trebuie să aibă  
flexibilitatea de a oferi forme de intalniri inovatoare, cum ar fi lansarea de produse.  Este  
nevoie de suficientă flexibilitate pentru ca acest centru să poată fi folosit pentru di st ractii si  
chiar pentru evenimente sportive, atunci cand nu sunt solicitări pentru principala sa functie,  
aceea de loca tie pentru intalniri. 
 
2. Regiunea Dolj este recunoscuta pentru turismul rural 
Zonele ru rale ofera o veritabila ospitalitate bazata pe mediul nepoluat, vinuri si gastronomie 
de buna calitate, si pe bine-cunoscutele t raditii folclorice ale Olteniei. Desi tu ri smul ru ral în  
Oltenia este la începutul sau, exi sta în regiune case si pensiuni care s-au adaptat cerintelor 
specifice acestui tip de  turi sm. Tinând cont de nivelul în general scazut al infrast ructurii de  
baza din mediul rural acest tip de turi sm întîmpina unele dificultati în ceea ce priveste  
competitivitatea la nivel international. In plus, agroturi smul nu-i atrage pe turi stii romani, 
deoarece majoritatea acestora au rude ce  traiesc în zona rurala. Pe plan national s-a înfiintat  
Asociatia Nationala pentru Turi sm Rural Ecologic si Cultural (ANTREC), care promoveaza 
exploatarea resurselor locale turistice,  înt r-un  mod prin care se pot p roteja, atât  mediul cât si  
traditiile locale. ANT REC are filiale în judetele Vâlcea, Mehedinti, Gorj si Dolj. 
Un numar total de 33 localitati (comune si o rase) sunt înregist rate în reteaua ANTREC de 
promovare a  turismului rural. Dintre  acestea,  5 se afla în Dolj, 12  în Gorj, 7 în Mehedinti si 9  
în Vâlcea.  
Turismul vitivinicol  
Podgoriile constituie, de asemenea, un important obiectiv tu ristic din sectorul rural. Vinurile 
produse in regiunea Oltenia se bucura, p rin calitatea lor, de o buna reputatie. Aici turi stii au 
posibilitatea de a studia tehnologia de producere a vinurilor, a urmari imbutelierea vinului si, 
desigur, a degusta produsul finit. 
Judetul  Dolj  este reprezentat de podgoriile Sadova, Dabuleni,  Bechet, t rei podgorii de-a  
lungul Dunarii, Banu Maracine, Bradesti sau Brabova , la 25 kilometri vest de Craiova,  
Plenita.  
Podgoria SEGARCEA este situata în sudul României, în împrejurim ile orasului Craiova.  Desi  
nu se  întinde pe o suprafata  foarte  însemnata, solul si m icroclimatul propriu permit podgoriei 
sa produca vinuri rosii de înalta clasa,  cum ar fi: Pinot Noir,  Merlot, Burgund Mare, Cabernet  
Sauvignon, dar si câteva vinuri albe. Segarcea este cunoscuta, de asemenea, pentru  
productia de struguri de masa, dint re care  varietatile de Chasselas galben si rosu, Muscat  
Hamburg si Muscat de Adda sunt foarte apreciate.  
 
De un interes special sunt asa numitele 'Cule', case fo rtificate ce  se gasesc numai în Oltenia. 
Având originile în Afgani stan si  în I ran, culele au fost construite in secolul XVIII de catre  m icii 
proprietari pentru a se proteja de invaziile turcesti de peste Dunare. Cu timpul, aceste "cule"  
si -au pierdut destinatia defensiva, si au devenit pentru locuitorii sai mai ales un semn de 
apartenenta la clasa proprietarilor de pamânt.  
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Principalele ‘cule’ din judetul Dolj sunt:  
 Cula Poenaru (1750), comuna Almaj, cu fresce inspirate de fabulele lui Esop. 
 Cula fam iliei Izvoranu (secolul XVIII), comuna Brabova. Accesul se realizeaza din  

Craiova pe drumul local care conduce la Vânju Mare.  
 Cula fam iliei Cernatescu (secolul XVIII), comuna Cernatesti, la 35 kilometri de 

Craiova,. Din Craiova, se alege drumul catre Brabova.  
 
3. Turismul de reuniune, obiective cultural-isorice  
O importanta atractie o reprezinta parcul Romanescu din Craiova - unul dintre monumentele 
arhitecturii peisajului din Romania, si care  contine 96 ha de padure, 4 ha de  lacuri, o g radina  
zoologica, o pista de aterizare, doua restaurante, si peste 250 de specii de arbori si arbusti.  
In judetul Dolj  exi sta un numar de 18 arii protejate prin Legea 5/2001 ce sunt incluse în  
si stemul national si un numar de 19 arii protejate prin Hotarârea Consiliului Judetean Dolj 
nr.26/1994. În ceea ce priveste ariile acvatice protejate acestea trebuie reconsiderate având 
în vedere  dim inuarea suprafetelor, cât si a debitelor,  incluzând aici aria protejata ornitologica  
Ciuperceni-Desa.  
 
4. Turismul cultural  
Muzeele, casele i sto rice si  galeriile de artă din Romania reprezintă avutia culturală si  i sto rică  
a tării. Colectiile lor sunt deosebit de importante. Totusi, in majoritatea cazurilor prezentarea 
lor este ext rem de demodată. Acesta este rezultatul fondurilor insuficiente si al concentrării 
asupra conservării acestor active si a functiilor lor arhivistice folosind resursele disponibile. 
In zilele noastre, vizitatorii muzeelor si atractiilor de patrimoniu se asteaptă (si merită) să  
primească: 
 Un bun-venit 
 Orientare, si  
 Interpretare 

Fie că sunt elevi de scoală sau academicieni, ei se asteaptă să fie prim iti ca oaspeti, dar să  
fie si inst ruiti. Si pentru că vizita nu are doar scop de instruire, ei se bucură si de ocazia de a  
se relaxa si a lua o gustare  sau o băutură răcoritoare in acest amplasament.  
Muzeele, atractiile de patrimoniu si cele arheologice t rebuie să se adapteze cerintelor in  
schimbare ale vizitatorilor lor.  Personalul muzeelor trebuie instruit pentru a-i intampina si a  
acorda asistentă oaspetilor, mai degrabă decat a juca rolul de paznici, ceea ce se intamplă 
adesea. Desi dezvoltarea prezentărilor folosind tehnologia hi-tech,  audio si vizuală, p recum 
si prezentările inter-active pot fi o solutie de bază, exi stă multe variante low cost pentru o mai 
bună interpretare, inclusiv rezumate in limbi străine pentru  continutul fiecărei camere. 
Vanzarea de brosuri, suveniruri si alte produse specifice este trata tă adesea cu retinere, in  
loc să  fie considerată  ca  răspunzand dorintei vizitatorilor si ca  sursă de  venit. In mod similar, 
multe muzee si locatii de patrimoniu dispun de spatiu care poate fi folosit pentru spectacole  
si evenimente culturale.  
In scopul incurajării participării in număr mai mare a vizitatorilor la abundenta de spectacole  
si evenimente culturale din Romania exi stă două principale cerinte. In primul rand 
publicitatea evenimentelor cu mult timp inainte si in al doilea rand facilitarea rezervării si  
cumpărării biletelor. 
 
5. Turism sportiv si de agrement  
Turismul pentru vânatoare si pescuit reprezinta o posibilitate de valorificare a resurselor 
regiunii. 
Vânatoarea se poate practica în padurile Olteniei cu aprobare din partea Directiei Silvice din 
judetul respectiv, în perioadele permise prin lege si în padurile ce nu fac parte din zonele 
protejate prin lege. 
Exista doua legi privind vânatoarea:  
 Legea 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic completata de legea nr 

197/2007 
 Hotararea nr 1105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor- 

Romsilva, completata de Hotararea nr 587/2004 
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Pescuitul sportiv se poate desfasura în conditii exceptionale pe tot cuprinsul regiunii pornind 
de la Dunare  cu specii specifice care se pot gasi în acest fluviu: somnul, un peste care poate  
atinge greutatea de 150 kg,  cega, morun,  ni setru, salau, pe  lacuri de  câmpie, crap,  caras,  
stiuca, pe râuri de câmpie, clean, mreana, pe reurile sau lacurile de munte, pastravul si  
lostrita. 
 
6. Turism activ 
a) Ciclism 
Ciclismul devine tot mai popular ca activitate de recreere in Romania. Există cluburi de  
ciclism atat pentru ciclismul rutier, cat si pentru ciclismul montan. Mai multe parcurile oferă  
oportunităti de practicare a ciclismului si multe altele intentionează să dezvolte circuite si  
trasee in zonele respective.  
Produsul ciclism de traseu se află intr-un stadiu ext rem de incipient de dezvoltare. A exi stat  
tentativa de a pune Romania pe hartă (din punct de vedere literal) prin dezvoltarea unui  
Traseu de ciclism al Dunării. Acesta includea detalierea unui traseu de-a lungul Dunării si  
asigurarea de hărti si detalii privind atractiile turistice si unitătile de cazare pentru turi sti.  
Acest proiect a fost int rerupt din cauza inundatiilor din 2005, iar fondurile au fost folosite  
numai pentru instala rea indicatoarelor de-a lungul traseului. 
b) Drumetii 
Produsul drumetii este in mare parte bine dezvoltat pe te ren prin si stemul de marcare si  
procesul de autorizare a traseelor. Totusi, exi stă o slabă comunicare privind extinsa ofertă a  
produsului către potentialii excursi oni sti, care in consecintă nu cunosc oportunitătile. Această  
lipsă de comunicare t rebuie rezolvată.  
Unele autorităti locale realizează publicatii cuprinzand hărti care indică traseele din interiorul 
si din jurul zonelor lor. Nu exi stă uniformitate in prezentarea acestor informatii sau a hărtilor.  
Informatii detaliate privind posibilitătile de drumetie sunt in general disponibile numai la 
sosirea intr-o statiune. Publicitatea in avans este precară, iar info rmatiile detaliate pentru  
planificare sunt dificil de obtinut inaintea unei vizite. 
In pofida evidentei atractii a drumetiilor in Carpati si alte zone si a efortului serios depus 
pentru a oferi trasee clar marcate si sigure, acest "produs" nu este promovat cu agresivitate. 
 
c) Sporturi de iarna  
Sportu rile de iarnă sunt in mare vogă in Romania. Schiul, snow boarding-ul si activitătile 
asociate acestora sunt foarte la modă. Cei care fac parte din clasa de mijloc, in crestere in  
special in orase, au descoperit in sporturile de iarnă o activitate pe care si-o pot permite si  
care le indeplineste multe din aspi ratii. Multe zone montane au exploatat această  
oportunitate pentru a dezvolta facilităti specifice sportu rilor de iarnă in scopul generării de noi  
locuri de muncă pentru rezidentii din zonă si activitătilor economice in zonele respective. O 
mare parte a  acestei dezvoltări a fost din păcate realizată ad hoc si fără a lua in considerare  
implicatiile pe scară largă. Exi stă riscul ca dezvoltarea unor sportu ri de iarnă actuale sau 
viitoare să se confrunte cu unele aspecte, cum ar fi: 
 Să devină neviabile pentru că piata -tintă in cadrul unei zone usor accesibile este  prea 

m ică; 
 Să devină neviabile din cauza sezonului scurt datorită insuficientei zăpezii – altitudinii 

si incălzirii globale – si cererii reduse din cursul săptămanii; 
 Să devină neviabile si să aducă daune mediului datorită necesitătii si costului 

productiei de zăpadă artificială; 
 Să aibă impact de dist rugere a mediului, atunci cand zonele sunt zone protejate si  

sensibile; 
 Să exercite o presiune prea mare asupra infrast ructurii locale – drumuri de acces,  

si steme sanitare si de canalizare, parcarea autovehiculelor.  
Datele privind gradul de ocupare a spatiilor de cazare si capacitatea de t ransport pe cablu  
indică varfuri scurte ale cererii si un  grad de utilizare generală scăzut. Cresterea potentială a  
pietei pentru sporturile de iarnă nu a fost cercetată. Dezvoltarea viitoare presupune deci  
ri scuri. Ea trebuie să nu se orienteze după produs, ci să se bazeze pe evaluări serioase ale  
cererii pietei. 
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6. Turism “city b reak” 
Ca rezultat al cresterii timpului liber si al multiplelor vacante, alături de aparitia companiilor 
aeriene low cost si a trenurilor rapide intercity, s-a inregistrat o crestere dramatică a  
numărului de mini-vacante (city break) petrecute in orasele europene. 
Principalele cerinte ale unei reusite destinatii city break sunt:  
 Acces facil low cost;  
 Cazare de calitate la tarife specifice perioadelor din afara sezonului (tipice de  

weekend); 
 Activităti culturale; 
 Preparate culinare si băuturi de calitate in zone atractive din imprejurimi; 
 Cumpărături;  
 Informare corespunzătoare;  
 Transport local adecvat.  

Craiova poate, de asemenea indeplini toate aceste crite rii. Companiile de transport low cost  
fac accesul posibil si determină practicarea de către alte companii a unor tarife specifice  
perioadelor din afara sezonului. 
In general hotelurile practică tarife foarte scăzute in weekend. Există organiza tori foarte  
activi, desi cu slabă mediatizare, de spectacole de operă si formatii orchestrale la standard  
international. Exi stă multe baruri si restaurante deosebit de animate noaptea. Cea mai 
importantă este insăsi inima orasului. Exi stă multe zone at ractive cu arhitectură fascinantă,  
muzee, bi serici, magazine si cafenele imbietoare. Există  parcuri m ici si mari. Este un oras 
care te invită să-l cut reieri si să te bucuri de ambianta lui. 
Prezentare si dezvoltarea produselor 
Pentru  ca un  oras să  se  poată  lansa ca  destinatie city break, este necesară  imbunătătirea si  
dezvolta rea catorva aspecte: 
 Transferuri la aeroport  

Pentru a păstra tarife de transport low cost t rebuie dezvoltat un serviciu special de transport  
permanent cu autobuzul intre oras si aeroport.  
 Trasee de parcurs pe jos - trebuie dezvoltate trasee de mers pe jos mentionate pe  

hărti in mai multe limbi st răine 
 Centru de Informare Turi stică - Un CIT trebuie deschi s in zona centrală 
 Rezervări la nivel central pentru evenimente culturale 

Un chiosc preferabil in cadrul CIT pentru bilete la principalele spectacole de orchestră,  
teatru, operă, etc. Ideal ar fi un box office computerizat pentru toate locatiile de spectacol. 
 Autocar cu multiple călătorii 

Un traseu in circuit cu autocarul care să ofere un număr nelimitat de călătorii pentru un bilet 
zilnic de călătorie. Un ghid care să facă comentarii in mai multe limbi st răine ar fi o optiune 
suplimentară. 
 Marketing - t rebuie realizată o campanie promotională la diferite niveluri. 

 
7. Croaziere pe Dunăre  
Există unele deficiente in cadrul traficului de croazieră pe Dunăre, inclusiv:  
 Rate  si metode nestandardizate de percepere a  taxelor de  acostare la ponton, a  

tarifelor pentru pasageri, etc. in diferite puncte;  
 Taxele de acostare la ponton sunt in general mult mai mari decat oriunde in altă parte  

pe Dunăre – Bulgaria si Serbia, de exemplu; 
 Lipsa unui punct central sau a unui birou de decontare pentru anuntarea curselor de  

nave si de  pasageri. Aceasta este procedura standard folosită in Germania, Austria si  
Ungaria;  

 Calitate slabă a unor pontoane si facilităti de acostare;  
 Calitate slabă a drumurilor de acces spre unele zone speciale de acostare;  
 Neimplementarea unor reglementări de acostare  prioritare pentru  navele de  

croazieră;  
 Lipsa informatiilor pentru vizitatori si a magazinelor in zonele de acostare – cafenele,  

artizanat local, etc.  
Aproape inevitabil, majoritatea pasagerilor in croazie rele pe Dunăre vizitează pentru prima 
dată Romania. Experienta si calitatea intampinării sunt deci importante dacă dorim să-i  
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convingem să revină ulterior intr-o vizită de mai lungă durată. Se recomandă asadar să li se  
ofere facilităti de mai bună calitate si să  se  profite de ocazie pentru a le oferi materiale 
promotionale pentru a-i incuraja să repete vizita.  
Pentru  a creste numărul vizitatorilor in croaziere pe Dunăre este necesară modernizarea si  
standardizarea procedurilor si facilitătilor de primire. 
 
8. Circuite turistice 
In turi smul de recreere exi stă o tendintă tot  mai accentuată de mobilitate a vizitatorilor. 
Datorită mobilitătii crescute, in special prin cresterea numărului de autoturisme proprietate  
personală si prin di sponibilitatea inchirierii de masini, tot  mai multi vizitatori circulă dint r-un  
loc in altul, cercetand diverse locuri si dormind acolo o noapte sau două si apoi continuand 
să se deplaseze. In felul acesta  se formează circuitele. 
Tur-operatorii proiectează circuite turi stice pentru  călătoriile in grup. Persoanele particulare  
isi proiectează propriile circuite sau itinerare, fie detaliat dinainte, fie doar in linii mari si luand 
decizii privind obiectivele vizitate pe  parcurs. Multe din circuitele tu ristice includ numai 
marcarea destinatiilor si abia mentionează date generale. 
Provocarea pentru destinatia turi stică este de a propune circuite turi stice demonstrand că  
există nenumărate lucruri de văzut si de făcut in spatele marcajelor si prin aceasta vizitato rii 
să-si mărească sejurul si cheltuielile. Dacă punctele de atractie si companiile de turism mai 
m ici vor să profite din turi sm, ele trebuie prezentate ca  optiuni pentru a  fi incluse int r-un  
circuit. Vizitatorii apreciază foarte mult circuitele propuse si au tendinta de a  apela la ele. 
Circuitele turistice pot fi itinerare preci se, cum ar fi un traseu viticol. Totusi, in general ele 
prezintă un concept sau listă de optiuni din care  tu r-operatorul sau tu ri stul individual poate  
alege. Principalele obiective ale unui circuit tu ri stic din punct de vedere al destinatiei sunt:  
 Cresterea duratei sejurului evidentiind gama largă de optiuni de vizite si activităti la 

fiecare destinatie; 
 Cresterea dura tei sejurului indicand optiuni pentru excursii pornind de la baza  

destinatiei; 
 Indicarea legăturilor cu  alte destinatii din regiune pentru a creste  gradul de atractie in  

general si motivatia vizitării. 
In esentă, circuitul cuprinde principalele orase,  ca diamantele intr-un colier, care pot fi vizitate  
toate intr-o singură călătorie sau in grupuri mai mici. Totusi, fiecare oras trebuie să-si  
demonstreze propriile fatete – atractii, dist ractii, plimbări, etc. – precum si gama de atractii, 
activităti si excursii accesibile din orasul respectiv.  
Orasele tind să fie punctele centrale intr-un circuit pentru că ele au principalele atractii si  
majoritatea spatiilor de cazare, dar un  element important al circuitului il reprezintă  
oportunitătile de cazare in mediul rural. Aceste optiuni de cazare actionează ca sateliti pentru  
principalele orase perm itand vizitatorilor să  se  lase in  voia activitătilor si stilului de viată ru ral  
si să guste din atractiile urbane.  
 
 
Serv icii de cazare in Pleven 
Hotelul “Balkan”- este un hotel de  3 stele. Ofera  un apartament rezidential, 14 apartamente  
standard, 90 camere single, 92 camere duble, o sala de conferinta. Sala de conferinta este  
preferata pentru organizarea de seminarii, forumuri si intalniri. Hotelul are de asemenea o  
cafenea,  restaurantul “Bal kan”, cu o gradina de vara, restaurantul “Panorama”. Tel: 064/803-
700, Adresa: Bulevardul “Russe” 85 
 
Hotelul “Interrostov”- este  un hotel de 3 stele, localizat in centrul orasului, având in dotare 7  
apartamente standard, 60 camere duble, 40 camere single, restaurante  
luxoase, o g radina de vara, un  bar de noapte, o sala de conferinte. Tel: 064/  
801-095, Adresa: Str. “Osvobojdenie”, n r.2  
 
Hotelul “Pleven” SA- hotel de 2 stele localizat in apropiere de statia de  
autobuz si  statia de cale ferata. Tel: 064/3-83-13, Adresa:  piata “Republica”, nr 
2 
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Pensiunea “Kailaka” este localizata in parcul de distractii 
“Kailaka”.  Are in dotare 5 apartamente, 45  camere duble, un  
restaurant elegant, o  gradina de vara,  un lobby bar. Tel: 064/801-
473 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel complex “Storgozia” localizat in zona rezidentiala Storgozia. Are 26 de camere single,  
58 camere duble, 20 apartamente, un lobby bar, sauna, o parcare.pazita. Tel.: 064/850 -537  
 
 
 
2.3. Oportunitati de dezvoltare prin identificarea niselor de piata in 
turismul transfrontalier 
Analiza SWOT in domeniul turismului, identifica urmatoarele:  
Principalele puncte tari: 
 Diversificare ridicata  a ofertei turi stice: paduri si parcuri naturale cu flora si fauna 

variata, munti, pesteri, zone rurale necontaminate, ape minerale si statiuni termale, 
pescuit si vânatoare, at ractii culturale 

 Folclorul si traditiile, gastronomie bazata pe produse naturale locale 
 A doua regiune din Romania ca  numar si importanta a manastirilor vechi (turi sm 

ecumenic) 
 Regiunea este bogata in ape m inerale(turi sm balnear) 
 Existenta pensiunilor agroturistice 
 Existenta vestigiilor culturale si i sto rice pe teritoriul regiunii 
 Existenta unui numar mare de parcuri naturale 

Puncte slabe 
 Infrastructura din turi sm la standarde reduse, calitate redusa a  cazarii, infrast ructura  

de baza subdezvoltata; lipsa capacitatilor de tu ri sm sportiv 
 Numar scazut de evenimente turistice si culturale  
 Cultura limitata în serviciile de turi sm; foarte putini tur operatori pentru Oltenia 
 Insuficienta unitatilor de învatamânt specializate în tu ri sm  
 Regiunea se bazeaza puternic pe turi smul social (pentru persoanele în vârsta) 

subventionat de la bugetul de stat  
 Insuficienta promovare a produselor confectionate manual (inclusiv: di stributie  

scazuta, slaba vizibilitate pentru turi sti) 
 Diferenta înt re potentialul turistic al judetelor din sudul si nordul regiunii 

Oportunitati 
 Foarte bune perspective pentru turi smul montan (turi sm recreativ) 
 Perspective bune pentru dezvoltarea tu rismului rural în zonele izolate  
 Posibilitatea exploatarii parcurilor naturale si a zonelor protejate ca resurse turi stice în  

acelasi timp protejând mediul regional (ecoturi sm) 
 Includerea portiunii de Dunare a regiunii în si stemul turistic european de tip croaziera 
 Interesul crescut în agroturi sm 
 Finantari (Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, alte surse) 
 Dezvoltarea produselor turi stice regionale 
 Infiintarea punctelor de informare turistica regionala 

Amenintari 
 Întârzieri în privatizarea utilitatilor din turism  
 Promovare insuficienta a tu ri smului comparativ cu celelalte regiuni 
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A. Resursele turistice  naturale ale regiunii  Oltenia  
 peisaje de luncă adiacente Dunării, cu pâlcuri de pădure, dune de ni sip, ochiuri de  

apă care ademenesc pescarii sportivi;  
 peisajele specifice din lunca Jiului, mai ales în apropiere de vărsarea în Dunăre;  
 lacurile rămase după lucrările de hidroamelioraţie (Bi streţ , Fântâna Banului, Rast,  

Maglavit, Golenţi (Ciuperceni ), reprezentând un real potenţial pentru pescuitul 
sportiv sau agrement;  

 lacurile naturale din lunca Jiului, unele cu amenajări pentru  agrement (Lacul Prunet  
- Bratvoieşti);  

 ape minerale de la Gighera (lângă Bechet);  
 potenţialul piscicol din lacuri şi apele curgătoare;  
 ape minerale: lacul Gherceşti (ape bicarbonatate, sulfatate, sodice), Lacul Ionele  

(comuna Urzicuţa, ape bicarbonatate, sl ab sulfatate, sodice, hipotone);  
 condiţiile de climă, care favorizează practicarea turi smului aproape tot timpul anului 

(130-137 zile cu cer senin/an);  
 valoarea peisagistică şi de agrement a pădurilor de cer, gârniţă, gorun, fag, salcâm, 

unele fiind încadrate în rezervaţii ( Pleniţa);  
 alte rezervaţii ştiinţifice care pot fi incluse în circuitele turi stice (dunele de la 

Dăbuleni, Valea Rea - Radovan, punctele fosilifere Bucovăţ, Drănic, rezervaţia  
ornitologică Ciuperceni – Desa, paji ştea halofilă Gighera ş.a.);  

 fondul cinegetic valoros, important pentru organizarea unor partide de vânătoare.  
B. Resurse turis tice antropice  

I. Potenţialul cultural-is toric 
a) Aşezări vechi: 
 aşezările geto-dacice de la Bist reţ (9-6 î.Hr.);  
 castrele romane de la Bistreţ (sec. 2-3 d. Hr. ), Desa (sec. 2 î.Hr. - 4 d-Hr.), Răcari,  

Brădeşti 
b) Monumente istorice şi de artă de factură religioasă  
 mănăstiri: Coşuna - Bucovăţ (1572), Jitianu - comuna Podari (1658), Obedeanu 

(1747), Sadova (1663), Segarcea (sec. XV-XIX), Alba (sec. al XVII I-lea), fostul schit  
Zdraia - Roaba (sec. al XV-lea), fostul schit Târnaviţa (1672);  

 bisericile din Băileşti (1839 şi 1845),  Almăj (1787), Adâncata  (1806), Amărăştii de Sus 
(1843), Argetoaia (1813), Balota de  Sus (1858), Bechet (1808),  bisericile din Craiova:  
“Madona Dudu” (1758),  “Sf. Mina“ (1731),  "Sf.  Nicolae - Belivaca” (1786), Hagi Enuşi  
“Toţii Sfinţii” (1792), “Sf. Treime” (1890); 

 Catedrala Mitropolitană (1690) şi Palatul M itropoliei din Craiova.  
c) Monumente istoriceşi de artă , monumente de arhitectură civilă 
 case fortificate de  timpul culelor: Poenaru (1746) din Almăj, Izvoranu - Geblescu (sec.  

XVIII ) din Brabova, Cernăteştilor (sec. al XVIII -lea) din Cernăteşti; 
 Casele Băniei (1699), Casa Glogoveanu (1802), Casa Cernătescu - Cârlogeanu 

(1776), Casa Bengescu (sec. al XVIII-lea), Palatul Administrativ (1812), Fabrica  
Hoffenschranz (1877), Hanul Putureanu (1885),  Ruinele Hanului Hurez (1706),  
Fântâna Purcariu (1816), Fântâna Roşie (1850), Fântâna Popova (sec. al XVI I-lea),  
Pacul Poporului (1897) - în Craiova; Curtea şi conacul lui Cornea Brăiloiu (1695) din  
satul Negoieşti, Curtea lui Stan Jianu (sec. al XVII-lea) din satul Preajba, Casa - 
conac a pictorului Henri Catargi (sec. al XIX-lea) din comuna Scăeşti, Conacul  
Coţofenilor (1653) din sa tul Coţofeni. 

d) Monumente de artă plastică comemorative  
 monumentele: Tudor Vladimirescu, Fraţii Buzeşti, Al.I. Cuza - din Craiova; bustul lui 

Th. Aman din Craiova, Obeliscul lui Cobuz (1916-1918), Obeliscul bateriei “M ircea” 
din Calafat, Obeli scul “1877" din Băileşti. 

e) Muzee,  case memoriale: în Craiova: Muzeul Olteniei, Muzeul de artă, Muzeul memorial 
Traian Demetrescu, Muzeul memorial Elena Farago; Muzeul orăşenesc din Calafat; Muzeul  
istoric din comuna Poiana Mare; casa poetului Al. Macedonski din satul Popeasa. 
f) Etnografie şi folcor 
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 monumente de arhitectură populară: bisericile din lemn din Balota de Jos (1709),  
Gubancea (sec. al XIX-lea), Sadova (sec. al XV-lea), Secu (sec. al XVIII -lea şi  
reconstruită în 1831), Valea lui Pătru (1815), Fântânele (1700); 

 creaţie artistică populară: crucile de lemn pictate din satele Tuglui (sec. al XIX - lea),  
Salcia, Ni sipuri (sec. al XIX-lea), crucile de piatră  din satele Măţăţei (1770),  Ostroveni  
(1862, adusă din Bulgaria); costume populare tradiţionale la Dăbuleni, olărit la Valea 
Stanciului, ţesături la Bârca, instalaţii tehnice populare la Veleşti, Rupturile; 

 manifestări folclorice tradiţionale: “Sărbătoarea teiului” (în jurul datei de 15 iunie, la 
Cleanov, 52 km de Craiova), "Sărbătoarea bujorului” (ultima decadă a lunii mai în 
pădurea Pleniţa, la 50 km de Craiova), Festivalul cântecului popular “Maria Tănase”,  
anual, la Craiova.  

 
II. Potenţialul  tehnico-economic este  reprezentat p rin:  

 podgoriile şi cramele de la: Segarcea (1906), Dăbuleni, Bechet , Sadova, Ostroveni,  
Poiana Mare ş.a.  

 lacurile antropice de pe Jiu şi alte văi secundare, cu funcţii piscicole, de agrement  
sau industriale. 

 
Pentru valorificarea oportunitatilor de dezvoltare a turismului au fost identificate o serie de  
programe, astfel pentru Romania: 
Pentru susţinerea promovării ofertei turi stice româneşti şi pentru creşterea circulaţiei  
turis tice pe teri toriul României, a fost lansat oficial proiectul de Strategie de dezvoltare a  
turismului 2007 – 2013, cu participarea asociaţiilor profesionale şi  patronale din tu ri sm, a  
autorităţilor locale şi regionale din România, a ONG-urilor din turism şi a consultanţilor 
internaţionali şi s-a demarat p rocesul de branding naţional p rintr-un proiect susţinut de 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvolta re Internaţională (USAID).  
Proiectul include şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi  patronale din tu ri sm şi se  
corelează cu proiectul de creare a brandului naţional iniţiat de Agenţia Naţională pentru  
Strategii Guvernamentale.Strategia tu rismului a fost finalizată şi  se  află pe  circuitul de 
avizare şi aprobare.  
Prin aderarea României, în septembrie 2005, la "Carta pentru Geoturi sm" a societăţii 
National Geographic, România a fost declarată a t reia destinaţie geoturi stică din lume. 
S-a elaborat  un  pachet de  proiecte de acte normative armonizate cu legislaţia din ţă rile 
Uniunii Europene (UE), prin care se va asigura atât creşterea calită ţii serv iciilor, cât şi  
diversificarea ofertei.  
Totodată, s-a acţionat pentru sim plificarea legislaţiei de specialitate în domeniu, iar în  
colaborare cu specialişti ai Sectorului Turi sm, Hotelu ri, Restaurante şi cu sprijinul experţilor 
din cadrul M inisterului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ai Institutului Naţional de  
Stati stică (INS), s-a  realizat o etapă importantă de actualizare a nomenclatorului  de  
Clasificare a Ocupaţiilor din România pentru Sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante.  
A fost  elaborat , mediatizat, aprobat şi derulat Programul de dezvoltare a învăţământului  
turis tic – 2006. Prin aceste program, s-au susţinut logistic şi financiar proiecte de  
învăţământ turi stic,  cu tematica de specialitate. Centrul Naţional de Învăţământ Turi stic a  
derulat 44 de programe de formare profesională cu persoane juridice.  
Au fost continuate : „Programul Steagul Albastru” şi Programul de creştere a calităţii 
serviciilor turi stice hoteliere „Sigla Q” (sau „Marca Q”), în vederea îndeplinirii criteriilor şi a  
atingerii standardelor europene pentru porturi de agrement, unităţi hoteliere. Pentru sezonul  
2006, 8 plaje şi portul de agrement, angajate în p rogram, au prim it distincţia “Blue Flag”.  
Guvernul României a stabilit printr-un Memorandum 5 subprograme de investiţii în turism, 
care urmează să se deruleze în perioada 2006 – 2008 (pentru anul 2006 s-a cheltuit suma 
de 325 m ilioane EUR):  
 superschi în Carpaţi;  
 dezvolta rea staţiunilor turistice balneoclimaterice; 
 dezvolta rea infrastructurii turistice în zona montană înaltă;  
 dezvolta rea echilibrată şi integrată a  zonei turi stice din Delta Dunării şi a staţiunilor de  

pe litoralul Mării Negre;  
 dezvolta rea turi smului cultural. 
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Proiectele pentru care se solicită finanţare au printre obiective şi amenajarea unei reţele de  
centre de informare turi stică.  
S-a diversificat şi extins activitatea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea şi  
Prom ovarea Turismului, din care  fac parte peste 20 de  asociaţii profesionale şi patronale  
din turismul românesc, în cadrul căruia se dezbat principalele politici din domeniul turismului 
şi s-au iniţiat acorduri de cooperare cu Asociaţia Naţională de Turi sm Rural, Ecologic şi  
Cultural (ANT REC) şi Patronatul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turi sm (PANAT), pentru  
activităţile de autorizare, control şi promovare la nivel regional. Este  un pas însemnat în 
domeniul cooperării cu actorii implicaţi în turism, întrucât, pentru a se crea încredere între  
parteneri (fie în sectorul public, fie în sectorul privat, fie intersectorial), este nevoie de  
comunicare, iar comunicarea a  evoluat de la informare, la consultare, interacţiune,  feed-
back. Pentru promovarea turismului românesc s-au realizat o serie de materiale de 
promovare: Ghidul Hotelurilor – 2006, broşura “Traveller Magazin”, pliantul „Infolitoral”, a 
fost continuată difuzarea de broşuri şi revi ste pe teme precum: Castele şi palate, Maramureş,  
Bucovina, Staţiuni balneoclimaterice, Drumurile vinului, Delta Dunării, etc., în p rincipalele 
limbi de circulaţie internaţională. Au fost realizate campanii de promovare, atât pe piaţa  
internă, cât şi pe plan extern, care au inclus spoturi TV, reclame outdoor (panotaj, inclusiv 
în principalele mijloace de transport în comun din Anglia, Spania, Israel, Suedia, Italia, 
Franţa, p recum şi în staţii), Inte rnet (banner, link),  reclame în presa scrisă. Au fost o rganizate  
acţiuni de road-show. Spoturile de promovare tu ri stică a României s-au difuzat pe 
principalele canale pan-europene de televiziune: CNN, Di scovery, BBC, EuroNews, etc.  
S-a participat la cele mai importante târguri şi burse de turism internaţionale (Germania, 
Anglia, Ţările Benelux, Austria, Elveţia, Spania, Franţa, Italia, Federaţia Rusă, China,  
Ungaria, Ţările Scandinave, SUA, Israel, etc. ) – peste 50 de manifestări expoziţionale de  
turism. În ceea ce priveşte promovarea pe pieţele externe, s-au organizat evenimente 
speciale în stăinătate, precum: seri româneşti, zile ale României, mini-festivalu ri de tradiţii şi 
artizanat.  
Pe plan intern, au fost o rganizate la Bucureşti Târgul Naţional de Turism (aprilie 2006) şi  
Târgul Internaţional de Turism (octombrie 2006),  ediţia a XVI-a. ANT a sprijinit 
organizarea primei ediţii a Târgului de Turism Rural din România – Rustica România 
(septembrie 2006).  
Au fost int roduse tehnici moderne de promovare (pool system, gesture tech, dyna 
scan), care vor fi utilizate pe larg în cadrul manifestărilor viitoare. În vederea at ragerii 
partenerilor st rategici, cu precadere  a celor din sectorul privat, s-a ini ţia t târgul  
internaţional de proiecte pentru dezvoltarea turismului la nivel local si regional, şi au  
fost invitaţi în vizite de documentare în România jurnalişti, tour operatori şi alţi creatori de  
opinie din Austria, Belgia, China, Germania, Italia, Anglia, SUA, etc.  
În ceea ce priveşte promovarea imaginii României ca destinaţie turis tică prin 
intermediul Internetului, au fost realizate  următoarele acţiuni: 
 A fost reproiectat şi relansat site-ul instituţiei, www.mturi sm.ro,  acest site beneficiind 

şi de optimizare în cadrul motoarelor de căutare (SEO), fapt ce a determ inat vizitarea  
acestuia de un număr sporit de utilizatori.  

 S-a lucrat în vederea restructurării, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al  
imaginii, a site-ului oficial de promovare a României ca destinaţie turistică,  
www.romaniatravel.com. Noul site fiind dedicat  exclusiv p romovării României turistice  
pe pieţele internaţionale, cu variante lingvistice în  limbile engleză, franceză, germană 
şi spaniolă; 

 În plus faţă de acest  site, ANT a mai dezvoltat, sub directa coordonare a  birourilor 
sale de promovare şi info rmare tu ri stică din străinătate, site-uri de promovare  
adaptate la specificul pieţelor turistice pe care aceste birouri activează. În cursul  
anului 2006, au fost refăcute şi relansate www.guideroumanie.com – site-ul pentru  
piaţa Franţa,  www.romania.it – siteul pentru piaţa Italia, www.rumaniatour.com – site-
ul pentru piaţa Spania, www.roumanie-tourisme.be – site-ul pentru piaţa Benelux, cu  
variante lingvi stice în franceză si flamandă;  

 Sunt in construcţie site-uri de promovare pentru urmatoarele pieţe: Austria  
(www.rumaenien-info.at ), China şi Ungaria şi în proces de restructurare,  
www.romaniatourism.com – site -ul comun pentru pieţele SUA şi Marea Britanie; 
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 ANT a contribuit la realizarea site -ului dedicat celei de-a XI-a ediţii a Summit-ului 
Francofoniei, eveniment desfăşura t in toamna anului 2006 la Bucureşti:  
www.sommet-francophonie.org. Contribuţia a constat în fu rnizarea conţinutului 
dedicat prezentării României turistice, atât ca text cât şi ca imagini; 

La realizarea site-ul www.danube-info.org,  s-a  încearcat o  g rupare a tuturor traseelor cicliste  
şi a site -urilor despre cicloturi sm într-o manieră unitară, analizandu-se posibilitatea 
dezvoltă rii infrastructurii pentru biciclişti.  
În domeniul statisticii,  ANT a continuat cooperarea t radiţională atât cu instituţiile interne –  
Institutul Naţional de Statistică (INS) – căruia îi transmite situaţia unităţilor nou clasificate, cât  
şi cu cele internaţionale: Organizaţia Mondială a Turismului şi Comisia Europeană pentru  
Turism – cărora le furnizează rapoartele anuale privind situaţia turismului în România, pe 
baza indicatorilor stati stici comunicaţi de INS. Din decembrie 2006, ANT  t ransmite periodic 
Comitetului pentru Turi sm din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) date stati stice complete din domeniul industriei călătoriilor şi turi smului, pentru  
elaborarea periodică a lucrării „Perspective ale tu ri smului OCDE”.  
În domeniul autorizării şi controlului, au derulate acţiuni de verificare şi control la unităţile 
comerciale din domeniul turismului. În câteva cazuri, s-a  recurs la sancţiuni contravenţionale,  
averti smente, amenzi, declasificări ale unităţilor, retrageri ale certificatelor de clasificare sau 
ale licenţelor de turi sm, suspendări ale licenţelor de turism. 
În domeniul relaţiilor internaţionale, ANT ia parte la activităţile: Organizaţiei Mondiale a 
Turismului (OMT), Comisiei Europene pentru Turi sm (CET), Asociaţiei Internaţionale de  
Promovare a Turi smului Dunărean (die Donau), Iniţiativei Central-Europene (ICE),  
Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Organizaţiei pentru  
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)2, etc. România a devenit observator în cadrul  
Comitetului pentru Turi sm al OCDE în cursul lunii septembrie 2006,  după prezentarea la  
Roma, în iunie 2006, a Politicii Naţionale în domeniul turismului. Trebuie subliniat faptul că  
aderarea la OCDE este unul dintre  obiectivele de politică externă importante – obiectiv inclus 
în Programul de Guvernare 2005 – 2008.  
 
In cadrul Programului Operational Regional, turi smului ii este destinata Axa Prioritara 4: 
Dezvoltarea turismului regional şi local  
Domeniul major de intervenţie: 1. Restaurarea şi valori ficarea patrimoniului istoric şi  
cultural, precum şi crearea/m odernizarea infrastructurilor conexe 
Obiective: 
 Creşterea importanţei turi smului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea 

economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei 
mediului; 

  Extinderea sezonului turistic; 
 Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi 

regional pe piaţa turi stică naţională şi internaţională. 
Activi tăţi  eligibile şi operaţiuni ( proiecte) 
Sunt eligibile pentru finanţare activităţi care vizează obiectivele cu potenţial turistic care fac 
parte din pa trimoniul UNESCO, patrimoniul cultural naţional, patrimoniul cultural local din 
mediul urban, cum ar fi:  
 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu; 
 Restaurarea, protecţia şi conservarea picturilor interioare, f rescelor, picturilor murale 

exterioare; 
 Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele  

reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;  
 Lucrări şi dotări pentru  asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de 

siguranţă precum şi a celui decorativ;  
 Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 
 Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului reabilitat; 
 Dotări interioare  (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de  

climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);  
 Instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apă şi pentru  

evacuarea apelor pluviale şi menajere; 
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 Dotări interioare pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil 
 Amenajarea zonelor de protecţie prin delim itarea şi împrejmuirea obiectivelor de  

patrimoniu (acolo unde este cazul);  
 Construcţia utilităţilor anexe (parcaj, g rup sanitar, reclame şi indicatoare);  
 Amenajarea / marcarea de t rasee tu ri stice / itinerarii culturale la obiectivele reabilitate. 

Solici tanţi:  Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;  Societăţi comerciale; 
Persoane juridice (care nu sunt agenţi economici).  
Areale / zone ş i /sau grupuri ţintă: Areale în care se găsesc obiective cu potenţial turi stic 
din patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural naţional, patrimoniul cultural – local din mediul 
urban.  
Criterii de eligibili ta te a proiectelor 
 Proiectul trebuie să se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului 

Operaţional Regional; 
 Solicitantul de proiect dovedeşte calitatea de proprietar al terenului şi /sau a  

obiectivului de patrimoniu sau are acordul proprietarului de drept  (persoană fizică sau 
juridică ) în cazul în care nu este proprietarul obiectivului de patrimoniu ; 

 Proiectul are studiu de fezabilitate şi avizele corespunzătoare;  
 Solicitantul de proiect trebuie să facă dovada capacităţii de finanţare;  
 Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului să nu fi fost finanţate din  

fonduri publice în ultimii 5 ani; 
 Costurile proiectului se  încadrează în limitele financiare prevăzute  pentru tipul  

respectiv de proiect;  
 Graficul plăţilor efectuate de către beneficiar către contractor să  nu  depăşească 30 

iunie 2015 
 Proiectul t rebuie să fie în concordanţă cu planurile de amenajare a terito riului; 
 Proiectul are autorizaţiile specifice necesare;  
 Proiectul trebuie să respecte  normele legislative privind protecţia obiectivelor de  

patrimoniu / siguranţa tu ristului, protecţia mediului; 
 Existenţa căii de acces la obiectivul de patrimoniu restaurat;  
 Obiectivul de patrimoniu să fie inclus total sau parţial în circuitul public; 
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitate administ rativă (proprie sau prin  

delegare) de implementare a proiectului. 
Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari : MDLPL- Autoritatea  
de Certificare şi Plată 
Mărimea alocărilor financiare :  Costul total m inim  al unui proiect: 500.000 Euro; Costul  
total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.  
 
Autori tă ţi ale administraţiei publice locale şi centrale care fac dovada proprietăţii asupra  
obiectivului de patrimoniu sau au acordul proprietarilor de drept- Contribuţie FEDR 85 %, 
Buget de stat 13 %, Buget local 2 %  
Persoane juridice (care nu sunt agenţi economici) care au în proprietate obiective de 
patrimoniu :  Contribuţie FEDR 85 %, Buget de stat 13 %, Contribuţie proprie 2 % 
Societăţi comerciale care au în proprietate obiective de patrimoniu 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mari: Contribuţie FEDR:maxim 40% pentru Reg 
Bucureşti Ilfov, maxim 50% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 60% pentru  
Reg Bucureşti Ilfov, minim 50% pentru celelalte Regiuni 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi M ijlocii: Contribuţie FEDR: maxim 50% pentru Reg 
Bucureşti Ilfov, maxim 60% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 50% pentru  
Reg Bucureşti Ilfov, minim 40% pentru celelalte Regiuni 
• Societăţi Comerciale  – Întreprinderi Mici: Contribuţie FEDR: maxim 60% pentru Reg 
Bucureşti Ilfov, maxim 70% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 40% pentru  
Reg Bucureşti Ilfov, minim 30% pentru celelalte Regiuni 
Ajutor de stat: Activităţile finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie nu fac obiectul  
ajutorului de stat înt rucât  natura acestora nu este în p rincipal una economică. 
 
Domeniul major de intervenţie: 2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor 
specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic 
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Obiective: Valorificarea resurselor naturale în scop tu ristic; Diversificarea serviciilor turi stice.  
Activi tăţi  eligibile şi operaţiuni (proiecte) 
• Dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau t ransport a izvoarelo r m inerale şi saline cu potenţial 
terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze te rapeutice, factorii sanogeni  
de la nivelul grotelor şi salinelor); 
• Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de t ratament din  
staţiunile balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;  
• Amenajarea obiectivelor turi stice na turale pentru activităţi turi stice (formaţiuni geologice, 
peşteri, saline, m ine, vulcani noroioşi, lacuri) p rin: Instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie; 
• Asigurarea accesului în condiţii de securitate pentru turi st;  
• Amenajare grupuri sanitare;etc. 
• Amenajare puncte (foi şoare) de observare / filmare / fotografiere; 
• Refacerea şi amenajarea căilor de acces la p rincipalele obiective turi stice  naturale, cu  
excepţia d rumurilor finanţate sub Axa prio ritară 1 şi a drumurilor comunale; 
• Amenajarea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv utilităţile specifice (g rupuri  
sanitare, apă curentă, iluminat etc.);  
• Amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer; 
• Amenajarea şi construirea de refugii montane pentru asigurarea siguranţei şi a primului 
ajutor în caz de accidente;  
• Marcarea t raseelor montane;  
• Amplasarea de panouri informative;  
• Amenajarea de noi posturi SALVAMONT; 
• Refacerea şi amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor pentru cura de  
teren, a spaţiilor de recreere şi popas, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor m inerale; 
• Refacerea parcurilor balneare,  parcuri – grădină;  
Solici tanţi:  Autorităţi ale administraţiei publice;  Societăţi comerciale. 
Areale / Zone şi/sau grupuri ţintă:Areale cu resurse naturale, care au potenţial turi stic. 
Criterii de eligibili ta te  
 Proiectul trebuie să se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului Operaţional 

Regional; 
 Solicitantul de proiect dovedeşte calitatea de proprietar al te renului şi sau al clădirilor sau 

după caz, concesionar te renului / clădirii, pe o durată de minim 10 ani; 
 Proiectul are studiu de fezabilitate şi avizele necesare;  
 Solicitantul de proiect trebuie să facă dovada capacităţii de finanţare;  
 Activităţile propuse spre finanţare în cadrul p roiectului să nu fi fost  finanţate din fonduri  

publice în ultimii 5 ani; 
 Costurile proiectului se  încadrează în limitele financiare prevăzute pentru tipul respectiv 

de proiect; 
 Graficul plăţilor efectuate de către beneficiar către contractor să nu depăşească 30 iunie 

2015;  
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitate administrativă (p roprie sau prin delegare) 

de implementare a proiectului; 
 Proiectul trebuie să fie în concordanţă cu planurile de amenajare a teritoriului şi să aibă  

autorizaţiile specifice necesare (de mediu, construcţii, urbani sm); 
 Proiectul trebuie să respecte normele legislative privind protecţia obiectivelor naturale de  

patrimoniu, siguranţa tu ri stului, protecţia mediului); 
 Existenţa căii de acces la obiectivul turi stic reabilitat. 
Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari: MDLPL - Autoritatea  
de Certificare şi Plată 
Mărimea alocărilor financiare:  Costul total m inim  al unui proiect: 200.000 Euro, Costul  
total maxim al unui proiect: 25.000.000  
 Autori tă ţi ale administraţiei publice locale şi centrale care fac dovada proprietăţii 

asupra terenului/clădirilor sau le deţin în concesiune pentru cel puţin 10 ani, sau au 
acordul proprietarilor de drept Contribuţie FEDR 85 %, Buget de stat 13 %, Buget local  
2% 

 Societăţi comerciale 
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• Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mari : Contribuţie FEDR: maxim 40% pentru 
Regiunea Bucureşti Ilfov, maxim 50% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia p roprie: minim 
60% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov, m inim 50% pentru celelalte Regiuni 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mij locii : Contribuţie FEDR: maxim 50% pentru  
Regiunea Bucureşti Ilfov, maxim 60% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia p roprie: minim 
50% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov, m inim 40% pentru celelalte Regiuni 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi M ici : Contribuţie FEDR: maxim 60% pentru 
Regiunea Bucureşti Ilfov, maxim 70% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia p roprie: minim 
40% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov, m inim 30% pentru celelalte Regiuni 
Ajutorul de stat: Investiţiile finanţate din cadrul domeniului de intervenţie „Valorificarea 
resurselor turi stice naturale în contextul dezvoltării durabile” nu intră sub incidenţa  
prevederilor ajuto rului de stat.  
 
Domeniul major de intervenţie: 3. Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea 
structurilor de cazare cu utili tăţile conexe, precum şi a facili tăţilor de recreere  
Obiective: 
 Imbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare;  
 Crearea /  extinderea st ructurilor de  agrement tu ristic, în  vederea creşterii numărului de  

turişti şi a duratei sejurului; 
 Diversificarea serviciilor turi stice . 
Activi tăţi  eligibile şi operaţiuni (proiecte) 
1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea structurilor de cazare cu utili tăţile  

corespunzătoare, inclusiv  training pentru utilizarea echipamentului (dacă nu este  
inclus în pachetul oferit de furnizor): 

 Structurile de cazare  eligibile pentru finanţare sunt: hoteluri, moteluri, pensiuni turi stice,  
campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret;  

 Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (inte rior şi  
faţadă, grupuri sanitare, camere / spaţii pentru persoane cu handicap locomotor), izolare  
fonică, extindere spaţii de cazare, modernizare  si stem de utilităţi, amenajare 
parcare/garaje, ilum inat exterior ; 

 Dotare st ructuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice  
pentru alimentare cu energie elect rică, spălătorie ), ascensor.  

Sunt exceptate de la finanţare :  
• structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de închiriat în locuinţe familiale 
sau în clădiri cu altă destinaţie (conform Ordinului 510 / 2002); 
• Pensiunile cu mai puţin de 10 camere din spaţiul rural; 
• Pensiunile agro-turi stice.  
2. Crearea/extinderea/reabil itarea structurilor de agrement turistic cu utili tăţile  

aferente, inclusiv training pentru utilizarea echipamentului (dacă nu este inclus în 
pachetul oferit de furnizor),cum sunt : 

• amenajare piscine, şt randuri, bazine de kinetoterapie; 
• terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie; 
• transport feroviar de interes turi stic pe cale ferată cu ecartament îngust, în zone de deal şi  
de munte, 
• amenajarea de porturi turi stice , inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement; 
• Amenajarea de pi ste pentru cicloturi sm; 
•Amenajarea de noi pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu  
pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea  
echipamentelor pentru ilum inatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru  
întreţinerea pârtiilor de schi);  
• amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de  
iarnă: echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare;  
• amenajări specifice sporturilor nautice; 
• amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv.  
Sunt exceptate de la finanţare :  
• unităţi de alimentaţie publică cum sunt: restaurante, baruri, discoteci, cazinouri, etc situate  
în afara spaţiilor de cazare.  
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Solici tanţi 
• Autorităţi ale administraţiei publice locale; 
• Firme private, cu activitate în domeniul turismului, cu excepţia microîntreprinderilor din 
spaţiul rural.  
Areale/Zone şi/sau grupuri ţintă 
Localităţi turistice şi localităţi cu potenţial turistic.  
Criterii de eligibili ta te  
• Proiectul trebuie să se  încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului Operaţional  
Regional; 
• Solicitantul de proiect dovedeşte calitatea de proprieta r al terenului şi sau al clădirilor sau 
după caz, concesionar te renului / clădirii, pe o durată de minim 10 ani; 
• Proiectul a re studiul de fezabilitate; 
• Solicitantul de proiect trebuie să facă dovada capacităţii de finanţare; 
• Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului să nu fi fost finanţate din fonduri  
publice în ultimii 5 ani; 
• Costurile proiectului se încadrează în lim itele financiare prevăzute pentru tipul respectiv de  
proiect; 
• Graficul plăţilor efectuate de  către beneficiar către  contractor să nu depăşească 30 iunie  
2015;  
• Proiectul este în conformitate cu activităţile eligibile în cadrul axei prioritare 3;  
• Solicitantul să fie eligibil în cadrul axei prioritare 3; 
• Solicitantul trebuie să  demonstreze capacitate administ rativă (p roprie sau prin delegare) de  
implementare a proiectului; 
• Proiectul trebuie să fie în concordanţă cu planurile de amenajare a teritoriului şi să aibă  
autorizaţiile specifice necesare (de mediu, construcţii, urbani sm, etc.); 
• Proiectul trebuie să  respecte normele legislative privind protecţia obiectivelor de patrimoniu 
şi a obiectivelor naturale, siguranţa turi stului, protecţia mediului); 
• Exi stenţa căii de acces că tre obiectivul propus spre reabilitare.  
Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari : MDLPL- Autoritatea  
de certificare şi Plată  
Mărimea alocărilor financiare  
Reabilitări / modernizări / dotării  / structuri de cazare  
• Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro  
• Costul total maxim al unui proiect: 5 000.000 Euro 
Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turis tic 
• Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro  
• Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro  
1. Autori tă ţi ale administraţiei publice locale şi centrale care fac dovada proprietăţii 

asupra terenului/clădirilor sau le deţin în concesi une pentru cel puţin 10 ani: Contribuţie  
FEDR 85 %, Buget de stat 13 %,  Buget local 2 %  

2. Societăţi comerciale 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mari : Contribuţie FEDR: maxim 40% pentru Reg 
Bucureşti Ilfov, maxim 50% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 60% pentru  
Reg Bucureşti Ilfov, minim 50% pentru celelalte Regiuni 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi M ij locii : Contribuţie FEDR: maxim 50% pentru Reg 
Bucureşti Ilfov, maxim 60% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 50% pentru  
Reg Bucureşti Ilfov, minim 40% pentru celelalte Regiuni 
• Societăţi Comerciale – Întreprinderi Mici : Contribuţie FEDR: maxim 60% pentru Reg 
Bucureşti Ilfov, maxim 70% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 40% pentru  
Reg Bucureşti Ilfov, minim 30% pentru celelalte Regiuni 
Ajutorul de stat:Investiţiile finanţate din cadrul acestui domeniu de intervenţie nu intră sub 
incidenţa prevederilor ajutorului de stat.  
 
In Bulgaria, in cadrul Program ul Operational Regional (http://www.eufunds.bg ), pentru 
sprijinira  dezvoltarii sectorului turistic  exista Axa Priori tara 3: Sprijinirea dezvolta rii 
turismului (ERDF). 
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Obiectivul specific al acestei Axe: dezvoltarea potentialului turismului, in vederea sustinerii 
economiilor de piata regionale, p rin diversificarea produselor tu ri stice si dezvoltarea de 
produse turi stice noi cu valoare adaugata, astfel incat sa se dezvolte contributia sectorullui 
turistic la competitivitatea regionala. 
Principalele operatii finantate in cadrul acestei Axe sunt:  

1. cresterea at ractivitatii turismului si a infrast ructurii de turi sm  
2. dezvolta rea produselor tu ri stice regionale, marketingul si promovarea destinatiilor 

turistice 
3. promovarea si marketingul turismului national 

 
Aceasta schema de finantare se adreseaza urmatorilor beneficiari potentiali: 

 municipalitati 
 asociatii ale municipalitatilor 
 asociatii turi stice locale si/sau regionale  
 institutii din domeniul culturii si al prezervarii monumentelor naturale, etc 

 
Operatia 1: Cresterea atractiv ita tii turismului s i infrastructurii de turism  
Scop:  dezvoltarea produselor turi stice  di stincte si integrate, bazate pe competitivitatea si  
atractivitatea destinatiilor turistice, contribuind astfel la diversificarea serviciilor de turism si  
extinderea terito riala a acestora  
Activitati eligibile: 
 Dezvoltarea atractiilor naturale, culturale si i storice (renovari, reabilitari, conservare,  

si steme de expozitie si prezentare, etc) 
 Organizarea de evenimente cu specific local si potential turistic: festivaluri, targuri,  

expozitii, in domeniul folcloric, al traditiilor si a rtizanatului, etc 
 Dezvoltarea infrast ructurii de turism (pi ste de biciclete, trasee montane, alei de 

plimbare, etc) 
 Reconstructia/renovarea castelelor, situ -urilor isto rice cu valoare i sto rica  
 Actiuni complementare de refacere a infrastructurii turi stice: d rumuri de acces, u tilitati, 

si steme de functionare a at ractiilor turi stice , etc 
 Instruire si t raining al personalului ce desfasoara servicii turi stice  
 

Operatia 2: Dezvoltarea produselor turistice regionale, marketingul si  promovarea 
destinatiilor turistice 
Scop: cresterea numarului de vizitatori si a numarului de zile-turi st, imbunatatirea dist ributiei 
teritoriale a turi smului sezonier, prin managementul integrat al destinatiilor turi stice  si  
implementarea inst rumentelor de marketing si info rmare in domeniul turistic 
Activitati eligibile: 
 Dezvoltarea produselor turi stice locale si regionale, cerceta ri de piata si marketingul  

acestora  
 Activitati de promovare a locatiilor/destinatiilor turistice: materiale de promovare a  

produselor tu ristice regionale si locale, participarea la targuri si expozitii in domeniul 
turismului, vizite ale tour-operatorilor, etc 

 Implementarea tehnologiilor moderne de informare si marketing in domeniul 
turismului: reabilitarea centrelor de informare ale turistilor, conectarea acestora la  
retele nationale, regionale si internationale, etc 

 Dezvoltarea identitatii si brandului regionale: certificarea voluntara a locatiilor si situ-
urilor turi stice , dezvoltarea codurilor de conduita in domeniul turistic, marcarea unitara  
si uniforma a atractiilor turistice, etc 

 Activitati de relationare si parteneriat in domeniul turismului 
 

Operatia 3: Promovarea si marketingul turismului national 
Scop: cresterea eficientei si impactului activitatilor nationale de promovare a turi smului, 
diversificarea produselor tu ri stice si asigurarea dezvoltarii durabile a sectorului 
Activitati eligibile: 
 Pregatia re de st rategii si programe de promovare a produsului turistic national pe  

intervale medii si lungi 
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 Activitati de promovare in mass-media nationala si internationala a produselor 
turistice bulgaresti: spo turi TV, reclame, materiale de promovare,  etc 

 Activitati de monitorizare a strategiilor si programelor de promovare a produsului 
turistic bulgaresc- identificarea de noi piete  

 Introducerea si stemelor si tehnologiilor electronice in sectorul turi stic: platforme de 
informare turi stica, informatizarea centrelor de info rmare turi stica, etc 

 Campanii de constientizare publica asupra potentialului de dezvoltare al turi smului 
bulgaresc 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale a institutiilor si o rgani smelor cu responsbailitati in 
domeniul turistic 

 Sustinerea dezvoltarii asociatiilor din turi sm, municipalitatilor si sectorul privat, p rin  
realizarea de ghiduri si manuale in domeniul serviciilor turi stice 

 
 
Capitolul 3. Solutii de succes in organizarea si managementul serviciillor 
turistice 
3.1.  Cele mai bune practici in m anagementul si organizarea serviciilor 
turistice din Uniunea Europeana 
Industria turi stica include o gama larga de activitati in care sunt implicati diversi actori ce se  
implica in buna desfasurare a activitatii turistice. Acestia pot fi din sectorul privat sau public,  
societati comerciale sau asociatii profesionale, organisme locale, regionale, nationale, sau 
internationale. Din acest punct de vedere pot fi identificate: 

 organizatii sectoriale – specializate pe verigi ale lantului de distributie a produsului 
turistic: intreprinderi hoteliere, de alimentatie, de transport, agentii de voiaj, tur 
operatori, centre de formare profesionala, birouri de promovare, etc. Aceste  
organizatii sunt cele mai numeroase si imbraca cel mai adesea, forma societatilor 
comerciale. Din punct de vedere  organizatoric ele pot actiona independent  sau se pot  
asocia, pot  fi cu raza de activitate locala, nationala sau internationala. In aceasta  
categorie se incadreaza presta torii de servicii, producatorii directi de vacante, fapt  
pentru care sunt considerate veriga de baza a aparatului turistic. Ele se  
subordoneaza organizatiilor locale, sau centrale ale activitatii turi stice. 

 organizatii pe destinatii, respectiv pe statiuni turi stice, pe zone geografice sau unitati  
administ rativ teritoriale, ele incurajeaza cooperarea intre  societatile de tu ri sm dintr-un  
teritoriu si coordoneaza actiuni comune de promovare a turi smului. Organi smele 
locale au in multe tari un rol deosebit in organizarea si dezvoltarea tu ri smului. Ele 
beneficiaza de o st ructura  independenta,  uneori in t repte,  di spun de autonomie 
functionala, au bugete proprii si atributii in promovarea turi smului in zonele 
respective. 

 organizatii ale turismului privit ca un int reg, pe plan national sau global, ce au ca  
atributii studierea si  previzionarea fenomenului turi stic, elaborarea de st rategii si  
pollitici in domeniu. 

In tarile UE, activitatea turi stica este  coordonata de un organi sm central, cu at ributii mai largi, 
sau mai restranse in functie de nivelul de  dezvoltare  a turi smului si importanta acestuia in  
economie. Aceste organi sme centrale pot fi: 

 M inister de sine statator sau departament public, directie sau directorat,  
secretariat in cadrul unor m inistere  cu  st ructura mai complexa, aceste forme 
sunt caracteri stice Frantei, Marii Britanii, Portugaliei, Spaniei, Italiei. 

 Comisie sau comisariat: Belgia, Olanda 
 Oficiu guvernamental: Grecia 
 Organizate semiguvernamentala, cu atributii mai rest ranse, in p rincipal in 

statele federale dar si in alte state precum: Austria, Danemarca, Finlanda. 
Aceste organisme indeplinesc mai multe roluri: coordonare a activitatii turistice in plan  
national, elaborarea st rategiei de dezvoltare a tu ri smului, indrumarea si controlul agentilor 
economici specializati, promovarea turi smului intern si international, formarea profesionala,  
reprezentarea in organi sme internationale, etc 
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Activitatea turistica in Franta se afla sub tutela unui ministru delegat din M inisterul Industriei 
si Comertului care are in subordine:  
 Servicii centrale: Directia Industriei Turistice, Delegatia Investitiilor si Produselor 

Turistice, Serviciul de Inspectie Generala a Turismului. 
 Servicii exterioare: Delegatii regionale ale turi smului care reprezinta servicii centrale  

in teritoriu 
 Structuri de consultanta si interventie administrativa: Consiliul National al Turismului. 

La acest nivel mai functioneaza si organi sme parapublice: Maison de la France (cu  
rol de promovare externa a turi smului francez),  Serviciile oficiale franceze ale  
turismului in strainatate si Observatorul National al Turismului. 

La nivelul colectivitatilor teritoriale organismele sunt reunite in federatii nationale si au 
atributii diverse: incurajarea si stimularea turi smului, indeplinirea unor functii economice. Intre  
aceste organi sme pot fi citate: comitete regionale de turi sm, comitete departamentale, oficii 
locale de turi sm si sindicate de initiativa, societati de amenajare regionala.  
 
Franta 
Studiu de caz Berry Porcelain 
La jumatatea distantei dintre Pari s si Limoges, se gaseste regiunea Berry, un producator 
important de portelan alb. Proiectul isi propune sa creeeze un spirit colectiv si dinamic intre 
companiile locale si constientizarea importantei comertului/turismului. Aceasta presupune un 
proces de cercetare-dezvoltare profesional si o promovare  a produselor si a  mostenirii 
culturale a regiunii. Partenerii inclusi in acest p roiect sunt autoritatile locale, companii private,  
precum si institutiile publice de cercetare. Succesul acestui proiect presupune crearea unui  
“drum al Portelanului” (asa cum este de exemplu drumul vinului), a unei identitati colective, 
unui suport info rmativ ai a unei st rategii comunicationale. Trei santiere au fost transformate  
in muzee, iar un centru de  resurse de portelan a fost creat pentru a conserva cunostiintele 
prin intermediul unei baze de date model.Rezultatele obtinute au inclus cresterea numarului 
de vizitatori, a veniturilor inregist rate,  p recum si rezultate  bune in turi smul industrial si  
cultural.  
Studiu de caz Comertul si  reinvierea meseriilor in Parcul Natural Vosges 
Parcul a fost creat in 1989 pentru a intensifica  mostenirea  culturala si naturala inregistrata la 
nivel local. Acoperind mai multe departamente din estul Frantei si 34 de comune, provocarea 
economica include privarea de agricultura si industrie, si o reducere a numarului de locuitori 
(cu 18% din 1975 pana in 1999). Activitatea de regenerare i si p ropune renovarea fatadelor 
magazinelor, imbunatatirea workshop-urilor din industria alimentara, precum si imbunatatirea  
accesului la acestea , toate acestea realizandu-se cu ajutor financiar din partea granturilor 
care sa sprijine investitiile proprii ale antreprenorilor.Initiatorul acestui proiect a fost Parcul,  
de managementul de proiect ocupandu-se Camera de Comert Lure. Peste de 40 de puncte  
de vanzare cu amanuntul au primit o evaluare gratuita. Peste  25 de proiecte au fost  initiate: 7 
fatade au fost renovate (in total 50,000 euro), 6 magazine au fost renovate (in total 100,000 
euro), 2 birouri renovate (in total 9,000 euro), au fost instalate 5 si steme de aer conditionat  
(un total de 100,000 euro), a fost cumparat un vehicul (15,000 euro), au fost imbunatatite 4 
workshop-uri din industria alimentara (un total de 80,000 euro). Media investitiei pe fiecare  
operatie fiind de aproximativ 14,000 euro (19% fiind din fonduri externe).  Au urmat apoi  
sesiuni de training-uri, o rganizate pentru detinatorii de magazine, artisti si cei care  
desfasoara activitati de turi sm profesionist,  pe tema: “Cum sa dezvolti turismul in Ballons des 
Vosges?".  
 
In Marea Britanie organismul central al tu rismului este M inisterul Turi smului, la nivel fiecarei 
natiuni si zone (Anglia, Scotia, Tara Galilor, Irlanda de Nord),  exi sta  cate un ministe r national  
al turismului. Organismul national reprezentativ pentru tu rismul englez este totusi BTA 
(Brithish  Tourism Authority) cu atributii in domeniul promovarii in strainatate a destinatiilor din 
Marea Britanie (dispune de 29 birouri si 7 reprezentante in lumea intreaga). La nivel regional,  
fiecare zona beneficiaza de o organizare cu un minister si oficii regionale de tu rism, mai 
exista oficii locale, departamente si birouri pentru  statiuni sau orase turi stice.  
Se remarca asemanarea st ructurii organizatorice a turismului din diferite tari dar si modelele 
proprii care sugereaza obiectivele dezvoltarii turi smului in fiecare tara. 
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La nivelul UE principalele domenii prin care este sprijinit din punct de vedere financiar,  
turismul sunt:  
 Calitatea serviciilor. Multe destinatii europene au cunoscut importanta imbunatatirii 

calitatii, iar prin finantarile oferite de Fondurile structurale s-au materializat multe 
initiative in acest domeniu. Calitatea este o parte integranta a industriei turismului. 
Fara un produs de calitate este putin probabil ca o regiune sa sustina o industrie  
viabila a turi smului. Calitatea se aplica tuturo r prestatiilor turistice de la transport  si  
cazare, la orice servicii de care beneficiaza tu ri stul dar si la calitatea mediului. 

Se foloseste conceptul de management integrat al calitatii (Integrated Quality Management) 
care este aplicat dife rentiat pe  zone rurale, urbane si  litoral (costiere). Exi sta un  numar mare  
de factori care au impact asupra perceptiei turi stilor despre o destinatie si asupra nivelului lor 
de satisfactie si prin urmare asupra dorintei lor de a  se intoarce in respectiva destinatie si  
mai mult de o recomanda-o altor potentiali vizitatori. 
Succesul unei destinatii in materie de sati sfacere a nevoilor turi stilor este conditionat de un  
numar de componente independente. Acestea contureaza nevoia de planificare st rategica si  
integrata prin intermediul unor instrumente si tehnici specifice, iar conceptul de management  
integrat al calitatii poate fi foarte bine pus in practica pentru o destinatie turi stica.  
 Dezvoltarea durabila si tu rism ecologic. Obiectivul major al politicii comunitare de  

mediu este de a contribui la dezvoltarea durabila. Investitiile in obiectivele turistice  
care iau in considerare protectia mediului inconjurator, ofera premisele pentru o  
crestere durabila atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere  
ecologic. 

Curatarea canalelor, elesteelor si raurilor poate constitui un punct fo rte pentru o zona si  
poate contribui la frumusetea acesteia. Dezvoltarea tu ri smului poate fi durabila prin 
respectarea principiilor conceptului de durabilitate: 

 Durabilitatea ecologica care face dezvoltarea compatibila cu respectarea 
resurselor si diversitatii biologice; 

 Durabilitatea sociala si culturala care contribuie la dezvoltarea si protectia  
identitatii culturale 

 Durabilitatea economica care se asigura de dezvolta rea societatii in conditiile 
unui management ale resurselor prin obtinerea beneficiilor economice atat in  
prezent cat si in viitor. 

Un interes aparte il constituie conceptul de ecolabeling care sa fie aplicat unitatilor de 
cazare ca respect pentru  mediul inconjurator. Practic orice unitate care  doreste sa fie  
certificata tebuie sa  indeplineasca un set  de crite rii care se refera  la: limitarea consumului de 
energie, limitarea consumului de apa, lim itarea producerii de deseuri, favorizarea folosirii 
resurselor regenerabile si a substantelor care afecteaza mai putin mediul inconjurator;  
promovarea educatiei si comunicarii de mediu. Aplicarea conceptului de ecolabeling a 
beneficiat de o atentie speciala din partea Uniunii Europene si a fost reglementata prin  
Decizia Comisiei din 14 aprilie 2003 cu  privire la “stabilirea criteriilor ecologice pentru  
acordarea eco-etichetei comunitare unitatilor de cazare turistica”.  
 Competitivitatea destinatiilor turistice.  Deoarece nu exista  un singur ofertat de servicii 

pentru a sati sface nevoile unui turist, competitivitatea unei destinatii turistice depinde 
in mare masura  de calitatea diferitelor facilitati pe care aceasta le ofera.  Atat timp cat  
multe activitati turistice sunt presate de institutii publice, competitivitatea unei 
destinatii depinde si de o buna functionare a parteneriatului public-privat.  Destinatia 
este si cel mai bun nivel pentru a  crea retele de cooperare  intre diferiti ofertanti de  
produse turi stice.  

In anul 2000 Comi sia prin Directoratul General pentru Int reprinderi a contractat un studiu  
intitulat “Structura, perfo rmanta si competitivitatea turi smului european si a intreprinderilor 
sale” care a avut rolul de a contribui la elaborarea unor politici de sprijinire a turi smului de 
exploatare a potentialului sau si totodata de a raspunde schimbarilor st ructurale in cererea 
turistica din Europa.  
 Marketingul produselor turistice. Asi stenta acordata marketingului produselor tu ristice  

inseamna o imagine mai dinamica si mai performanta. Eforturile comune in chestiuni  
ce tin de marketing sunt sprijinite de Comisie prin Fondurile Structurale sau alte  
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programe comunitare. De exemplu au existat astfel de initiative intre transporturi si  
alte domenii ale activitatii turistice, p recum si intre diferite moduri de transport.  

Totusi turismul este caracterizat de putine asa numite « consortii sau aliante de marketing »  
care pot avea anumite avantaje competitive prin beneficiile aduse de economiile de scala si  
de puterea lor pe piata. De asemenea un rol important in marketing il au noile tehnologii 
informatice. Un exemplu in acest sens in constituie marketingul direct care se adreseaza 
online consumatorilor, creand uneori anumite probleme de adaptare pentru agentiile de 
turism care i si vad astfel amenintata existenta ca parte a lantului de dist ributie. 
Marketingul produselor turi stice include si produsul « destinatie turistica », ia r st ransa 
cooperare intre sectorul public si privat  este o preconditie a unui marketing eficient al  
destinatiei turistice.  
 Patri moniul cultural. Unul din factoriii cheie care poate fi exploatat de sectorul turi stic 

european, il reprezinta patrimoniul cultural raspandit in intreaga Europa. Impreuna cu 
sectorul turi stic, cultura  a devenit un domeniu de creare a locurilor de  munca si de  
crestere economica; de aceea, din punct de vedere al politicii interesele celor doua 
sectoare adesea coincid.  

Programele operationale in tu rism, avand ca finantare Fondurile Structurale din statele  
membre, sprijina deseori patrimoniul arhitectural, industrial si ru ral. Actiunile au variat de la  
sprijinirea muzeelor la transformarea cladirilor istorice  in hoteluri sau in alte unitati de cazare.  
In alte cazuri, Fondurile Structurale au  ajutat alte edificii culturale cum ar fi salile de concerte,  
teatrele, bibliotecile, etc.Totodata programele urbane au vizat conservarea centrelor i sto rice  
a unor o rase, beneficia rul direct al acestui sprijin fiind turismul. 
In plus Comunitatea sprijina un numar de actiuni care pun accentul, in primul rand pe 
aspectele calitative; asemenea actiuni includ proiecte pilot de conservare  a pa trimoniului 
arhitectural, restaurarea monumentelor europene si a obiectivelor de interes i storic pentru a  
incuraja evenimentele culturale sau activitatile cu dimensiune europeana implicand 
participanti din cel putin trei state membre.  
 Dezvoltare regionala. Turismul este un domeniu de varf al dezvolta rii regionale si in 

anii care vor veni se asteapta ca tursimul sa contribuie activ la diversificarea 
economiei si la cresterea oportunitatilor de angajare in Europa. In  ceea ce priveste  
dezvolta rea regionala pentru a stimula dezvoltarea economica a regiunilor mai putin 
dezvoltate, UE sprijina activitatile care genereaza efecte multiple. Turismul este  
recunoscut ca un sector cu un potential mare de a  genera atat dezvoltare economica 
cat si de a crea locuri de munca, ca atare sectorul beneficiaza de un sprijin 
considerabil din partea fondurilor st ructurale.  

Printre obiectivele prio ritare in politica turistica a UE se mentioneaza si problema 
regionalismului, in sensul promovarii regionale a turi smului ca factor de stimulare a 
dezvolta rii zonelor defavorizate dar care au vocatie turi stica. Activitatile aferente industriei 
turistice pot adesea genera o crestere economica in tarile si regiunile cu sau fara resurse  
limitate, pentru a dezvolta alte sectoare, dar care  totusi pot  ofe ri motivatii pentru atragerea 
turistilor, regiunea poate fi ajutata in a inlatura dezechilibru economic.  
Regiunile si autoritatile locale joaca un rol cheie in formularea politicilor, organizarea si  
dezvolta rea turi smului. Este clar cazul statelor federale (Germania, Belgia, etc) dar si a  
celorlalte tari (Franta, Spania, Italila). Dezvoltarea tu rismului ofera oportunitati atractive  
pentru un numar mare de ofertanti de bunuri si servicii, in special in zonele rurale. De 
asemenea dezvolta rea tursimului, sprijina dezvoltarea infrastructurii necesare dezvolta rii 
economice a unei zone si poate crea o imagine distinctiva, o identitate a regiunii de care sa  
beneficieze toate activitatile economice. 
 Crearea de retele, cooperarea (parteneriatele public-privat).  Diversificarea produselor 

turistice si dezvolta rea de noi produse presupune relatii mai bune intre intreprinderi,  
oficiile de turism si autoritatile locale. Fondurile st ructurale sprijina prin urmare acele  
initiative care incurajeaza parteneriatele intre inteprinderi si sectorul public. 

In noiembrie 2001 in comunicarea Comisiei Europene “Sa lucram impreuna pentru viitorul  
turismului european” se recunoaste rolul semnificativ al parteneriatelor, retelelor si centrelor 
de competenta pentru dezvoltarea tu ri smului european si se propune mobilizarea 
competentelor existente pentru sprijinirea dezvoltarii cunostintelor in turi sm.  
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Prin crearea unei retele, cooperarea la nivel european va fi realizabila pentru a promova un 
turism durabil, de calitate si competitiv rezultat al interactiunii dintre diferiti operatori din 
turism, asociatii publice sau priva te si destinatii/regiuni. In acest mod se va intari imaginea 
Europei ca o destinatie turi stica pe plan mondial. 
In 2004 s-a elaborat un studiu prin care s-au inventariat numarul de retele si parteneriatele  
existente in turi smul european, de asemenea s-a urmarit o mai buna intelegere a rolului 
dinamic pe care il are crearea de retele pentru pentru un sector turi stic durabil si competitiv. 
 Pregatirea profesionala a lucratorilor din turism. Programul “Leornado da Vinci este  

programul comunitar de cooperare transnationala in domeniul formarii profesionale a  
fortei de munca.  Si turi smul ca orice sector economic a beneficiat din plin de acest  
program, in perioada 1995-1999, aproape 3% din toate proiectele finantate prin  
programul Leonardo da Vinci au avut impact indirect asupra turi smului. Astfel au fost  
finantate mai mult de 80 proiecte totalizand 18 milioane de euro. 

Pregatirea profesionala a angajatilor si managementul intreprinderilor turi stice promoveaza 
stabilitatea ofertelor de locuri de munca pe care le ofera. Fiind microintreprinderi, multe 
intreprinderi din turism nu di spun de resurse financiare pentru a investi in pregatirea  
profesionala si management, desi poate exi sta o nevoie evidenta pentru pregatire  
profesionala. Se sprijina si infiintarea unei intreprinderi din sectorul tu ri stic ceea ce duce la  
cresterea numarului de intreprinderi turi stice de succes si la cresterea oportunitatilor de  
angajare.  
 
Sectorul turistic in Marea Britanie  
Finantarea pentru intreprinderi 
In prezent, turismul este o sursa  de venit in multe regiuni. El reprezinta avangarda dezvolta rii 
regionale, iar in anii care urmeaza se asteapta sa contribuie activ la diversificarea structurii 
economice precum si a provocarilor de angajare in toata Europa. Totusi multe intreprinderi  
care desfasoara activitati turi stice  sunt m ici si lipsite de  sursele financiare. Imbunatatirea  
calitatii, cresterea numarului de camere, dezvoltarea si diversificarea produselor sunt  
exemple de activitati care se pot desfasura.  
Imbunatatirea calitatii cazarii. Renovarea camerelor de hotel, si stemele de canalizare,  
precum si facilitatile oferite de parcuri inseamna clienti multum iti, un mediu mai sigur si o  
afacere mai buna. 
Investitia in obiective tu ristice. Fie ca sunt noi sau sunt renovate obiectivele turistice duc la 
cresterea numarului de turisti si a popularitatii amplasamentului. Mai multi turisti echivaleaza 
cu un numar mai mare reintoarceri si o afacere mai buna. 
Training in domeniul Marketingului pentru antreprenorii din sectorul turis tic 
Abilitatile de marketing sunt esentiale in lumea comerciala si turi stica de astazi. Trainingul in 
sectorul turi stic inseamna mai multe afaceri eficace. 
Asistenta de marketing: Sa acorzi ajutor in marketingul produselor turi stice, mai ales in 
conjunctie cu altele, inseamna o imagine mai dinamica si o perfo rmanta imbunatatita. 
Finantare pentru enti ta ti publice 
Pe langa sprijinul direct acordat afacerilor din sectorul tu ristic, Fondurile Structurale  
finanteaza proiecte  care ofera beneficii indirecte. Beneficiarii acestora  sunt de obicei  
entitatile publice de la nivel local si regional, organizatii reprezentative sau cabinete  turi stice.  
Investitiile isi propun sa fac regiunile mai atractive pentru vizitato ri. 
Investitia in mostenirea culturala  innoirea muzeelor, a  centrelor de  vizitat  si a  mostenirii 
culturale ofera mai multe de vazut turi stilor si ii determ ina cresterea dispozitiei lor sa  
plateasca pentru acestea. 
Imbunatatirea “cararilor” (cailor de acces) din natura, a traselor pentru biciclete, stabilirea  
cailor de acces si postarea de semne poate face o zona mult mai atractiva pentru turisti.  
Curatarea cailor navigabile blocate. Atunci când sunt  curatate vechile canale, iazuri si ape 
curgatoare, pot reprezenta lucruri de pret pentru o vecinatate, si pot de asemenea contribui  
la frumusetea culturala a unei regiuni. 
Lucrul in echipa si cooperarea Diversificarea produsului turi stic si dezvoltarea proiectului, 
cere adesea o  buna colaborare intre int reprinderi, cabinete turi stice si autoritati locale.  
Fonduri Structurale sprijina astfel initiativele care incurajeaza afacerile business-to-business 
si parteneriatul public privat pentru imbunatatirea integrarii lantului turistic. 
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Oportunitatile concrete pentru a putea primi suport financiar in dezvoltarea sectorului  
turis tic din marea Bri tanie variaza in functie de programe si de regiuni.  
 
Studiu de caz Sprij in pentru întreprinderile  mici si mij lolocii  din turism 
Turismul din tara Galilor este sub presiune din mai multe motive inclusiv o criza financiara de  
investitii, unele IMM-uri reactionand pozitiv p rin stabilirea targe tului catre noi piete si prin  
introducerea inovatiei produselor. Acest p roiect a fost elaborat pentru  a asi sta mai multe 
IMM-uri din turi sm pentru a raspunde corespunzator acestor nevoi. Parteneri sunt Welsh  
Touri st Alliance si Wel sh Association of Self Catering Operators. Obiectivele proiectului 
includ o abordare multilaterala coordonata, crae sa furnizeze sfaturi si asi stenta financiara  
IMM-urilor din turismul local. Activitatile concrete includ imbunatatirea vechilor si construirea  
de noi structuri de cazare turi stice si alte facilitati asociate, imbunatatirea atractiilor turistice  
existente si  dezoltarea altora noi, inclusiv restaurante. Metodele de accesare au fost stabilite 
pentru  a facilita accesul la schema de finantare, adresandu-se inclusiv turi stilor scotieni.  
Proiectul este o buna demonstratie a modului in care un organi sm al sectorului public 
intermediar poate fi folosit drept mijloc la canalizarea fondurilor Uniunii Europene catre  
intreprinderile mici si mijlocii. Rezultatele asteptate includ 710 noi locuri de munca,  560 locuri  
de munca mentinute in functiune si peste 400 IMM-uri din turi sm care primesc suport  
financiar.  
 
Studiu de caz Turism in Thanet 
Thanet este o regiunea in Marea Britanie care a suferit din cauza unui declin cronic al 
turismului. Studii recente au subliniat punctele slabe si amenintarile asociate produsului 
turistic Thanet si calitatea cazarii. Obiectivele proiectului sunt de  a facilita procesul de  
imbunatatire cu accent  pe calitatea produsului. Schema de finantare este deschisa afacerilor 
eistente cat si afacerilor noi din tu rism. Alte proiecte sunt evaluate in functie de avantajele  
competitive create in sectorul turi stoc. Partenerii implicati sunt Consiliul Departamentului 
Kent, Grupul Sectorial de Turi sm din Kent, SE England Touri st  Board si  autoritatile locale. 
Activitatile concrete includ dezvolta rea de abilitati si training in management pentru  
penrsonalul IMM-urilor (ICT, marketing, calitate). Rezultatele asteptate  ale acestui proiect  
m ic sunt 8 noi locuri de munca, 30 locuri de munca mentinute. 
 
In Germania administratia centrala este asigurata de un Secretariat de  Stat  aflat in st ructura  
M inisterului Afacerilor Economice ce are ca at ributii crearea conditiilor pentru dezvoltarea  
turismului, elaborarea strategiei in domeniu, incurajarea cooperarii internationale specifice,  
promovarea turi smului german pe pietele externe,  etc.  De activitatea de promovare se  ocupa 
Comisia Germana pentru Turi sm care di spune de 15 birouri in strainatate si 11 delegatii in 
reprezentantele externe ale companiei aeriene Lufthansa. La nivel regional fiecare land are  
propria politica turi stica coordonata de un Comitet compus din reprezentantii ministerelor 
economice locale. In plan local se mai intalnesc oficii de turi sm si birouri de informare  
turistica.  
Imbunatatirea calitatii  spatiilor de cazare Renovarea camerelor de hotel, si stemele de 
canalizare si facilitatile in materie de parcuri inseamna clienti multum iti, mediu sanatos si  
afaceri prospere .  
Investitii in atractiile turistice: atractiile noi sau cele renovate duc la crestere numarului 
turistilor si a popularitatii zonei. Numar mare de tu risti inseamna un numar mare de persoane 
care vor reveni, p recum si afaceri de succes.  
Training in marketing pentru antreprenorii din turism : Abilitatile de marketing sunt  
esentiale in societatea  comerciala si turistica  de astazi. Trainingul in sectorul turi stic 
inseamna mai multe afaceri eficace.  
Asistenta de marketing ajuta in marketingul produselor tu ri stice, si inseamna o imagine 
dinamica si o performanta imbunatatita. 
Sfaturi pentru start-up-urile din afaceri : sprijinul acordat sta rt -up-urilor in sectorul turi stic 
creste numarul antreprenorilor de succes din tu ri sm si dezvolta oportunitatile de angajare.  
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Studiu de caz “MV tut gut” 
Mecklenburg Pomerania este cunoscuta pentru peisajele sale, statiunea balneara si centrele  
de reabilitare. Totusi are nevoie de publicitate pentru a-si face cunoscute si a-si exploata  
caracteri sticile sale. Cu toate acestea s-au  inregi st rat un numar mare de  cereri pentru centre  
alternative de sanatate si medicina conventionala. ‘MV tut gut’ este o initiativa a Guvernului 
statului, Asociatiei Balneologice, a Pensiunilor turi stice si a DEHOGA MW. “MV tut gut” este 
un portal de internet  pentru to ti cei interesati sa afle info rmatii despre  Mecklenburg  
Pomerania. Pentru furnizorii de servicii si pentru institutii, portalul le ofera posibilitatea de a-
se face cunoscuti in cadrul lui. Proiectului isi propune sa promoveze dezvoltarea economica 
si reducerea numarului de someri, sa dezvolte o identitate corporativa si o imagine turistica,  
un nume comercial, informatii detaliate despre zona si despre economia zonei, despre  
imbunatatire si promovare, dezvoltarea produsului si cresterea marketingului in extra sezon.  
Dezvoltarea acestui portal de internet a  fost inregi st rata drept unul dint re rezultatele pozitive,  
logo-ul promovat de catre “MV tut gut” fiind “sanatos in Mecklenburg-Vorpommern”. Pentru  
promovarea acestui la nivel national si international, au fost organizate t rei evenimente de  
PR, aceasta  initiativa ducand totodata  la imbunatatirea cooperarii in cadrul o rganizatiilor si  
intreprinderilor de marketing. In cadrul acestui proiect s-au obtinut rezultate pozitive, iar 
aceasta initiativa va continua. Costurile total eligibile au fost de 380.000 euro, iar contributia  
Fondurilor Structurale a fost de 75%. 
 
Organizarea turismului  in Spania  prezinta particularitatea ca accentul se  deplaseaza de la  
nivel national la nivel local. In plan national activitatea se desfasoara sub coordonarea 
Secretariatului General al Turismului care face parte din M inisterul Industriei Comertului si  
Turismului. Administratia centrala a tu ri smului spaniol este  reprezentata de Directia Generala  
a Politicii Turistice, cu doua compartimente: unul pentru coordonarea activitatii turi stice si  
relatiilor internationale si un altul pentru strategie si prospectare tu ri stica. Institutul de  
Promovare a Turismului, cu o st ructura foarte complexa (4 directii si peste 30 de oficii de 
turism in strainatate), se ocupa de dezvoltarea si promovarea turi smului spaniol. 
La nivel regional functioneaza directii de turi sm ca organisme specializate in dezvoltarea si  
promovarea turi smului si ca reprezentant al administratiei centrale. In fiecare  provincie exi sta  
cate un Patronat de Turi sm, iar la nivel localitatilor isi desfasoara activitatea Oficiile de turism 
si/sau Sindicatele de Initiativa. 
 
Studiu de caz Proiectul Herm yone 
Obiectivul acestui proiect al Spaniei este  de a reduce di scriminarea împotriva femeilor, 
tinerilor si a alto r grupuri excluse. Hermyone i si p ropune sa creeze noi companii in domeniile 
cultural si al turi smului local. Turismul este un sector important ce trebuie dezvoltat, nu atât  
de bine reprezentat la nivelul economiei locale. Se estimeaza mai mult de 3,000 de 
beneficiari ai acestui proiect (65% femei si 35% persoane aflate in situatia excluderii sociale).  
Analiza spiritului antreprenorial regional si a capabilitatii denota importanta promovarii 
initiativei antreprenoriale. In cadrul acestuia au fost sustinute in egala masura atat  
organizarea de conferinte cat si crearea materialului informativ. O retea de agenti locali 
furnizeaza informatii si asi stenta antreprenorilor. Activitatile de training sunt o rganizate  
pentru a intelege ce anume trebuie facut pentru a primi finantare de la banca pentru un  sta rt-
up. Parteneriatele sunt dezvoltate intre o mare varietate de organizatii, de la organisme 
publice, institutii de finantare si camere de comert pana la asociatii de afaceri, organizatii 
non-guvernamentale (ONG) si universitati. Au  fost  stabilite doua parteneriate trans-nationale:  
TCP Nereidas (Uniunea IMM-urilor din Belgia, Consiliul Rodas din Greece si  Consiliul Quotu 
din Italia) si TCP Egalité et Valori sation Economique (Egalitate si Valorificare Economica) 
(combinand cinci organizatii puternice din Franta, Germania, Grecia, Italia si Portugalia). 
 
Austria 
Studiu de caz “Salzkammergut saptamani active” (Proiectul Leader II) 
Pentru a experimenta Salzkammergut ca pe o aventura, organizatia de dezvoltare regionala 
a acestei regiuni din sud-vestul Austriei Superioare (Hallstatt) a propus un proiect Leader.  
Cinci intreprinderi in aer liber pentru scufundare, plutarit, paragliding, cataract si  cave-
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trekking, coopereaza pentru a dezvolta un nou pachet pentru tu ristii sportivi care doresc sa  
exploreze lacurile, muntii si stancile. In cooperare cu sectorul gastronomic si hotelier, ei  
dezvolta un brand comun care acopera cateva activitati profesionale de marketing. Investitiile 
au fost partial finantate din Fondurile Structurale cu peste 19.485 euro.  
 
Studiu de caz “Mountainbiking in Waldviertel” (Proiect Interreg II ) 
Având in vedere importanta crescanda a mountainbike-ului, Waldviertel si-a p ropus sa ofere  
noi facilitati acestui g rup  tinta. Impreuna cu ARGE Mountainbike Waldvie rtel, agentia  
regionala de dezvoltare Budweis, biroul turi stic Treben, clubul turi stic ceh si  comunitatea  
Gratzen, au infiintat o retea cross-border de rute mountain biking. Obiectivul acestui proiect a  
fost sa mentine imaginea Waldviertel, ca o Mecca a mountain bikingului austriac si sa  
extinda serviciile de natura turi stica.  Activitatile concrete includ cartografie si postarea de 
indicatoare pe 95 de trase de bicicleta, p recum si marirea retelei in Cehia; integrarea 
comunitatilor in Waldviertel si Cehia; cooperarea cu Euroregiuni si managementul regional, 
elaborarea de st rategii pentru viitor; precum si harti, dosare, afise, targuri si expozitii. 
 
Industria turistica in I talia se afla sub autoritatea unui ministru delegat si este pozitionat in 
structura Ministerului Turismului, Sportului si Spectacolelor. Administratia centrala este  
reprezentata de un Secretariat de Stat al Turismului. Pentru activitatea de promovare  
turistica, la nivel national functioneaza Oficiul National de Turism, cu 26 de birouri in 
strainatate. La nivel teritorial, organizarea turi smului este realizata prin: Delegatia Regionala  
pentru  Turi sm – pentru  fiecare din cele 20 de regiuni; Oficiul Provincial pentru  Turi sm – la  
nivelul celor 97 de provincii; Oficii de Turism Locale, sau in marile orase, Agentii Autonome 
de Sejur si Turi sm si Sindicate de Initiativa. Acestea sunt reunite in Uniunea Nationala a  
Oficiilor de Turism. 
 
In Grecia Administratia centrala este asigurata de M inisterul Turi smului atasat M inisterului 
Economiei care are un rol limitat datorita suprapunerii activitatii cu cea a Oficiului Elen de 
Turism (EOT). Aceasta  din urma este  un  organi sm public cu atributii de gestionare a  unei  
baze materiale proprii (de stat ) si cu rol esential in promovarea turi smului. La nivel regional, 
in structura EOT functioneaza 7 directii regionale, corespunzator impartirii administrative,  
insarcinate cu gestiunea bazei turi stice proprii, coordonarea si controlul activitatii zonale. In  
plan local exista oficii regionale si departamentale precum si centre municipale de turi sm si  
birouri de informare turi stica.  

 
3.2. Surse de crestere a competitivitatii serviciilor turistice prin 
imbunatatirea si perfectionarea calitatii prestatiilor 
In actiunea de creare a unei destinatii turi stice competitive trebuie sa se puna accentul pe  
componenta culturala alaturi de cea naturala, pe calitatea si functionalitatea amenajarilor 
turistice si  aplicarea standardelor europene in ceea ce priveste calitatea serviciilor turi stice  si  
corela rea acesteia cu preturile si ta rifele impuse de prestatori. Din multitudinea formelor de  
turism practicate, partea romana cat si  cea bulgara trebuie sa  acorde prioritate acelor 
sectoare care le confera un avantaj pe piata turistica europeana si care sunt mai putin 
afectate de sezonalitate: turi sm cultural, turi sm rural, tu ri sm balnear, turi sm de afaceri si  
evenimente. 
In actiunea de modernizare  a produsului turistic, autoritatile publice locale si investitorii privati  
trebuie orientati cat re realizarea acelor p roduse care sa fie competitive pe piata tu ristica  
europeana. Fiecare regiune de dezvoltare economica trebuie incurajata sa-si dezvolte  
sectorul turi stic in conformitate cu dorinta si aspiratiile locuitorilor, cu resursele turi stice de  
care dispune  
Clasificarea pietelor turistice dupa i mportanta  
Categoria de piata Statul 
Piata de prioritate maxima Germania, Marea Britanie, Ungaria, Olanda, 

Belgia, Tarile Scandinave, SUA, Austria  
Piata de prioritate medie Franta, Italia, Israel, Polonia, Cehia, Spania, 

Rusia, Turcia  
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Piata de perspectiva  Ucraina, Canada, China, Japonia 
 
Intretinerea si dezvoltarea relatiilor cu reprezentantiii mass-media si cu creatorii de opinie 
trebuie sa  ocupe un rol primordial in st rategia de  promovare a turismului a oricarei regiuni.  
Un studiu realizat recent indica faptul ca operatorii de tururi i si modeleaza oferta in functie de  
perceptiile si de preferintele clientilor. Din acest motiv este esential ca periodic, mass-media 
de interes general, dar si cele specializate in subiecte despre turi sm si calatorii, stil de viata, 
hobby sa  contina in paginile lor relatari pozitive in legatura  cu  turismul din zona 
transfrontaliera Dolj-Pleven.  
 
Dezvoltarea de succes si durabilă a turi smului depinde nu doar de pei sajul atractiv si de  
facilitătile turistice ci si de serviciile competitive si de calitate. Sectorul ospitalitătii si  
turismului este o unul pentru oameni; oameni care oferă servicii pentru oameni. 
Fiind una din cele mai competitive activităti economice din lume, turismul necesită intelegere,  
profesionali sm, angajare, organizare si o strategie eficientă de dezvoltare a resurselor 
umane. 
Sectorul ospitalitătii si turi smului implică in egală măsură facilităti si servicii. Serviciile 
competitive pot fi asigurate doar de către personal bine pregătit si specializat, cu o atitudine 
corespunzătoare, cu mentalitatea corectă, cu comportamentul corespunzător si cu  
perfo rmante corespunzătoare.  
Crearea unei forte de muncă inst ruite si calificate necesită pregătire, educatie de bază si  
cursuri de pregătire p rofesională, p recum si pregătire continuă practică la locul de muncă.  
Ospitalitatea in sensul modern  al acestui te rmen implică sati sfacerea cerintelor vizitato rilor si  
competentele dobandite pentru a intruni – si  chiar depăsi  – asteptările vizitatorilor. Dacă 
asteptările create prin activitatea de  marketing si  promovare  a tu rismului nu pot fi sati sfăcute  
ca urmare a lipsei de fo rtă de muncă calificată, turi smul nu se poate dezvolta durabil. 
Aceasta nu se referă doar la turi stii st răini care vin in Romania, ci si la romanii din propria  
tară; se referă  la turi smul international si in egală măsură la turi smul intern.  
Conform stati sticilor di sponibile pentru 2006, peste 80% din innoptări au fost cumpărate de 
către turi sti romani si mai putin de 20% de către turisti st răini. Ambele categorii de turisti  
merită să beneficieze de servicii de calitate, adecvate si de ospitalitate. 
 
Calitatea serviciilor 
Aptitudinile in ce priveste prestarea serviciilor din sectorul ospitalitătii, atat profesional cat si  
la nivel de comportament, sunt incă slab dezvoltate si necesită o atentie deosebită in anii 
următori. De asemenea imbunătătirea atitudinii fată de servicii si a mentalitătii reprezintă un  
aspect ce necesită atentie urgentă.  
Nivelul de competentă din sectorul ospitalitătii si turi smului este redus, ca urmare a lipsei  
standardelor de performantă, a standardelor de muncă adecvate si actualizate, si a  
standardelor adecvate educationale si de pregătire. 
Pregătirea organizată pentru prestarea de servicii in domeniul ospitalitătii si turi smului nu 
este incă suficient dezvoltată. Cursurile de pregătire p rofesională specializate pentru sectorul  
ospitalitătii pentru pregătirea personalului in vederea ocupării locurilor de muncă in acest  
sector sunt aproape absente iar pregăti rea in turism este integrată in cursurile scolare  
speciale gimnaziale si in cele universita re.  
Cu cateva exceptii, pregătirea ne-institutionalizată, continuă, la locul de muncă si in servicii 
este aproape inexi stentă. Unele din lanturile hoteliere internationale au propriile programe 
interne de pregătire la nivel de societate,  dar eficienta acestora are un impact limitat ca  
urmare a migratiei relativ mari a personalului. 
Conducerea de la nivel mediu nu are aptitudinile de conducere si instruire la locul de muncă,  
acest lucru si ca urmare a faptului că deprinderile practice si tehnicile de pregătire nu sunt  
incluse in programa actuală de studiu a cursurilor de formare profesională a personalului de 
conducere din hoteluri. 
Nu există o constientizare a nevoii de instrui re si nu exi stă o cultură educatională. Acestea 
trebuie dezvoltate in cadrul sectorului ospitalitătii si cel turi stic si la nivel guvernamental. 
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In prezent p regătirea si educatia in sectorul ospitalitătii si turismului din Romania include in 
special pregătirea si educa tia institutionalizată in turi sm intr-un număr de scoli profesionale si  
in facultătile cu profil economic din unele universităti la nivel post-liceal, sub responsabilitatea 
M inisterului Educatiei. 
Unele din liceele specializate au facilităti pentru pregătirea practică, prin intermediul 
programelor de  asi stentă tehnică, pentru  a forma deprinderile practice prin programe de  
pregătire  in domeniul cofetăriei, gătitului si al preparării băuturilor. Majoritatea curiculelor sunt  
depăsite sau au fost actualizate abia recent si intr-o mică măsură. Programele scolare sunt  
neadecvate iar corpul didactic nu are calificările si experienta practică necesare in  
conformitate cu standardele de pregătire in vigoare. 
Programele de pregătire  exi stente sunt adesea mai mult teoretice decat p ractice,  mai mult 
axate pe  procesul de predare decat pe  cel de invătare si axat mai mult de obtinerea diplomei 
decat pe deprinderile insusite.  
Pregătirea in domeniul managementului hotelier in si stem institutionalizat este asigurată de  
către  universităti si se bazează pe perceptia g resită că managementul hotelier este  o functie  
ne-operatională si că studentii care absolvă cursurile de management hotelier sunt capabili 
imediat să asigure managementul unui hotel. In sectorul ospitalitătii nimeni nu absolvă  
cursurile si este numit manager, ci este doar un potential manager si isi incepe activitatea in 
diferitele departamente de executie ale unui hotel la inceput.  
Educatia in turism este adesea pur teoretică si de asemenea este asigurată de scoli si  
universităti specializate. Deoarece majoritatea cursurilor de pregătire in turi sm nu se  
bazează pe formarea de deprinderi practice,  calitatea depinde de curiculă, de  programa 
scolară si de calificările corpului didactic. 
In principiu calitatea educatiei institutionalizate in turi sm este  adecvată si este necesară  doar 
cresterea acesteia in conformitate cu standardele moderne internationale. 
Pe langă educatia si  p regătirea institutionalizată din cadrul liceelor si universitătilor de  
specialitate, exi stă  si stemul institutionalizat al programelor de „formare profesională a  
adultilor” prin intermediul Institutului de Educatie in Turi sm CNIT, sub responsabilitatea 
Autoritătii Nationale pentru Turi sm ANT. CNIT a contractat implementarea de programe de 
instruire unui număr de institutii si furnizori de cursuri de pregătire print re care THRCG 
(Touri sm, Hotel & Restaurant Consulting Group).  
Acesti organizatori de cursuri oferă o gamă de programe de formare profesională pentru  
adulti pe termen scurt, lung, cu program normal si cu program redus in industria ospitalitătii si 
turismului. Organizatorii de cursuri trebuie inregi strati si acreditati de către ANT, dar nu 
posedă know how-ul si personalul didactic cu calificarea si cu experienta necesară.  
In majoritatea cazurilor, programele pe care acestia le oferă sunt axate in special pe 
eliberarea unei diplome, deoarece oricine doreste să aplice pentru o functie in sectorul  
ospitalitătii si turi smului trebuie să detină o diplomă sau un certificat corespunzător.  
Această regulă a fost introdusă in legislatia muncii in 2006, deoarece nivelul general al 
calitătii serviciilor a fost  considerat inacceptabil. 
Ca urmare a acestui fapt, valoarea unei diplome sau a unui certificat a scăzut foarte  mult, 
deoarece nu implică anumite competente si aptitudini, in special pentru numărul in crestere  
al operatorii de hoteluri la standarde internationale.  
Educatia si p regătirea institutională in turi sm in special in industria ospitalitătii, ca un mod de 
pregătire  profesională separat si specializat, este incă aproape inexi stent in Romania, cu  
exceptia uneia sau a două initiative private  
Sistemul curent poate fi caracterizat ca unul axat pe predare si pe eliberarea de diplome, si 
nu pe invătare si pe competentele profesionale. 
In ciuda modificărilor ocazionale ale curiculei oficiale de pregătire si  a relatiilor dintre licee cu 
profil turi stic specializat si a altor institute de educatie europene, nu au fost efectuate  
modificări structurale. 
 
Formarea profesională continuă neinstitutionalizată si specializarea 
Formarea si pregăti rea pro fesională institutionalizată pentru sectorul ospitalitătii si turismului 
ca o pregătire pentru obtinerea unui loc de muncă in sectorul ospitalitătii si turi smului este  
doar o parte a  necesarului de inst ruire.  
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Aptitudinile de serviciu, tehnice  sau de comportament, din sectorul ospitalitătii si turi smului 
din regiunea Dolj sunt in general slabe, desi acestea au fost imbunătătite intr-o anumită 
măsură in ultimii cinci ani ca urmare a cresterii numărului de hoteluri la standarde 
internationale. Insă nivelul de pregătire  este incă  scăzut . Acest  lucru este in st ransă legătură  
cu lipsa generală a standardelor de performantă si ocupationale.  
Formarea profesională continuă la locul de muncă pentru dezvoltarea aptitudinilor 
profesionale ale fortei de muncă este in prezent aproape inexistentă, cu exceptia  
programelor de pregătire internă din cadrul societătilor in cazul lanturilor hoteliere  
internationale. 
Această nevoie nu a fost niciodată recunoscută.  Chiar si  formarea continuă a adultilor este o  
formă de pregătire institutională si nu o formă de formare continuă la locul de muncă pentru  
perfectionarea in continuare a aptitudinilor si competentelor.  
In ospitalitatea modernă, managementul de mijloc joacă un rol cheie. Este sarcina  
supervisorilor hotelurilor mari si a managerilor/proprieta rilor de pensiuni mici să isi  
administ reze personalul, să il supervizeze si să il motiveze, dar si să il pregătească si să il 
indrume continuu, pentru a obtine perfo rmante mai bune si pentru a  il mentine la nivelul 
cerut .  
Există o perceptie eronată a faptului că intreg personalul din sectorul ospitalitătii trebuie să 
fie reformat profesional; in principiu doar o parte din necesarul de personal necesită fo rmare 
profesională, si  in special locurile de muncă ce necesită  dezvoltarea de aptitudini practice.  
Multi din acestia pot fi pregătiti de către supervizorii lor la locul de muncă. Insă supervizorii 
trebuie să aibă capacitatea de a pregăti personalul propriu si astfel trebuie să aibă o atitudine  
si o mentalitate corespunzătoare pentru a deveni personal de calitate. Acestea sunt lucrurile 
care trebuie făcute pentru a rezolva problemele de bază.  
Formarea continuă la locul de muncă este  foarte slabă. In  p rezent cele  mai slabe puncte ale  
sectorului ospitalitătii din Romania sunt aptitudinile manageriale si de supervizare, ce includ 
formarea profesi onală continuă la locul de muncă,  aptitudinile de bucătărie (p reparare,  
organizare, meniu, planificare si management) precum si aptitudinile de servire a clientilor. 
 
Standarde referitoare la forta de muncă pentru sectorul ospitalitătii si turi smului 
In educatia si p regătirea modernă in sectorul ospitalitătii cea mai bună practică este  
pregătirea in functie de nevoile industriei; pregătirea pentru activitatea profesională, pe baza 
standardelor curente privind forta de muncă. 
In 2003 au fost elaborate un număr de 300 standarde ocupationale in cadrul unui proiect  
finantat de Banca Mondială, pe baza căruia standardele ocupationale din sectorul ospitalitătii 
si turi smului au fost actualizate recent prin p roiectul de asi stentă tehnică GTZ. In ultimii doi 
ani un comitet sectorial special a validat standardele ocupationale. 
Insă, legătura directă dint re standardele ocupationale si standardele curente de pregătire  
(cerintele de pregătire p rofesională) nu sunt incă clar vizibile. 
Se face simtită nevoia de asistentă tehnică pe te rmen scurt pentru a moderniza si actualiza  
in continuare locurile de muncă specifice si standardele ocupationale in conformitate cu 
normele de bună practică europene. 
 
Constientizarea turi smului 
Constientizarea turi smului reprezintă intelegerea de bază a principiilor ospitalitătii si  
turismului, a beneficiilor si consecintelor turi smului si dezvoltării turi smului pentru tară,  
intelegerea de bază a sati sfactiei vizitatorilor si a preocupării fată de client si a preconditiilor 
unui turi sm de succes si durabil. 
Nivelul general al constientizării in sectorul public al ospitalitătii si turi smului este redus.  De 
asemenea gradul de intelegere a conditiilor si a nevoilor pentru dezvoltarea sigură si durabilă 
a turi smului intern si international, printre cei implicati si angajati in sectorul ospitalitătii si 
turismului, este destul de scăzut. Majoritatea oficialilor si autoritătilor din sectorul public, la  
nivel national, regional sau local nu  au o intelegere clară a principiilor de bază ale sati sfactiei 
vizitatorilor, ale abordării de marketing, ale comportamentului vizitatorilor si ale obiectivelor 
comertului cu produse tu ri stice.  
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Ospitalitatea si turi smul reprezintă o profesie iar intelegerea ospitalitătii si turismului 
reprezintă aptitudini, ce necesită o pregătire si experientă de specialitate. Insă, multi oameni 
sunt implicati in acest fenomen direct sau indirect si trebuie să cunoască principiile de bază. 
Dezvoltarea turi smului este un aspect ext rem de sensibil, deoarece turi smul reprezintă una 
din cele mai competitive activităti economice din lume. Dezvoltarea  turi smului nu se  produce 
automat, deoarece este legată de imagine si de reputatie. Turismul de succes si  durabil 
necesită o cooperare intre toti factorii de răspundere si necesită fo rmarea de parteneriate  
intre sectorul public, care trebuie să sprijine turismul, si sectorul privat, care t rebuie să ofere  
facilitătile si serviciile pentru diferite piete si segmente de piată. Fără intelegerea obiectivelor 
si a p roblemelor reciproce turi smul nu se va dezvolta in mod sati sfăcător si benefic.  
Principalul obiectiv pentru industria ospitalitătii pentru o destinatie turi stică este de a genera  
satisfactia turi stilor, care s-au bucurat de o experientă pozitivă si sunt dispusi să revină si să 
povestească altora.  
Acestia părăsesc ta ra din următoarele motive: 
 Numerosi tineri nu se simt respectati de generatiile mai in varstă si de si stemul actual  

juridic, legislatia si reglementările legale complicate. 
 Sistemul educational destul de invechit, axat  mai mult pe predare si pe diplome decat  

pe invătare si competentă. Mai mult pe teorie decat pe practică.  
 Salariile extrem de m ici, in special in sectorul ospitalitătii si turismului. 
 Lipsa  pregătirii practice  la locul de muncă pentru imbunătătirea aptitudinilor si  

perfo rmantelor operationale 
 O imagine proastă a unui loc de muncă in sectorul serviciilor 
 Dezvoltarea incă slabă a  turi smului din Romania 

Si totusi, viitorul ospitalitătii si turismului depinde in mare măsură de generatia tanără.  
Un alt aspect urgent este cel al prezentei deseurilor, in special deseuri din zonele rurale, pe  
langă zonele de atractie turi stică si drumurile de acces la zonele turi stice.  
Cantitatea de deseuri (in special bidoane de plastic, de asemenea sticle, cutii din metal etc) 
care poluează raurile, paraurile, drumurile si potecile este enormă. In jurul asezărilor rurale  
există mase de deseuri care au fost pur si simplu aruncate in santuri si păduri. In general  
aceasta creează o impresie puternic negativă turistilor. Este o parte importantă a  
constientizării publice a turi smului si a constientizării turi smului la nivelul autoritătilor locale. 
Deseurile nu  reprezintă doar un aspect negativ in legătură cu turi smul, ci si in legătură cu  
sănătatea si siguranta publică, precum si cu mediul in general. 
 
Constientizarea în sectorul ospitalitătii s i tur ismului 
Constientizarea in sectorul ospitalitătii si turi smului se referă la oricine este implicat direct  
sau indirect in sectorul ospitalitătii si turismului – furnizorii de servicii si primării, primari si 
m inistri, angajati din industrie, investito ri in hoteluri si in  facilităti turistice, urbani sti locali si  
regionali, soferi de taxi, politisti, politia de frontieră  si vamesii, p recum si mass-media si  
publicul in general. 
Toate persoanele implicate direct si indirect in sectorul ospitalitătii si turi smului si in procesul  
de creare a unei impresii pozitive asupra turi smului, trebuie să cunoască rolul si influenta pe 
care o au. Aceasta face din constientizarea turi smului o cerintă de bază pentru succesul  
dezvoltă rii durabile a turi smului. 
Constientizarea turismului în general este o cerintă de bază pentru succesul dezvoltă rii 
durabile a turismului. 
Turismul implică toti cetătenii. Aceasta  indică faptul că oricine din tară,  din diferite tă ri, din  
orase si sate au un rol in industria turismului. Dezvoltarea turismului nu aduce beneficii doar 
celor implicati direct in sectorul turi stic, ci si indirect tuturor celorlalti. 
 
Constientizarea in sectorul ospitalitătii si turi smului trebuie integrată la orice  nivel, atat in  
educatia generală formală in gimnaziu cat si ca parte a oricărui program de pregătire p ractică  
in turism.  
Lipsa generală a constiintei turistice este o problemă acută si este necesar să fie tratată  
urgent. Mai intai, in randul celor care sunt implicati direct sau indirect in sectorul ospitalitătii si 
turismului si in al doilea rand la nivelul populatiei, pentru o  mai bună intelegere  a importantei  
dezvoltă rii turismului pentru dezvoltarea economică si socială. 
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Constientizarea turi smului nu este benefică doar pentru dezvoltarea turi smului international, 
ci si pentru tu ri smul intern. Constientizarea ospitalitătii si a sati sfactiei vizitatorilor reprezintă  
o nouă valoare  comună a  societătii romanesti, pentru vizitatorii st răini si pentru turi stii 
romani. 
 
Strategia recomandata 
Pregătirea in ce priveste constientizarea turismului pentru toti factorii implicati direct si  
indirect in sectorul ospitalitătii si turi smului si in domeniul dezvoltării comportamentului pentru  
factorii direct implicati in turism, alături de pregătirea si specializarea profesională, trebuie  
considerate drept  parte integrantă a  st rategiei de dezvoltare a  resurselor umane si a planului 
de actiune pentru dezvoltarea resurselor umane.  
In vederea restructurării Sectorului Ospitalitătii si Turismului din Romania si al intăririi 
competitivitătii sale viitoare, sunt recomandate aceste  trei programe strategice de actiune:  
 Programul de Constientizare in sectorul Ospitalitătii si Turi smului (“ROMWELCOME”) 

Un program de constientizare la nivel national in sectorul Ospitalitătii si tu rismului pentru a  
crea acceptarea si intelegerea de bază cu privire  la importanta si la beneficiile socio-
economice ale turismului pentru tară, punand accentul pe industria insăsi, in scolile primare 
si gimnaziale, la nivelul autoritătilor nationale, regionale si locale, a grupurilor speciale care 
sunt implicate in turi sm si pentru  public in general. Acest  program trebuie să imbunătătească 
imaginea generală a  sectorului ospitalitătii si turi smului din Romania si să creeze locuri de  
muncă mai bune pentru tinerii romani. 
 Programul de Imbunătătire a Serviciilor din sectorul Ospitalitătii si Turi smului 

(“ROMSERVICE”) 
Programul de imbunătătire a serviciilor din sectorul Ospitalitătii si Turi smului pentru  
imbunătătirea nivelului si calitătii serviciilor prin perfo rmante mai bune, calificare superioară  
si prin imbunătătirea competentei. Acest p rogram trebuie realizat si implementat cu asi stenta  
tehnică si financiară din partea Fondurilor Structurale Europene, in special pe baza 
principiului pregătirii personalului de instruire. Personalul de instruire specializat va deveni  
centrul noii generatii de inst ructori in sectorul ospitalitătii si turismului in centrele de pregătire  
din acest sector din Romania. 
 Programul de Restructurare a Pregătirii Profesionale Institutionalizate din sectorul  

Ospitalitătii si Turismului (“ROMSKILLS”) 
Crearea unei retele de noi Institute de Pregătire Pro fesională de specialitate publice si  
private in Sectorul Ospitalitătii din Romania (scoli hoteliere) cu ajutorul unui număr de  scoli 
hoteliere europene, p rin intermediul programului de parteneriat national Romania -Europa.  

 
După cativa ani de upgrade si de recuperare a rămanerilor in urmă, noile Institute de 
Pregătire in domeniul Ospitalitătii pot fi implicate total in pregătirea continuă a personalului 
existent la toate nivelurile prin oferirea cursurilor scurte de perfectionare si a cursurilor de  
recuperare din industrie in diferite părti ale tării. 
 
Strategia de marketing si p romovare a  turi smului 
Strategia de marketing identifică si este  astfel concepută  pentru a genera cerere in viitor p rin  
specificarea segmentelor de  piată ce vor fi atinse , a produselor ce vor fi create  si pe care  se  
va pune accentul, si programele de actiune asociate pentru a realiza potentialul identificat 
pentru aceste produse tintă: segmentele de piată.  
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Pentru  sectorul privat , st rategia nu se referă doar la marketing, ci si la capacitatea  
organizatiei de a convinge suficienti clienti să cumpere un  număr suficient din p rodusele sale  
pentru  a asigura un venit care să depăsească costurile pe termen lung si să asigure  
satisfactia clientilor. 
Din perspectiva unor destinatii turi stice precum Romania si Bulgaria, componentele cheie ale  
strategiei de marketing sunt:  
- tinte si obiective: pozitia sau locul pe pietele alese pe care îsi propune să  le ocupe în  
perioada următoare,  definite în ce priveste  pietele si segmentele geografice, proiectiile 
activitătilor turi stice (adică volumele, durata sejurului, numărul de turi sti pe sezon,  
cheltuielile), gama de produse si cota de piată.  
- Imagini, pozitionare si branding: locul în care  destinatia îsi p ropune să  ajungă în ce priveste  
perceptia pietei (comercială si a consumatorului) refe ritor la produsele si valorile sale,  
inclusiv imaginea si b randul în relatie cu concurentii săi.  
- St rategii si programe: specificarea actiunilor, inclusiv a dezvoltării de produse si de  
investitii, necesare pentru a atinge tintele si obiectivele propuse.  
- Buget: ce resurse – umane, tehnice si financiare – sunt necesare pentru a atinge 
obiectivele. 
- Analiză si evaluare: procedurile si si stemele care permit evaluarea măsurii în care  
obiectivele au fost îndeplinite în contextul conditiilor generale de piată (inclusiv activitătile 
concurentilor) si factorii externi. 
Conditiile de piată sunt intr-o permanentă schimbare. Portofoliile profitabile produs – piată  
vor fi supuse constant unei presiuni competitive constante, si va fi necesar să se actualizeze 
si să se dezvolte continuu produse pentru  a corespunde nevoilor ale clientilor si conditiilor 
pietei in schimbare.  
Zona t ransfrontaliera Dolj-Pleven are o gamă largă de oportunităti de dezvoltare a produselor 
turistice. Diversita tea poate reprezenta un aspect cheie al dezvoltării pe viitor a turismului si 
a strategiei de marketing. In prezent, insă, atat Romania cat si Bulgaria au dezvoltat doar o  
parte a acestor resurse.  
Provocarea pentru Romania este organizarea si dezvoltarea resurselor sale naturale si  
culturale intr-o gamă de produse turistice cu o priză largă la public, si transformarea acestor 
atractii in flux de turisti si in beneficii pentru intreaga zona. Acest lucru necesită dezvoltarea  
unui produs integrat si o abordare st rategică de marketing. 
Selectarea zonelor de dezvoltare a produselor ce vor fi incurajate si sprijinite se bazează in  
parte pe determ inarea resurselor care exi stă deja si pe tendintele curente si anticipate  
viitoare privind gusturile si preferintele pietei turistice.  
Dezvoltarea turi stică exi stentă principală are urmatoarele directii principale: 
 Turismul cultural/de patrimoniu bazat pe clădirile medievale, si 
 Turismul de afaceri.  

In plus exi stă un număr de intreprinderi mici care activează pe piata de produse de ecoturi sm 
si geoturi sm, in principal in zonele rurale si in comunitătile agricole. Desigur, aceste elemente  
diferite ale turismului nu pot fi izolate complet: ele se intrepătrund si se suprapun, cum ar fi  
spre exemplu: 
 Majoritatea vizitatorilor care participă la tururi ale obiectivelor culturale/de patrimoniu 

vor participa de asemenea la vizite in zonele ru rale in cadrul itinerarelor lor, si 
 Turistii de afaceri adesea adaugă o componentă de relaxare vizitelor acestora 

In mod similar ecoturistii vor participa, p robabil la vizite si activităti culturale/de patrimoniu. 
Cererea pentru turi smul cultural/de patrimoniu este in continuă expansiune insă in curand va  
fi supus unor limitări de capacitate dacă nu se realizează alte proiecte  si alt piete de  
centre/regiuni/circuite turistice; turi smul de afaceri prezintă o crestere puternică si are sanse 
reale de dezvoltare pe baza integrării Romaniei si Bulgariei in UE; desi  
ecoturismul/geoturismul va rămane in general relativ slab dezvoltat ca amploare dar cu toate  
acestea va contribui tot mai mult la prosperitatea comunitătilor culturale.  
 
Rolul internetului ca mijloc de informare si sursa de crestere a competitivitatii serviciilor 
turistice 

Turismul este un sector implicat profund în  implementarea noilor tehnologii de informare şi  
comunicare. E-turismul  este un fenomen recent care s-a concentrat iniţial pe produse 
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simple: bilete de avion, rezervări în hoteluri, închirieri de maşini. Internetul reprezintă pentru  
turism un canal eficient de informare,  comunicare şi di st ribuţie atât  pentru consumatori cât  şi  
pentru  actorii implicaţi pe scena turismului. Acest  nou canal permite expunerea unei oferte  
personalizate ca o ofertă standardizată, răspunde cererii instantanee, p rezintă informaţii 
preci se şi actualizate într-o manieră personalizată. OMT afirma ca in în 2005 Internetul a  
reprezentat 25% din totalul rezervărilor pentru  turi sm şi călătorii în lume. În anul 2002 
serviciile cele mai comercializate pe net erau:  călătoriile cu avionul 62,3%,  hoteluri 13,6%, 
pachete de servicii de turism 10,6%, călătorii cu trenul 8,6%, închirieri de maşini 2,7 %, alte 
servicii 2,1%. 

Marketingul este o activitate de procesare a informaţiilor ce leagă firma cu mediul extern  
în care aceasta operează. Internetul este o sursă preţioasă de informaţii despre concurenţă,  
despre condiţiile de marketing şi ale mediului în general. 

Pentru ca marketingul unui produs turi stic să aibă succes, un opera tor turi stic t rebuie să  
aibă mai întâi o viziune st rategică în inte riorul căreia să înţeleagă perfect schimbarea pieţei 
de la cea fizică la cea virtuală şi fo rţele ce  acţionează aici. Inte rnetul a schimbat pentru  
totdeauna si stemul şi mediul de marketing turistic. Astăzi, nici o afacere în  domeniu nu se  
mai poate sustrage impactului Internetului şi, de aceea, companiile doritoare să se implice şi  
să utilizeze comerţul pe Internet ar t rebui să aibă mai multe avantaje. Chiar dacă unei firme îi 
place sau nu, Internetul exi stă şi va domina marketingul turi stic.  

Internetul nu trebuie tra tat numai ca dispozitiv de dist ribuţie şi ca mijloc promoţional, ci 
trebuie văzut  ca  o forţă ce schimbă profund modalitatea de conducere a unei afaceri în  
turism. Comercianţii vor trebui să regândească procesele prin care ei identifică, comunică şi  
servesc consumatorii. De asemenea, vor t rebui să îi implice pe aceştia în actul de concepere  
a produselor dorite.  

Internetul susţine factorii de succes ai multor afaceri, de aceea firmele turi stice t rebuie să-l  
utilizeze pentru a -şi crea  noi avantaje. De exemplu, turoperatorii din Marea Britanie au fost  
obsedaţi de câştigarea controlului distribuţiei prin integrarea sa pe verticală, dar,  de la  
apariţia companiilor bazate pe vânzarea on line, s-a îmbunătăţit controlul asupra dist ribuţiei 
produselor actuale faţă de cel al di stribuţiei normale. Ca răspuns la ameninţarea vânzărilor 
directe ale companiilor aeriene, marile agenţii au folosit Inte rnetul pentru a-şi  dezvolta  
si stemul GDS şi şi-au diversificat gama de produse prin includerea hotelurilor, a închirierilor 
de maşini, a croazierelor, etc. 

Internetul este extrem de folositor în realizarea unei baze de date cu informaţii privind  
consu matorii. Cu folosirea sof t-ului potrivit (ca Autumn Software’s Web Track) se pot uşor 
si stematiza informaţiile despre toţi utilizatorii care au vizitat site-ul companiei. Informaţiile pot 
fi folosite pentru identificarea şi prospectarea nevoilor consumatorilor în scopul adaptării 
resurselor spre a-i servi mai bine pe aceştia. 

O bază de date cu istoria tuturor tranzacţiilor on line poate fi p rincipala sursă de  informaţii 
de marketing pentru companiile turistice, stabilind ce fel de produse turi stice pot ei furniza, ce  
segment de piaţă ar putea servi cel mai bine şi cum este evaluată firma de către  
consumatori. Vizitând alte site -uri, o companie poate obţine informaţii valoroase despre  
cerere, ofertă, competiţie şi schimburi economice, demografie, legislaţie, tehnologii pe piaţa 
domestică şi inte rnaţională. 

Scanarea paginilor competiţiei ajută companiile să cunoască st rategia şi tacticile lor de 
marketing. De exemplu, de pe pagina web a unui lanţ hotelier, se pot obţine uşor informaţii 
despre activităţile principale ale firmei, performanţele financiare, apariţia de noi hoteluri şi  
planuri de investiţii, strategiile de marketing, în timp ce site-urile companiilor aeriene 
furnizează informaţii privind analize economico-financiare, g rupuri de alianţe strategice,  
dezvolta rea de noi linii şi planuri de expansiune. 

O caracteristică importantă a Web-ului este că potenţialul consumator caută  informaţii 
despre produsul sau mărcile de care este inte resat. De fapt, consumatorul a rată interes şi se  
implică în vizitarea paginilor web. Pe Web, consumatorul poate răspunde instantaneu 
comerciantului, iar toate răspunsurile, toate click-urile pot fi memorate de către server. Prin  
folosirea tehnologiei şi aplicaţiilor turismului pe  Internet, companiile pot găsi tipare ale  
consumatorilor şi pot  face aceste informaţii folositoare în marketing.  

Astfel, de  exemplu, înregi stra rea  vizitato rilor unei b roşuri on line poate arăta numărul total  
de rezervări, di stribuţia în rândul utilizatorilor şi, în timp, ordinea în care paginile au fost  



 72

accesate. Aceste date pot fi combinate cu profilul utilizatorului extras, prin intermediul 
chestionarelor, din regi strele utilizatorilor şi pot fi folosite pentru a descoperi interesul şi  
caracteri sticile cererii şi comportamentul de cumpărare.  Ast fel se identifică segmentul ţintă, 
adeseori nişe bazate pe căutarea unui anumit beneficiu. Dotată cu aceste informaţii, firma de 
turism poate stabili ţinta şi îşi poate dezvolta m ijloacele specifice pentru a-şi  atinge 
obiectivele. 

Utilizarea potrivită a informaţiilor privind profilul şi obiceiurile consumatorilor poate  
îmbunătăţi eficienţa segmentării pieţei şi penetrarea ei. Aceasta se întâmplă datorită faptului 
că abordarea t radiţională a segmentării pieţei este, adeseori, bazată simplist pe  variabile 
economice, geografice, demografice, în  timp ce datele psihologice, de comportament sau stil 
de viaţă generează cheltuieli mari de colectare şi sunt dificil de măsurat şi comparat.  

În marketingul pe Internet este mult mai facilă colectarea datelor de la potenţialii utilizatori 
prin intermediul recompenselor tangibile cum ar fi premiile, legitimaţiile de membru care  
atrag consumatorul să completeze formularele web. Este şi mai simplu şi eficient în  
segmentarea de piaţă prin paginile destinate anumitor consumatori. 

Este posibilă crearea unei cyber-comunităţi pentru fiecare ni şă de piaţă  prin care  
consumatorilor cu interese sim ilare şi comportament asemănător le pot fi trim ise oferte de  
produse relevante şi alte mărfuri de către comercianţi. Membrii unor astfel de Internet-grupuri  
pot schimba regulat informaţii între ei şi susţine astfel sensul de apartenenţă la acel grup.  

Unul dintre avantajele Internetului în marketing este că tu ristul poate  fi creator pentru  
produsele turistice. Acest lucru poate fi posibil deoarece, pe de -o parte, turi ştii pot furniza 
preferinţe individuale pentru un pachet de vacanţă prin feed-back, p rin completarea 
formularelor web, a email-ului sau doar dând click pe anumite opţiuni pe care comerciantul  
de turism le poate folosi pentru a dezvolta noi produse sau adapta produsele existente la  
nevoile consumatorilor particulari.  

În acest sens,  Internetul a accelerat schimbul în cadrul produselor, de la p roducţia în  
masă şi tangibilă la producţia bazată pe informaţie şi adaptată  consumatorilor.  

Pe de altă parte, turi stul care face singur alegerile, nu numai că poate conduce tranzacţia  
on line şi poate scădea costurile de vânzare, dar şi participă activ la procesul de producţie  
însuşi.  

Tehnologia Internetului poate contribui la îmbunătăţirea produselor exi stente sau la  
dezvolta rea noilor p roduse şi servicii care  ar redefini poziţia st rategică a companiilor. De 
exemplu, Boeing a anunţat în aprilie 2000 planuri pentru o reţea care sa permita pasagerilor 
să folosească Internetul, să privească la televizor şi să primească alte informaţii în timpul 
zborului. Numită Connection by Boeing, reţeaua utilizeaza tehnologia sateliţilor ca să  
furnizeze astfel de servicii în avioane, ceea ce a îmbunătăţit experienţa de zbor a  
pasagerilor. 

Internetul asigură  at racţiilor tu ri stice (muzee şi  galerii de artă ) opţiuni mai multe de 
prezentare electronică şi prezintă colecţii web care, fizic, sunt imposibil de realizat. Grădinile 
zoologice şi acvariile pot să-şi îmbunătăţească oferta prin camere live legate la site-uri. 

Rolul Inte rnetului în stabilirea preţului e bazat  pe posibilitatea procesării şi schimbului 
instantaneu a unei mase largi de date cu un număr mare de oameni. Această capacitate de  
preluare a informaţiilor permite companiilor să analizeze datele privind preţurile eficient şi  
rapid.  

Capacitatea de a schimba informaţiile facilitează stabilirea şi schimbarea preţului de către  
firmă în timp real, organizarea licitaţiior on line şi folosirea unor p reţuri flexibile. Aceste două 
calităţi sunt extrem de folositoare marketingului în turi sm.  

Unicitatea Internetului ca mijloc de dist ribuţie e dată de faptul că pentru producători, web-
ul permite acestora  să  aibă legături directe cu consumatorii la costuri scăzute  şi de  aceea 
apare şi posibilitatea dezintermedierii. 

Pentru en-grosişti, afacerea bazată pe net înseamnă să nu mai folosească detailistul, dar 
creează ri scul de a nu mai fi nici el folosit de către producător.  

Cel mai important rol în di stribuţia turistică pe Inte rnet îl joacă rezervarea directă şi  
tranzacţia între ofertantul de servicii şi consumator. Marketingul direct oferă atât  
consumatorului cât şi comerciantului un control mai mare şi cheltuieli potenţiale de acces mai 
m ici. Deoarece canalele derivate po t pleca  de la producător sau intermediar, potenţialul unui 
conflict de canale este mărit. Pentru a preveni şi pentru  a creşte competitivitatea preţurilor 
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între vânzătorii direcţi şi detailişti, atât producătorii cât şi intermediarii vor trebui să -şi  
dezvolte p roduse deosebite ce oferă beneficii unice. 

De exemplu, rezervările on line pentru bilete de avion aduc beneficii speciale care nu se  
regăsesc la agenţiile de turism, în timp ce achiziţiile de la agenţiile de turism pot furniza alte 
avantaje.  

Liniile aeriene sunt  printre  primele care  au investit şi  au dezvoltat sisteme care să  
exploateze potenţialul Internetului. Web-ul oferă şi mai multe oportunităţi în scurta rea şi  
îngustarea canalelor de distribuţie. Costurile scăzute ale biletelor directe către consumator 
se bazează pe Net. Marile companii aeriene cred că Inte rnetul oferă o oportunitate unică de  
scădere a  costurilor şi creştere a profitu rilor în acest sector care se confruntă cu mari pierderi  
financiare pe glob. 

British Airlines, de exemplu, a lansat  o e-st rategie care  plasează Internetul în centrul  
efortu rilor de transformare a relaţiei cu consumatorii şi cu furnizorii. S-a urmărit investirea a  
90 m ilioane de lire ste rline pentru dezvoltarea operaţiunilor pe web cu scopul de a creşte  
vânzările de bilete pe Internet de la 1% în 1999 la 90% în 2004.  

Cea mai mare schimbare adusă de Inte rnet în industria turi smului este în sectorul  
agenţiilor de turism . Se pare că, dacă nu excelează în sectorul lor, agenţiile nu vor 
supravieţui. Cât de curând web-ul va domina afacerile şi viaţa de  zi cu zi. Agenţiile de turi sm 
vor t rebui să se reinventeze pentru a se adapta noii ere Inte rnet transformându-se de la  
nivelul vânzării de bilete la managementul informaţiei. Pentru turoperatori eventuala  
dezintermediere are un efect dublu. Pe de-o parte ei pot fi ocoliţi de producătorii care vor 
vinde direct şi pe de alta ei a r putea beneficia din propria vânzare  directă şi  ar elimina 
detailiştii. 

Impactul acestor doi factori e greu cuantificabil, dar e sigur că tu roperatorii, mai mult ca 
agenţiile de turism au un viitor în era Internet. Această afirmaţie se bazează pe faptul că  
turoperatorii asamblează părţile unui produs turi stic înt r-un  pachet vandabil. Prin această  
activitate creatoare de valoare adăugată, tu roperatorii furnizează servicii mai bune 
consumatorilor, ofe rind economisire p rin cumpărarea en-gros a componentelor pe care altfel 
nu le-ar fi obţinut de la p restatorii de servicii turistice.  

Componentă a marketingului m ix, promovarea se transformă cel mai uşor ca rezultat al  
utilizării Internetului întrucât Internetul furnizează o modalitate de distribuţie a informaţiei 
eficientă ca muncă şi cost aproape instantaneu m ilioanelor de potenţiali clienţi pe pieţe 
internaţionale. Promovarea pe Internet combină mass media cu personalizarea inerentă. Ea 
este folosită  pentru a  genera vizibilitatea, recunoaşterea numelui mărcii, publicitatea, relaţiile 
publice, sponsorizări, vânzări directe, asi stenţă tehnică. Se ridică t rei probleme principale  
în folosi rea Internetului ca m ijloc de promovare: 
 Web-ul perm ite ca din ce în ce mai multe informaţii să fie trimise potenţialilor 

consumatori mult mai ieftin, instantaneu şi cu efect multimedia. Cheia obţinerii 
acestor beneficii este un  site bine construit şi  actualizat care să fie at ractiv, informativ 
şi interactiv. Pe lângă capacitatea multimedia, un bun site poate şi ar trebui să  
încorporeze informaţii cât mai corecte şi detaliate ca broşuri, orare, fotografii, grafice,  
la fel de multe ca revi stele şi la fel de dist ractive ca reclamele tv. 

Site-ul poate şi să fu rnizeze multă informaţie publicitară de vreme ce nu exi stă nici o limită 
de capacitate sau de spaţiu p romoţional. Prin legarea paginilor , comerciantul poate crea o  
broşură care să includă ceea ce utilizatorul doreşte să ştie. 

De exemplu, site-ul destinaţiei turistice poate deveni un „mall al informaţiei” care  
furnizează utilizatorului toate informaţiile de bază ca rate de schimb, tradiţii, vreme, 
posibilităţi de cumpărare , etc. Prin link-uri cu site-urile altor firme, prin e-mail sau chiar număr 
de telefon şi adrese  utilizatorul poate să contacteze pentru a obţine informaţii personalizate. 
 Promovarea propriului site se face pentru a creşte popularitatea sa şi numărul 

vizitelor deoarece un site t rebuie să intre în competiţie cu sute de alte site-uri ce vând 
produse şi servicii similare. 

 O adresă care să-l ajute pe utilizator să o localizeze pe web, conţine numele, marca 
sau un cuvânt cheie sau f rază. Legături din alte pagini se pot face prin în regi st rarea  
în motoarele de căutare şi directoare on line şi plătind site-uri importante pentru a  
insera bannere.  
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Legături cu alte pagini ca cele care oferă ştiri sau servicii de agrement sau servicii 
complementare pot face site -ul mai interesant şi mai relevant dar şi actualizat.  

Promovarea paginii web prin media tradiţională este importantă mai ales în  condiţiile în 
care se lansează. Spre exemplu, expedia.co.uk a lansat o campanie de promovare de 21 
m ilioane USD în presa şi la televiziunea din Marea Britanie. Adresa de web a companiei a 
trebuit inclusă în toa te mesajele media ale firmei. 
 Folosirea site -ului companiei ca platformă de site-uri publicitare ale altor afaceri prin  

intermediul bannerelor, poate genera profituri, devenind un mediu de publicitate  
pentru alte o rganizaţii.  

Într-adevăr, eficienţa Internetului ca media de promovare a făcut din publicitatea on line o 
afacere boom. Creşterea publicităţii pe Web va conduce la scăderea atractivităţii şi a 
cheltuielilor cu unele fo rme tradiţionale de publicitate ca poşta  directă, publicitatea la radio  
etc. 

 
Experienta romaneasca in domeniul folosirii internetului  ca instrument de informare si  
comercializare a serviciilor turistice  

 
În turi smul românesc există preocupări pe linia utilizării Internetului în procesul de  

comunicare şi comercializare a produsului turistic. Principalele destinaţii utile pe Internet  
sunt:  

1.www.InfoTurism.ro a fost înfiinţat în anul 2000; firma care-l administrează este Internet  
Workers Interactiv.;  numărul de vizitatori este de aprox. 2.500/zi, respectiv 65.000 /lună.  
Prezintă oferte structurate pe destinaţii şi perm ite potenţialului turist identificarea tutu ror 
ofertelor agenţiilor de turi sm care au programe turistice pe destinaţia respectivă.  Plata  
serviciilor către agenţia de turi sm se face prin m ijloacele clasice: cash sau transfer bancar.  
Un alt serviciu pe care-l pot folosi turi ştii este cererea de o fertă  care presupune fo rmularea 
de către turi stul potenţial a structurii produsului turistic în raport de nevoile sale şi trim iterea  
la peste 200 de agenţii de tu ri sm a cererii de ofertă particularizată.  În funcţie de  răspunsurile 
acestora, utilizatorul poate alege din ofertele primite pe email pe aceea care corespunde 
dorinţelor sale. 

2.www.eTurism.ro este un portal care cumulează  peste 1.100 de pachete de vacanţă,  
750 de oferte de cazare şi peste 250 de oferte de transport care aparţin unui număr de 600 
de agenţii. A fost înfiinţat în anul 2000. Firma care-l administrează este Neogen SA, costul  
de între ţinere al site-ului fiind de peste. 700 $/ lună. Site-ul eTuri sm oferă ca facilităţi 
posibilitatea de a căuta servicii turistice în funcţie de tipul ofertei, de destinaţie şi de preţ.  
Rezultatele căutării sunt st ructurate în funcţie de hotelul la care se oferă cazarea permiţând 
şi o compararea a preţurilor sau în funcţie de oraşul de destinaţie sau de agenţia care le  
oferă. Ofertele sunt atât  pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă. Principalul avantaj al acestui  
site  este uşurinţa în utilizare. 

3. www.travel2.ro administ rat de firma ScRMT 11 SRL şi înfiinţat în 2000 a fost  conceput  
iniţial ca un spaţiu publicitar axat pe oferta turi stică inte rnă şi externă. Ulterior, a mers pe  
ideea de rapiditate în favoarea utilizatorului şi, de  aceea, p rocedează la prim irea unei  
solicitări de ofertă din partea tu ri stului potenţial, iar în 24 de  ore  acesta primeşte  gra tuit pe  
adresa de email sau prin fax, în funcţie de solicitare, un număr de 10-20 de oferte de la  
agenţii diferite din ţară şi st răinătate. Costurile  pentru www.travel2.ro sunt acoperite din  
abonamentele realizate de agenţiile de turism interesate să  primească aceste  solicitări din  
teritoriu. Modul de plată a serviciilor este cardul sau transfer bancar.  

4. KLM România este un site al companiei aeriene cu acelaşi nume, conceput să ofere o  
gamă largă de servicii on line. Cel mai important este serviciul de rezervare on line a 
locurilor, fiecare rezervare fiind răsplătită cu un  di scount de 5% pentru clasa „economy” şi de  
10% pentru clasa „business”. Serviciile on line sunt ofe rite membrilor programului de 
fidelitate Flying Duchman. Aceştia pot accesa contul personal, pot face modificări şi corecţii, 
totul on line. Pasagerii frecvenţi ai companiei câştigă echivalentul m ilelor pe care le-au  
parcurs şi apoi le pot preschimba în bilete gratuite şi în alte p remii. Se oferă info rmaţii on line 
in legătură cu orarul zborurilor, se pot verifica rezervările on-line pentru diferite curse. Exi stă 
posibilitatea de a efectua rezervări on line la hoteluri sau la sistemul rent-a–car din întreaga 
lume, la preţuri speciale, oferite doar utilizatorului site-ului. 
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Alte destinaţii pe Internet: www.infotravelromania.ro, www.romaniantourism.ro,  
www.turisminfo.ro, www.infoturism.ro, www.rotravel.com, www.romaniatravel.ro,  
www.hotels.ro, www.hotelonl ine.ro, www.rolitoral.ro, www.plaja.ro,.www.infolitoral .ro,  
www.munte.ro, www.antrec.ro, www .vacantasicalatorii.ro.  

În contextul dezvoltării tehnologiilor informaţiei şi a comerţului electronic aplicabile cu 
succes şi în domeniul hotelier, al transportu rilor aeriene şi în cel al închirierilor de 
autoturi sme, se impune exi stenţa  uno r reglementări juridice. Sistemul rezervărilor on line  
reprezintă un serviciu al societăţii informaţionale, în sensul legislaţiei române privitoare la  
comerţul electronic. În aceste condiţii, serviciile de rezervări on line trebuie să se conformeze 
exigenţelor legale care îşi au izvorul în setul de acte normative ce guvernează , în p rezent,  
serviciile Internet în România, respectiv: 
 Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic,  republicata in baza Legii nr 121 din  

2006 
 Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi  

executarea contractelor la di stanţă aprobată şi modificată prin Legea nr.51/2003; 
 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelo r cu caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicatiilor electronice; 
 Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu completarile si modificarile 
ulterioare.  

 
CONCLUZII  
 

Internetul este un mediu efectiv şi eficient de comunicare, incluzând adresabilitatea, 
interactivitatea, flexibilitatea şi accesabilitatea şi are un rol important în îmbunătăţirea  
serviciilor destinate consumatorilor şi în scăderea costurilor. Caracteristicile unice al  
turismului îl fac ideal pentru  prezentarea şi achiziţionarea serviciilor pe net.  

O largă varietate de factori care sunt legaţi de cerere, factori organizaţionali, tehnici şi  
guvernamentali ar putea atât avantaja cât şi dezavantaja aplicabilitatea Internetului în 
marketingul turi stic.  

În legătură cu viitorul Internetului în marketingul în turi sm sunt puţine semne de întrebare  
ce ar pu tea apărea. Inte rnetul ar putea deveni platforma dominantă şi inst rument de  
promovare a  turi smului şi distribuţiei în u rmătorii 5 ani. Marketingul pe Internet a trecut de  
faza ”copilăriei” şi se  accelerează ca proces de creştere datorită recunoaşterii potenţialului 
pentru marketing de tot mai multe firme şi persoane.  

Creşterea puterii computerelor,  scăderea costurilor de accesare  şi navigare,  creşterea 
nivelului şi a capacităţii persoanelor vor putea face din navigatul pe net o necesita te a vieţii 
de zi cu zi mai ales în ţările dezvoltate. Multe din rest ricţiile tehnologice actuale vor fi  
depăşite cu  tehnica accesului prin fibre optice sau sateliţi. Se vor îmbunătăţi viteza,  
aplicaţiile, inscriptarea şi soft -u rile pe bază de semnale digitale pentru a creşte  securitatea,  şi  
se vor dezvolta unele motoare de căutare mai sofi sticate pentru a simplifica căutările.  

În acelaşi timp, guvernele sunt  din ce în ce mai implicate în implementarea e-comerţului  
prin furnizarea de stimulente afacerilor m ici, facilitând dezvoltarea infrastructurii şi stabilirea  
legislaţiei de bază care susţine şi protejează pe cei implicaţi. E evident că cheia viitoarei  
dezvoltă ri a marketingului turistic pe Internet stă în firmele turi stice. Condiţiile pieţei şi  
tehnologia web se îmbunătăţesc continuu şi un  mediu social şi legi slativ se conturează.  
Depinde de operatorul turi stic să dimensioneze şi să exploateze oportunităţile create de  
aceste schimbări la potenţial maxim. De aceea, problema crucială este cum aceste firme de 
turism pot să beneficieze de schimbarea adusă de Internet. Pentru a se  formula recomandări  
utile este necesară înţelegerea  complexităţii problemelor, inclusiv experienţă în tehnică,  
marketing şi conştientizarea dezvoltării atât în turi smul pe Internet cât  şi în tu ri sm în general. 

Transpunerea mixului de marketing în spaţiul cyber reprezintă cybermarketing mix al  
cărui conţinut poate fi sintetizat astfel: 
 produsul este prezent în spaţiul cyber prin prezentarea caracteri sticilor, a mărcilor, a  

broşurilor electronice adaptate exigenţelor fiecărui client; 
 preţul poate fi cunoscut ca şi modalităţile de plată; există sisteme de plată on line 

care pot folosi toate tipurile de monedă. Inte rnetul perm ite em iterea de oferte  
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promoţionale personalizate şi analizarea comportamentului de cumpărare a  
consumatorului; 

 distribuţia- Internetul reprezintă pentru toate produsele şi serviciile un canal de 
distribuţie original, global şi puţin costi sitor. Intermediarii nu mai sunt  necesari ceea în  
turism determină reducerea apreciabilă a costurilor, la simplificarea activităţii de  
informare turi stică, de influenţare a comportamentului consumatorului; 

 promovarea se realizează prin comunicarea între client şi firmă, dialogul 
presupunând nu numai informare ci şi o interactivitate, numeroase posibilităţi de 
schimburi de informaţii. 

Fiecare componentă a cybermarketing-m ix poate fi adaptată la nevoile clientului sub 
aspect cantitativ, calitativ şi temporal. Preţul produsului poate fi adaptat, de exemplu o 
pagină web poate indica preţuri diferite oferite de firme sau de particulari. O firmă 
distribuitoare de material informatic poate în acelaşi timp să indice preţurile sale destinate  
angrosiştilor sau direct clienţilor. Dacă vânzătorul cunoaşte zona geografică  din care provine  
clientul, el poate afişa preţurile in moneda locală. Există posibilitatea din partea vânzătorului 
de a cunoaşte şi caracteri sticile socio-demografice ale clienţilor prin folosirea unui chestionar 
care va perm ite observarea comportamentului consumatorului prin intermediul site web.  

Infoscek, catalog de resurse Internet, pionier în materie, propune în anunţurile sale  
spaţii publicitare pentru a fi cerceta te de clienţi. Există posibilitatea de a-i p ropune unui client  
un produs pe baza caracteri sticilor socio -demografice cunoscute anterior. Firmele îşi  
constituie baze de date care includ preferinţele sau centrele de interes ale clienţilor, însă  
aceste baze de date sunt apelate cu discreţie, clienţii devenind clienţi fideli al firmei. 
Obiectivele cantitative urmărite prin acest si stem sunt numărul de vizitatori, numărul noilor 
clienţi, cererea de info rmare, iar obiectivele calitative se referă la sati sfacţia clienţilor, 
imaginea de marcă, reconsiderarea poziţiei internaţionale.  

Actorii din domeniul turismului trebuie să conştientizeze largile posibilităţi pe care le  
oferă noua tehnologie a informaţiei, să  experimenteze aceste noi mijloace  în st rategia lor de  
marketing. 
 
Alti factori care contribuie la cresterea competitivitatii serviciilor turistice sunt:  
 Prom ovarea unor standarde inalte ale facili tati lor si dotarilor turistice s i 

urmarirea calita tii si a sigurantei.  
Aceasta va implica pregătirea  si actualizarea in mod continuu, cu sprijinul autoritătilor si  
organizatiilor regionale, a unui inventar al resurselor turi stice. Folosind cercetarea de piată,  
sondajele si comentariile consumatorilor, se vor revizui standardele facilitătilor, serviciilor 
turistice si de confort si se vor oferi indrumări industriei cu privire la imbunătătirile si 
revizuirile necesare  la nivelul standardelor si  criteriilor. Autoritatile re glementare in domeniul 
turistic vor actiona pentru: 

 Utilizarea stimulentelor prin acordarea de premii si aprecieri in scopul ridicării 
standardelor in cadrul industriei; 

 Asigurarea că  facilitătile si serviciile acordate  turi stilor corespund cerintelor de  
sigurantă;  

 Certificarea serviciilor si facilitătilor turistice,  acordarea licentelor si clasificarea 
unitătilor de cazare turi stică;  

 Pe baza propriilor informatii si cercetări si a indrumărilor din partea industriei, 
revizuirea criteriilor de acordare a licentelor si a certificatelor de clasificare, in  
scopul incurajării industriei de a mentine standardele la nivelul asteptărilor 
pietei si concurentei internationale. 

 Prom ovarea si asigurarea educatiei si formari i profesionale a resurselor umane 
Avand in vedere că tu rismul este o industrie a activitătilor inter-umane, organizatiile si  
autoritatile d ereglementare in turism, cu consultarea industriei si a Comitetului consultativ 
pentru dezvoltarea resurselor umane vor u rmări: 
 Evaluarea continuă a necesitătilor de formare profesi onală a fortei de muncă din 

industrie din punct de vedere numeric si al abilitătilor necesare;  
 Organizarea si, unde este cazul, pregătirea fu rnizării, implementării si autorizării 

programelor de instruire pentru personalul care lucrează in industrie si pentru noii 
angajati; 
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 Implementarea schimbului bilateral al programelor de inst ruire in turi sm; 
 Păstrarea legăturii cu universităti, scoli si colegii si alte institutii relevante  si cu  

industria in ceea ce priveste caracterul si tipul programelor de inst ruire si cursurilor,  
pentru indrumarea in ceea ce priveste necesită tile specifice de fortă de muncă din 
industrie.  

 
 Prom ovarea dezvoltarii produselor, serviciilor si facili tatilor turistice cu 

potential de atragere a turistilor 
Pentru stimularea investitiilor si ofertei de atractii, servicii si facilitati turistice este necesar a 
se actiona pentru: 
 Publicarea statisticilor de turi sm, studiilor de cercetare, planurilor de marketing,  

planurilor de dezvoltare si altor informatii de interes pentru industrie;  
 Formularea st rategiilor si planurilor de piată pentru dezvoltarea tu ri smului; 
 Incurajarea si sprijinirea autoritătilor locale in intocmirea planurilor lor de dezvoltare a 

turismului; 
 Incurajarea sectorului privat să investească in turi sm si să dezvolte produse, servicii 

si facilităti viabile care să at ragă turi stii; 
 Acordarea de indrumări practice intreprinderilor turi stice referitoare la st rategiile de 

cercetare, p romovare si de afaceri etc.  
 
 Promovarea mai bunei cunoasteri si intelegeri a beneficiilor obtinute de Romania si  

Bulgaria din turi sm prin intermediul programelor de constientizare si invatamant  
In acest sens se  va urmari: 
 Identificarea si estimarea avantajelor economice, sociale, de mediu si cultu rale pe  

care le creează turi smul pentru Romania, Bulgaria si populatiile lor; 
 Realizarea unor campanii publicitare care implică difuzarea info rmatiilor cu privire la  

avantajele turismului; 
 
 
3.3. Identificarea si prezentarea strategiilor adecvate de imbunatatire si 
dezvoltare a serviciilor turistice in zona transfrontaliera Dolj-Pleven 
 
Realizarea obiectiv(elor)ului st rategic în turi sm vizează unele direcţii de acţiune, care privesc:  
 modernizarea şi dezvoltarea unei oferte tu ri stice competitive pe piaţa turi stică;  
 îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare;  
 integrarea turismului românesc si bulgaresc în tendinţele europene şi mondiale, prin 

asigurarea cadrului legislativ si mplificat şi eficient al domeniului, armonizat cu  
legislaţia internaţională; 

 crearea unui mediu de afaceri competitiv respectiv a unui regi m fiscal care să  
încurajeze creşterea, exportul, investiţiile, infrastructura şi crearea de noi locuri de  
muncă. 

Turismul reprezintă pentru zona transfrontaliera Dolj-Pleven sectorul economic care di spune 
de un valoros potenţial de dezvolta re, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă  
de atracţie atât  a investitorilor cât şi a turi ştilor (români, bulgari, st răini). Acest lucru  este însă  
îngreunat  de concurenţa puternică din partea ţărilor învecinate (Ungaria, Croaţia) şi de  
amploarea problemelor legate de competitivitatea turi smului românesc si bulgaresc.  
Marele avantaj al regiunii Dolj pentru dezvolta rea turi smului este oferit de prezenţa resurselor 
naturale şi culturale de o mare diversitate şi a rmonios repartizate, care  dau posibilitatea 
practicării unei game variate de forme de turi sm. 
Pentru completarea ofertei turistice generale, slab diversificată în prezent, Doljul dispune de 
numeroase resurse turi stice  de exploatat şi valorificat, în vederea acoperirii întregului an  
calendari stic.  
Sunt de remarcat în acest  sens parcurile naturale, ariile protejate, bogăţia şi diversitatea 
patrimoniului cultural (mănăstiri, biserici, monumente), comunităţile umane care păstrează 
valorile civilizaţiei culturale rurale în viaţa de zi cu zi, oportunităţile de practicare a turi smului 
de aventură, turi smului ecvestru, turi smului de croazieră pe fluviul Dunărea, turismului uval, 
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favorizat de faptul că Doljul este una din cele mai importante regiunii în ceea ce priveşte 
viticultura, oportunităţile pentru practicarea cicloturi smului, dar şi a concursurilor out-of-road. 
Toate acestea conferă zonei t ransfrontaliere Dolj-Pleven potenţial pentru dezvoltarea 
produselor turi stice  complexe şi creşterea numărului total de tu ri şti. De asemenea,  
oportunităţile pentru at ragerea turi ştilor st răini în special sunt din ce în ce mai diverse: oferta  
staţiunilor turistice balneare, diferite forme ale turismului de afaceri generate de congrese,  
simpozioane şi expoziţii, acţiuni cu caracter diplomatic generate de aderarea României la 
NATO, intra rea României si Bulgariei în UE, viaţa cultu ral-ştiinţifică, deschiderea de afaceri  
cu firme multinaţionale etc. 
În acţiunea de modernizare şi  dezvoltare  a produsului turi stic transfrontalier romano-bulgar 
trebuie să se pună accent  pe componenta culturală alături de cea naturală (în cadrul  
valorificării acestora), pe calitatea şi funcţionalitatea amenajărilor turi stice  şi aplicarea 
standardelor europene în ceea ce priveşte calitatea serviciilor turi stice şi corelarea acesteia  
cu preţurile şi tarifele impuse de prestatori, cu alte cuvinte este vorba de competitivitatea 
ofertei turi stice.  
In baza analizelor şi studiilor efectua te exi stă necesitatea să fie prioritizate următoarele  
sectoare: 
 Turismul cultural  
 Turism rural – dezvolta rea t raseelor (vin/mânăstiri) şi p romovarea festivalurilor 
 Turismul balnear 
 Turism de afaceri şi evenimente 

O concentrare asupra noilor tipuri de tu ri sm, şi asupra noilor produse, va încuraja  
dezvolta rea unei industrii diverse atât în oportunitate cât şi ca sezonalitate. 
 
La baza stabilirii şi detalierii obiectivului de modernizare si dezvoltare a turismului romanesc 
si bulgar si crearea unei ofe rte  turistice competitive pe  piata inte rna si externa  stau analizele 
efectuate privind evoluţia cererii şi a ofertei turi stice interne şi inte rnaţionale. 
Aspectele principale ale obiectivului privind dezvoltarea produsului turistic vizează:  

 modernizarea şi dezvoltarea produsului turistic naţional, astfel încât România si  
Bulgaria să se di stingă de alte ţări ca destinaţie turistică;  

 diversificarea ofertei turi stice prin adâncirea specializării şi creşterea calităţii ofertei 
consacrate şi promovarea pentru dezvoltare de noi ofe rte conform tendinţelor pieţei; 

 crearea unor centre/zone/staţiuni turi stice model în zone şi domenii selectate, cu  
sprijin financiar din partea administraţiei centrale şi locale precum şi prin investiţii de 
pe pieţele internaţionale de capital; 

 optimizarea la maximum a componentei culturale şi de afaceri a produsului în 
vederea atragerii unor schimbări profitabile în structura clientelei; 

 creşterea calităţii amenajărilor turistice şi dezvoltarea capacitaţii turi stice în zonele în  
care cererea turi stică este mai mare decât oferta specifică; 

 stabilirea de priorităţi în propunerile de infrast ructură generală, pentru depăşirea  
dificultăţilor exi stente pentru turi sm; 

 ridicarea standardului serviciilor turi stice de baza şi complementare în conformitate cu 
categoria de confort şi ta riful practicat; agrementarea ofertei; 

 stimularea dezvoltării unor forme de turi sm sau produse tu ristice  
complementare/paralele necesare asigurării unui răspuns la anumite segmente ale  
cererii interne (turism de tineret, turi sm rural, turi sm social); 

 dezvolta rea turi smului în contextul durabilităţii, presupunând în toate  obiectivele,  
programele şi acţiunile de dezvoltare:  
 protejarea şi îmbunătăţirea mediului în zonele turistice; 
 programe şi planuri de dezvolta re a mediului construit care să respecte 

legislaţia privind protecţia mediului, privind urbanismul şi amenajarea 
teritoriului şi cele specifice turismului, care au ca efect armonizarea cu mediul 
şi optimizarea lui; 

1. Revitalizarea ofertei balneoturistice 
În ansamblu, atat Romania cat si Bulgaria are un potenţial bun fiind importante ţari de  
destinaţie turistică în viitor. Acest lucru se va realiza în condiţiile în care se vor aduce 
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îmbunătăţiri substanţiale asupra produsului turistic şi nivelului serviciilor. Diversitatea ofertei  
turistice din staţiunile balneare este considera tă ca fiind unul dintre punctele forte ale zonei  
turistice.  
Oferta balneoturistică românească are o concurenţă mare pe piaţa balneoclimatică 
europeană, fiind rigidă, neperfo rmantă şi neadapta tă la cerinţele moderne ale pieţii turistice.  
Oferta europeană de profil s-a orientat spre curele de susţinere a sănătăţii, venind în  
întâmpinarea clienţilor cu amenajări moderne de lux, ca pi scine de agrement, jacuzzi-jet  
pool, saună, săli de gimnastică, instalaţii de siguranţă în exploatarea acestor dotări, terenuri  
de sport, programe speciale, facilităţi turistice etc.  
Unul din obiectivele de revitalizare a turi smului balnear este acela a conştientizării la nivelul 
pieţelor internaţionale că România este o destinaţie balneoturi stică de prestigiu în Europa.  
Direcţii s trategice 
 Extinderea în staţiunile balneare modernizate a tratamentelor gerontologice cu  

medicamente originale romaneşti. 
 Dezvoltarea unor parcuri balneare în prima faza pentru t ratamente wellness.  
 Dezvoltarea/diversificarea procedurilor de t ratament pe baza factorilor naturali în  

staţiunilele balneare modernizate. 
 Dublarea capacitaţii tuturor facilitaţilor de petrecere a timpului liber. 
 Îmbunătăţirea tuturor facilitaţilor din staţiunile balneare modernizate pentru  

exploatarea resurselor naturale. 
 Îmbunătăţirea accesului pe cale rutieră, feroviară şi aeriană, în staţiunile balneare  

modernizate;  
Acţiuni  
 Retehnologizarea bazelor de t ratament, modernizarea şi ridicarea gradului de confort  

al st ructurilor de  primire, extinderea amenajărilor şi dotărilor de agrement specific şi  
general;  

 Modernizarea şi dezvoltarea inf rast ructurii de transport şi acces în staţiunile balneare. 
Programe 
Revitalizarea ofertei balneoturi stice presupune efortu ri financiare şi manageriale deosebite.  
Acestea se pot realiza treptat în baza unor studii de piaţă şi proiecte concrete, începând cu  
staţiunile necunoscute ca profil balnear pe pieţele externe. Se are în vedere Programul 
Staţiuni balneare - modernizarea şi introducerea în circuitul turi stic internaţional a statiunilor 
balneare.  
Proceduri 
 Amenajarea de laboratoare/cabinete speciale pentru t ratamente naturi ste/t radiţionale 

specific romaneşti. 
 Construirea de bazine cu apă termală/minerala sub fo rma unor complexe de relaxare  

şi odihna.  
 Amenajarea de trasee turi stice pentru înt reţinerea condiţiei fizice/petrecerea timpului 

liber în staţiuni/parcurile din staţiuni şi împrejurimi. 
 Modernizarea modalităţilor de captare a factorilor naturali de cura, a accesului la 

aceştia şi înt reţinerea lor. 
 Construirea de st ructuri adaptate organizării evenimentelor culturale în aer liber sau  

spatii închise – expoziţii, concerte, festivaluri de muzică etc.  
2. Turism cultural  
Zona Dolj deţine un patrimoniu cultural-i storic şi etnofolcloric de mare valoare turi stică  şi  
reprezentativitate pentru poporul român. Dezvolta rea şi  diversificarea ofertei tu ristice  
culturale, p recum şi conştientizarea la nivelul pieţelor internaţionale că Doljul este o  
destinaţie culturală cu obiective şi atracţii turistice de valoare europeană şi universală  
(bi serici cu fresce exterioare, biserici fortificate, cetăţi medievale, arhitectură populară,  
artizanat etc.), sunt obiective priorita re în dezvoltarea produsului turi stic cu componentă  
culturală.  
Direcţii s trategice 
 Stabilirea elementelor de patrimoniu material identitare pentru cultura româneasca.  
 Stabilirea elementelor de patrimoniu imaterial reprezentative pentru România, inclusiv 

pentru m inorităţi. 
 Promovarea turi smului religios din Dolj pe plan internaţional. 



 80

 Creşterea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în turismul cultural. 
 Amenajarea accesului la obiectivele tu ri stice, a zonei amplasata în apropierea  

acestora şi a incintelor.  
 Dezvoltarea unei reţele de centre de informare tu ri stica în zonele cele mai 

reprezentative din punct de vedere al turi smului cultural 
Acţiuni  
 Includerea monumentelor de pe lista patrimoniului mondial UNESCO în programele 

tour operatorilor din România. 
 Includerea în programele touroperatorilor a tuturor obiectivelor turistice legate de cele  

mai proeminente figuri ale culturii romaneşti( care  s-au nascut in aceasta regiune) pe  
plan internaţional. 

  Creşterea numărului de programe turistice care includ oraşele mai importante din 
zona şi a calităţii acestora prin extinderea programelor şi în zona limitrofa (case şi  
conace boiereşti). 

 Stabilirea unui calendar cu evenimente internaţionale la nivel naţional pentru  
promovarea internaţionala şi at ragerea de turi şti 

 Crearea unei reţele de centre de conservare şi dezvoltare a  patrimoniului cultural şi  
material în principalele regiuni turistice din zona t ransfrontaliera.  

Proceduri 
 Elaborarea unor programe complexe de dezvoltare, amenajare şi diversificare a  

ofertei tu ri stice şi  crearea unui „produs turi stic integrat” şi competitiv pe piaţa externă,  
în care componenta culturală este reprezentativă. Aceste programe se adresează 
zonelor tu ri stice care concentrează o multitudine de obiective turistice naturale şi de  
factură cultural-i sto rică  şi religioasă,  unele reprezentative pentru spi ritualitatea 
românească.  

 Iniţierea unor proiecte de valorificare şi amenajare turi stică a  unor centre  tu ristice  
reprezentative prin valoarea patrimoniului cultural. Sunt necesare:  

 restaurarea şi conservarea centrelor i storice şi a p rincipalelor monumente 
istorice şi vestigii arheologice;  

 marcarea circuitelor pietonale de interes i storic, cultural sau arhitectural,  
semnalizarea monumentelor istorice şi a rhitecturale, a siturilor a rheologice  
etc. si realizarea unor panouri – hărţi.  

 modernizarea şi dezvoltarea st ructurilor turi stice, a spaţiilor comerciale şi a  
dotărilor recreaţionale. 

 Iniţierea unor p rograme turi stice tematice cultu rale, religioase (pelerinaje ale 
creştinilor la mănăstiri, isto rice (legate de voievozii Mihai Viteazul, etc., de daco-
romanitate, altele), aşezări şi civilizaţie, dezvoltarea structurilor turi stice adecvate în  
localităţile vizitabile. 

 Realizarea de proiecte privind punerea în valoare a creaţiei artizanale şi artei  
prelucrării lemnului în zonele tradiţionale şi în zone cu concentrări mari de fluxuri de  
turişti, care să  cuprindă:  

- identificarea (prin instituţiile specializate) a satelor cu producţie mare de artizanat pentru a  
asigura asi stenţă pentru dezvolta rea meşteşugurilor, selecţionarea meşterilor populare,  
identificarea pieţei de export  şi sprijin pentru  crearea, p romovarea şi  comercializarea 
artizanatului tradiţional. 
- crearea de centre de producţie, expunere şi comercializare a produselor a rtizanale,  
ceramică, sticlărie, etc. în p rincipalele zone etnografice, staţiuni turi stice.  
- promovarea tâ rgurilor populare, festivalu rilor şi a spectacolelor populare în centre turi stice,  
staţiuni şi centre  artizanale. 
- promovarea artiştilor populari în cadrul târgurilor de tu ri sm, festivaluri, expoziţii de profil 
organizate în centre turi stice. 
- realizarea unui proiect – tip p rivind realizarea design-ului producerii, ambalării şi p romovării 
produselor de artizanat.  
- promovarea unor programe tu ri stice tematice pentru valorificarea artei populare din 
principalele zone etnografice  
 Program complex de selectare, restaurare, conservare şi amenajare pentru vizitare,  

dezvolta rea infrast ructurii generale şi a structurilor de prim ire turi stică pentru  
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introducerea în circuitul turistic a unor obiective cultural-i sto rice de rezonanţă pentru  
România: 

- bisericile fortificate şi cetăţile ţărăneşti 
- situ ri arheologice de mare valoare istorică  
- lăcaşe rupestre de cult 
- edificii arhitectonice şi monumente istorice şi de arhitectură  
 Introducerea în circuitul turi stic a t radiţiilor spirituale şi obiectivelor culturale  

aparţinând m inorităţilor naţionale în scopul dezvoltării şi promovării turismului etnic. 
Se pot realiza programe tu ri stice speciale pentru tu rişti etnici originali din aceasta  
zona.  

 Extinderea ofertei pentru tu rismul de afaceri şi reuniuni (st ructuri tu ristice de cazare  
de categorie superioară , săli de conferinţe, săli expoziţionale, mobilier şi instalaţii 
adecvate dotării comerciale, programe turi stice pre şi post reuniuni) expoziţii (târguri  
etc.) 

3. Ecoturism ul 
Din analiza anterioara a oportunităţilor şi constrângerilor dezvoltării ecoturi smului în România 
rezultă necesitatea :  
1. Imbunătăţirii resurselor de bază pentru ecoturism în zonele protejate: resursa naturală  
principală pe care se va dezvolta ecoturi smul, managementul Ariilor Protejate (AP),  
infrast ructura şi serviciile publice oferite turi ştilor.  
2. Creării condiţiilor favorabile pentru intensificarea dezvoltă rii afacerii în domeniul 
ecoturismului. 
3. Clarificarii politicii şi cadrului legal la toate nivelele. 
Direcţii s trategice 
 Elaborarea planurilor de management pentru fiecare parc natural. 
 Dezvoltarea parteneriatelor dint re administ raţia parcurilor, au torităţile publice locale şi  

touroperatori. 
 Promovarea ecoturi smului pe plan intern, la nivelului zonei transfrontaliera Dolj-

Pleven şi pe plan internaţional. 
 Creşterea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în ecoturi sm. 
 Dezvoltarea unui si stem educaţional în învăţământul preuniversitar cu accent pe  

unităţile şcolare din incinta/apropierea parcurilor naţionale/naturale. 
Pentru indeplinirea acestor obiective ar t rebui adoptate proceduri specifice ţinând cont de  
diversitatea habitatelor naturale implicate în dezvolta rea ecoturi smului şi de vulnerabilitatea 
ecosi stemelor cu o separare clara intre zone.  
Acţiuni  
 Crearea infrastructurii specifice ecoturi smului în ariile protejate incluse în program. 
 Dublarea numărului touroperatorilor care promovează programe de ecoturi sm în zona 

transfrontaliera. 
 Crearea unui si stem informaţional pentru fiecare parc,  
 Dezvoltarea unui sistem de rangeri voluntari pentru fiecare parc în vederea protejă rii 

patrimoniului natural (flora, fauna şi peisaje) în toate ariile protejate propuse pentru  
dezvolta rea ecoturi smului şi at ragerea de turi şti 

 Certificarea tutu ror produselor ecoturi stice în  concordanta  cu  normativele U.E şi  
legislaţia din cele doua tari.  

 Imbunătăţirea resursei de baza pentru ecoturism în zonele protejate  
Ariile protejate sunt resurse de baza ale dezvoltării ecoturismului şi ele pot fi transformate în  
atracţii puternice şi  b rand-uri. Astfel, p rioritatea este să se  consolideze aceste resurse, să se  
îmbunătăţească calitatea mediului lor şi să se dezvolte o infrastructura şi facilităţi care să  
perm ită primirea unui număr mai mare de turişti romani, bulgari şi st răini fără impact negativ 
asupra mediului. 
Cerinţele de baza pentru un management minimal al fluxului de turişti sunt stabilite : 
perimetrele ariilor protejate sunt delimitate, echipele de management sunt stabilite şi câteva  
reguli sunt aplicate (controlul campării, colecţionarea de specii). 
Totuşi, pe termen mediu ar trebui introduse câteva îmbunatăţiri şi schimbări în următoarele  
domenii: 
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 Îmbunătăţirea calităţii mediului Ariilor Protejate şi prevenirea impacturilor negative  
existente şi viitoare ale turi smului 

Pentru Îmbunătăţirea calităţii mediului în turism este necesar a se acţiona atât la nivel de 
firma cat şi la destinaţie. Fata de încă slaba conştientizare despre mediu a turiştilor şi  
operatorilor privaţi se recomanda următoarele acţiuni :  
- Campanii de informare (inst ruire, seminarii, conferinţe, filme video) despre managementul 
de mediu al cazării turistice şi alte facilitaţi : probleme implicate şi soluţii oferite (etichete  
“eco”, certificare, indicatori de dezvoltare durabila a turismului). 
- Dezvoltarea  proiectelor pilot privind etichetele “eco” şi sistemelor de certificare, bazate pe  
oportunităţile oferite p rin finanţările de la UE, de exemplu prin instrumentele financiare  
LEADER şi LIFE. Iniţiativele EU actuale, cum ar fi “Ecolabel” în cazarea tu ri stica în Europa 
(“Floarea” UE) sunt de asemenea bune oportunităţi. 
- Int roducerea normelor şi criteriilor de mediu în standardele de  clasificare  ale cazării care  
pot fi o modalitate suficienta de prevenire a impacturilor fata de reînnoi rea turi smului 
romanesc. 
- Dezvoltarea proiectelor pilot privind managementul mediului în turi sm în Ariile Protejate prin 
parteneriat cu M inisterul Mediului. Acestea pot include o campanie naţionala de comunicare  
pentru prevenirea murdări rii cu gunoaie a zonelor naturale şi de asemenea un proiect pilot 
pentru administ ra rea deşeurilor (sortare pe  categorii) şi folosirea energiilor reînnoibile. 
- Acordarea unei priorităţi a riilor protejate pentru  infrastructura de mediu : ca  st rângerea şi  
îndepărta rea deşeurilor, aprovizionarea cu apa şi staţii de tratare a apei.  
 Stabilirea de infrast ructuri şi facilităţilor de turi sm pentru tipuri diferite de utilizatori şi  

activităţi 
Ariile protejate romaneşti nu sunt încă potrivite pentru potenţiale activităţi de turism şi pentru  
primirea nivelului dorit de turism [ex. trasee tu ri stice proaste,  foarte puţine indicatoare  şi  
puncte de informare], p rin urmare t rebuie să fie făcute îmbunătăţiri în câteva  
domenii: 
- Îmbunătăţirea  aleilor (po tecilor) de  acces,  conform cu recomandările fiecărui plan de  
management. 
- Îmbunătăţirea telecomunicaţiilor (telefoane celulare) în cele mai îndepărtate parţi ale Ariilor 
Protejate, în scopul informării şi siguranţei turi stului. 
- Dezvoltarea parcărilor în locaţii strategice în scopul managementului vizitatorilor 
(informarea despre reglementările zonelor protejate şi sporirea conştientizării privind 
conservarea). Toalete şi alte facilitaţi (colectarea de gunoi la locurile de parcare) 
- Îmbunătăţirea informaţiei pentru vizitatori : trasee explicite, materiale educaţionale (broşuri,  
video), centre pentru vizitatori. Poate fi acordata o prioritate zonelor p rotejate în cadrul  
programului naţional pentru birouri de turi sm (de informare turistica).  
 Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor de ecoturi sm  

Ecoturismul poate genera venituri pentru comunităţile locale care sunt  în  apropierea ariilor 
protejate. Contribuţia sa economica poate deveni importanta în sa te, dar nu ar trebui  
supraestimata în contexte urbane : turi smul nu poate fi unica soluţie pentru rezolvarea  
problemelor uriaşe din zonele de depresiune economico-sociala. 
 Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare 

În prezent exi sta unele oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea ecoturi smului. 
Instrumentele SAPARD şi PHARE finanţează pana la 50% (zone rurale) şi 65% (munte) din 
pensiunile şi casele de oaspeţi. Dincolo de aceste oportunităţi, schemele de finanţare ar fi  
putut să fie îmbunătăţite prin câ teva cai: 

 Dezvoltarea ecoturi smului solicita eforturi simultane în toate  domeniile pentru ca să  
fie eficient (inst ruire şi crearea aptitudinilor, infrastructura, marketingul,  
managementul de mediu). Trebuie definite arii prioritare şi priorităţi tematice conform 
cu st rategia naţională. Dezvoltarea ecoturi smului în zonele protejate ar trebui în mod 
categoric considerat ca o prioritate, fata de t răsăturile naturale şi culturale  
remarcabile găzduite înăuntru lor şi adiacente lor.  

 Să ajute investitorii romani (în special m icii investitori) să aibă acces la fondurile 
existente, în special fondurile actuale şi viitoare ale UE, de vreme ce procedurile sunt  
adesea foarte tehnici ste şi necesita asi stenta.  
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 Diversificarea tipului de proiecte sprijinite financiar, concentrate nu numai pe cazare  
ci acordând o prio ritate activităţilor (ex. servicii de ghid, tur operatori, activităţi 
sportive) şi alte facilităţi turistice (ex. birouri de informare turi stică). 

 Introducerea inst rumentelor usoare pentru finanţarea proiectelor simple şi ieftine. 
Aceasta ar putea să fie facilitata de exemplu prin colaborarea cu băncile comerciale  
pentru a crea împrumuturi cu dobânzi m ici, clauze de garantare  de câtre guvern,  
m icro-credite, fonduri comunitare şi alte m ijloace. 

 Introducerea unor crite rii clare pentru garantarea subvenţiilor pentru  afacerile de  
turism care necesita fonduri pentru cazare şi dezvoltarea serviciilor (ex. nivele de 
standarde de mediu sau profesionalism, cerinţe de instruire p reliminara, afilierea la o 
asociaţie profesionala pentru marketing).  

 Asigurarea asi stentei tehnice şi organizaţii de sprijin colectiv ale actorilor privaţi  
implicaţi 

Pentru ca să dezvolte cazări specifice precum “cazarea eco”, să organizeze produse 
complexe sau să vândă produse de ni sa de piaţa cum sunt «observatorii de păsări britanici»,  
adesea ecoturi smul solicita anumite abilităţi tehnice. Dincolo de finanţare, în România exista  
o nevoie evidenta de asi stenta tehnica la factorii din domeniul privat sau public. 
În aceasta perspectiva, crearea unui “grup operativ” de ecoturi sm în cadrul ANT ar putea fi  
utila. Acest g rup operativ a r putea asigura asi stenta tehnica operatorilor locali şi destinaţiilor 
mai degrabă decât controlul legal. 
Pana acum, câteva iniţiative de ecoturism în România au fost răspândite în ta ra,  cu foarte  
puţine legături intre ele. Crearea unei reţele şi parteneriate intre factorii implicaţi şi micile 
afaceri, pare  o prioritate pentru schimb de experienţa, pentru conducerea de campanii 
comune de promovare, sau să vândă împreuna cu tu r operatorii internaţionali de ecoturi sm. 
Aceasta iniţiativă ar trebui să demareze cu un inventar complet (baza de date) a  operatorilor 
implicaţi acum în ecoturism.  
 Dezvoltarea cazării adaptată la cerinţele şi speranţele (aşteptările) ecoturiştilor 

Ecoturismul nu solicita un fel special de confort şi poate fi găzduit în multe tipuri de cazări, de  
la campinguri la hoteluri de 5 stele. Ecoturi ştii au totuşi unele cerinţe specifice, cum ar fi  
respectarea arhitecturii tradiţionale, integrarea în natura, asigurarea materialelor 
educaţionale şi de traducere (ghiduri, harţi, binocluri, etc. ).  
- Pot fi realizate ghiduri naţionale pentru crearea cazării în contextul ariilor protejate şi ar 
putea fi sprijinita o schema pe baza de voluntariat de certificare a cazării şi a produselor de  
ecoturism. 
- Ar trebui dezvoltata (extinsa) cazarea în cabanele RNP-ului. Aceste cabane au în p rezent  
un grad foarte scăzut de ocupare şi pot fi utilizate eficient pentru ecoturi sm fiind un uriaş 
potenţial de generare a venitu rilor pentru parcuri. Intr-adevăr, folosind aceste cabane pentru  
dezvolta rea turi smului s-ar putea crea o mare originalitate pentru turi smul în parcu ri şi ar 
putea fi de ajutor pentru finanţarea conservării. 
 Acordare de prioritate activităţilor în aer liber 

Analizarea tu rismului rural în zona Doljului cat şi situaţia din zona trasnfrontaliera Dolj-Pleven 
s-a observat ca aceasta regiune are potenţial bun dar slab exploatat pentru desfăşurarea 
activităţilor în aer liber.  
Vânzarea cazării nu mai este suficienta şi efortu rile din trecut s-au concentrat excesiv pe  
dezvolta rea capacităţii de cazare.  
 Implicarea populaţiei locale în “iniţiative, responsabilităţi şi beneficii ale dezvoltării 

turismului” 
Pentru  ca  exi stenta lor să fie mai bine acceptata, Ariile Protejate trebuie să contribuie mai 
bine la dezvoltarea locala. Aceasta presupune implicarea populaţiei locale – în special cea 
mai săracă – în realizarea de noi afaceri de ecoturi sm cat şi, de asemenea, căutarea căilor 
de îmbunătăţire a efectului de multiplicare locala a turismului, prin asigurarea de bunuri şi  
servicii locale. 
- “Pachete” specifice de afaceri (inclusiv instruire, asi stenta  tehnica  şi finanţare prin micro-
credit ) ar putea să ajute fam iliile sărace în lansarea afacerilor.  
- Dezvoltarea legăturilor intre oferta turismului rural şi activităţile de ecoturi sm ale pacurilor 
(ex. cazarea şi ospitalitatea în sate, atracţii culturale, stil de viata rural).  
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Poate fi utila combinarea strategiei de ecoturism cu st rategia naţională a tu rismului rural  
pentru care Ariile Protejate sunt at racţii puternice şi satele înconjurătoare pot beneficia de  
fluxul de turi sm din parcuri. 
 Adaptarea instrumentelor de promovare şi marketing la piaţa de ecoturi sm din 

România 
Ecoturismul romanesc t rebuie să se concentreze mai întâi pe piaţa interna şi pieţele din  
Europa centrala şi de est, care  sunt mai accesibile decât să  ţintească Europa de vest sau  
tarile de peste ocean. 
- În ceea ce priveşte turi smul intern, chiar daca situaţia actuală arată că cetăţenii romani nu 
au tradiţii ale produselor bazate pe natura, exi sta dovezi ca pot fi dezvoltate astfel de 
produse spre tineret care este deja foarte prezent în unele arii protejate. Parcurile ar trebui  
să îndeplinească obiectivele lor de educaţie de mediu prin organizarea acestui turism 
(parcări organizate, cu informaţii despre probleme de conservare, de exemplu în perioada 
sezoanelor de vârf).  
- Piaţa din Europa centrală şi de est a fost excesi v de  neglijata în trecut, deşi are un puternic 
potenţial de creştere în domeniul ecoturi smului. Aceste produse ar t rebui să fie vândute atât  
câtre turi şti individuali cat şi câtre grupuri insi stând asupra potenţialului acestor zone pentru  
activităţi în aer liber, asupra accesibilităţii şi asupra preturilor rezonabile. 
- Potenţialul pieţei ruseşti este necunoscut : în ciuda celo r 250 milioane de clienţi potenţiali, 
Rusii nu  par a fi atraşi  de produsele ecoturi stice având şi ei în propria lor ta ra majoritatea  
lucrurilor pe care le oferă România. Totuşi aceasta piaţa nu este încă bine cunoscuta.  
- Pieţele din Europa de vest (şi altele mai depărtate) ar trebui să fie abordate ca o ni sa de  
piaţa pentru turi ştii specializaţi cu ajutorul tur operatorilor romani de ecoturism şi căutând 
parteneriate cu tu r-operatori internaţionali. Intr-un stadiu ulterior când  accesul şi  
infrast ructura vizitato rului va fi îmbunătăţită în ariile protejate, ar putea fi ţintiţi turişti de  
ecoturism individuali din aceste ta ri p rin activităţi intense de marketing (ex. Internet, târguri  
internaţionale şi târguri specializate de calatorii) 
4. Turism ul rural şi agroturismul  
Aceste forme de turi sm oferă posibilitatea cunoaşterii directe a t radiţiilor poporului român, 
ospitalitatea acestuia şi bucătăria autentică din fiecare zonă şi creează în acelaşi timp 
premisele obţinerii de către populaţia din zona rurală, în special din spaţiul montan, de 
importante venituri suplimentare. 
Totuşi, turi smul rural nu este dezvoltat la nivelul cererii pieţei turistice interne şi  
internaţionale. 
Turismul rural se poate practica pe  toată  durata anului, implică investiţii reduse şi g rad de 
ri sc scăzut, reprezintă o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate 
de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de stabilitate şi  
stabilizare a  populaţiei din zonă.  În acelaşi timp turismul rural a re şi  o puternică componentă  
de dezvoltare durabilă şi oferă o cale de integrare în UE a societăţii rurale româneşti. 
Pentru  încuraja rea şi  dezvoltarea agroturi smului sunt necesare şi u rmătoarele  
amendamente: 
 valorificarea experienţei „Organizaţiei satului românesc” (OVR),  care, sub patronajul 

PHARE, a elaborat în anii 1996 – 1997 un „program de dezvoltare a satelor 
agroturi stice”, iar nucleul acestui program este „Asociaţia locală pentru dezvoltarea 
turismului”, care are menirea să dezvolte şi promoveze un turi sm cu „sprijinul şi sub 
controlul populaţiei locale având ca partener autorităţile locale”.  

Deci, este benefic pentru comunităţile locale organizarea şi dezvoltarea tu ri smului rural prin  
asociaţii locale şi nu alte asociaţii independente de acestea.  
 elaborarea unor criterii de identificare şi omologare a satului românesc ca “sat tu ri stic” 

şi legiferarea acestei categorii de “produs tu ri stic” p rin Lege sau Hotărâre de Guvern. 
Argumente: satul românesc prin valoarea turi stică atestată poate deveni un “produs tu ri stic” - 
“satul turi stic” (fo rmat din mai multe subproduse: culturale, i storice, gastronomice, pensiunea 
turistică şi agroturistică, etc.) de mare originalitate şi de marcă pentru tu ri smul românesc. 
 pentru  a da imaginea reală a spaţiului rural românesc cu  spiritualitatea să ancestrală,  

turismul rural şi agroturi smul nu pot fi promovate ca ofertă turistică decât în contextul  
“satului turi stic” şi al “zonei etnografice” căreia se integrează. Ex: Nu promovăm 
judeţul Dolj ci zonele etnofolclorice  
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5. Alte forme de turism  
Obiectiv  specific 
Valorificarea potenţialului turistic natural, a patrimoniului cultural-istoric, a t radiţiilor 
etnofolclorice, t radiţiilor şi a legendelor poporului roman, în vederea creării de noi p roduse  
turistice cu specific românesc, care să constituie atracţii inedite în turismul internaţional. 
Proceduri 
 Realizarea unor produse turi stice sau structuri de prim ire turistică de tip sate de  

vacanţă pentru tineret, cu toate dotările specifice acestui segment al cererii în staţiuni  
şi zone tu ristice atractive  

 Iniţierea, în colaborare cu departamentele de resort,  a unor programe speciale pentru  
promovarea turi smului de vânătoare şi pescuit sportiv pentru care aceasta regiune 
are o mare di sponibilitate prin fauna variată, abundentă şi trofee valoroase.  

 Iniţierea uni program de dezvoltare şi promovare a unor forme de turi sm specializat  
ca: 

• turismul uval pentru degustări de vinuri, în renumite podgorii, unde se află crame dotate în  
acest  scop; turi smul pentru gastronomie realizat p rin itinerare  speciale; turismul pentru  
sporturi extreme (de aventură) a re mari posibilităţi de dezvoltare  
Deoarece practicarea acestor sportu ri ext reme necesită o anumită pregătire, dotări şi  
amenajări speciale, este necesară iniţierea unor p roiecte speciale pentru dezvoltarea şi  
promovarea lor în tu rism, ca amatorism sau competiţie. 
 Iniţierea şi susţinerea unor p roiecte de  modernizare şi dezvolta re a dotărilor de  

agrement în staţiunile şi centrele turistice 
 Program pentru valorificarea complexă prin ecoturi sm şi agroturi sm a Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării: dezvolta rea structurilor de primire turistică, infrast ructură  
generală, selectarea fo rmelor de tu ri sm, monitorizarea circulaţiei turistice organizate  
şi individuale, personalizarea materialelor de promovare tu ri stică etc.  

 Elaborarea unui program de valo rificare integrală a potenţialului turistic al fluviului 
Dunărea şi integrarea acestuia în tu ri smul european  

 Iniţierea de proiecte de valorificare şi amenajare turi stică a zonelor periurbane prin  
includerea în circuitul turistic a at racţiilor naturale şi cultural-i sto rice, modernizarea şi  
dezvolta rea inf rast ructurii generale a structurilor turi stice de  primire, agrementului şi  
dotărilor sportive.  

 Program de modernizare şi dezvoltare a st ructurilor tu ri stice de primire şi echipare  
tehnică pe principalele trasee turistice, a rtere rutiere de  tranzit şi în ariile turistice  
prioritare  

 
 
REZUMAT (Summary) 
 

European Tourism Services Systems 
 

Chapter 1. Legal and organization framework for tourism services 
 
1.2.  Presentation of legal and organization framework from Romania 
At this moment Romania tourism legislation is harmonised in proportion of 80% with  
community legislation. Elements concerning touri sm stati stics a re in an early stage of  
accommodation, especially those concerning economic aspects of tourism sector.  
Consideration should be given to whether additional legislation is needed to re-enforce  
certain aspects of touri sm development. Environmental legislation, for instance, i s essential 
for safeguarding natural resources from negative impacts f rom touri sm or other activities.  
Appropriate legi slation for land use planning and construction i s equally important as it will 
prevent an uncontrolled agglomeration of unsightly buildings out  of character with the overall 
image of the site. It will also ensure that other land users are  sensitive to the requirements of  
touri sm and of the natural and cultural heritage resources.  
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General legal framework fo r touri sm activity in Romania i s given by the following official 
documents:  
 Government Ordinance no. 58/1998 fo r o rganizing and developing tourism activities 

in Romania  
 Law no. 755/2001 fo r approval of Government Ordinance no. 58/1998 or o rganizing  

and developing touri sm activities in Romania 
 Government Ordinance no.  5/2003 for modifying art 33 of the Government Ordinance 

no. 58/1998 for o rganizing and developing tourism activities in Romania 
 
 

1.2. Presentation of legal and organization framework from Bulgaria 
LAW FOR TOURISM 
In force from October 1, 2002 promulgated SG 56 2002;  
The law was adopted by the 39th National Assembly on May 23, 2002 and was affixed with  
the official seal of the National Assembly.  
The law of tourism is made of: 
 Chapter I.GENERAL 
 Chapter II. BODIES OF MANAGEMENT 
 Chapter III. FINANCIAL PROMOTION OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM  
 Chapter IV. CONDITIONS AND ORDER OF CARRYING OUT TOURIST 

ACTIVITIES  
 Chapter V. CONTROL 
 Chapter VI. ADMINISTRATIVE PENAL PROVISIONS  

 
1.3 Presentation of settlement and organization framework from EU 
European legislation of touri sm services i s made of o rder, such:  
 Order 99/93/EC, concerning elect ronic signature 
 Order 99/44/EC 
 Order 99/42/EC 
 Order 99/35/EC, etc 

 
1.4. Identifying best practices of tourism services at European level 
It reveals that Europe i s a very stable tourist destination compared to other large regions in  
the world.  
1. In the fi rst years of the 21st century – despite an inte rnational environment that  
jeopardized the  performance of global tourism – Europe consolidated its position as touri st  
destination No.  1 in the world. Whereas the growth rates of international arrivals worldwide 
even turned negative in 2001 and 2003 they continued to grow in Europe. 
Since 2004 global international arrivals have accelerated again. The increase continued  
irrespective of the ri se in oil prices.  Thi s g reater independence of a highly volatile price, such 
as the oil price, is a good example that environmental and economic sustainability are 
positively interconnected. 
2. The enlargement process contributed to improving Europe’s position as a touri st  
destination. The Community’s accession policy and the  market oriented policies in the new 
Member States facilitated astronomical increases in touri st flows between old and new 
Member States that continue. The overnight stays in the nearest old Member States 
generated by the three largest new Member States (Poland, Hungary and Czech Republic) 
grew by 56 % in the period 1997 to 2004 and 26 % in the opposite direction. Thus, the 
importance of intra-European touri sm increased during the process of enlargement. 
3. The divergent price levels in old and new Member States will incontestably intensify 
competition. On the other hand the high GDP growth rates in the new Member States foster 
the development of touri sm and thus open new markets and business opportunities for 
touri sm enterpri ses.  
4. Due to the income gap between old and new Member States the number o f overnight  
stays by residents i s significantly lower in the new Member States. For the same reason the  
hotel capacity in the new Member States i s more used by non residents. Since the main 
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reason for thi s difference in the st ructure of touri sm demand in old and new Member States 
is the economic situation, the rapid economic growth in the new Member States will lead to 
approximation offering business opportunities during the period of developing demand. 
5. The process of demographic aging is characterized by a  growing share  of  people older 
than 65. Data show that, without significant differences between old and new Member 
States, touri sts aged 65+ continue traveling and do not reduce their t ravel expenditure  
severely. Taking into account that  thi s age group prefers domestic destinations, the shift in 
the demand structure caused by demographic aging will open new markets in particular for 
the regionally oriented smaller tourism companies as long as they meet the higher 
requirements of thi s age group concerning service quality and accessibility. 
Within the process of demographic aging the number of tourists with activity limitations will 
ri se as well. A recent study estimates that it amounts to  260 m io people representing EUR 
166 bn of potential turnover. Since the  share  of touri sm facilities meeting their needs 
currently i s quite low in all Member States the catering of  thi s market will initiate increases of  
service quality resulting in improved competitiveness of the touri sm industry in general.  
Figure 1: Growth rates of international tourist arrivals 2001-2004 by country of destination 
 

 

 
 
Chapter 2. Business environment SWOT Analyze for tourism services 
from Dolj-Pleven cross-border area 
2.1. Economic development level of economic actors from tourism sector 
The access to Structural Funds from European Union and progressi ve regime of vi sa should  
to support touri sm development. Tour operators and touri sm agencies are  catalytic for 
touri sm request.  
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Public authori ties and other similar bodies are responsible for the facilities, services and 
infrast ructure that will support the touri sm products (e.g. roads, post office, signposts… ) and 
often they own the natural and cultural heritage sites.  
They are al so responsible for legi slation and funding relevant to touri sm development such  
as taxes, business incentives, environmental laws, planning restriction. Finally, they are in  
charge of the area's overall land use policies, be it in agriculture, town planning, or touri sm. 
As such,  they are a  vital component of  any touri sm development initiative and often the  most  
appropriate to initiate and steer the development process. Later on they can al so help to  
fund, coordinate and promote the touri sm product to the outside world. 
Nature or culture interest groups: Often these are the very groups who have the idea of  
developing sustainable touri sm in the first place,  because they are interested in saving the  
area's natural and cultural heritage, but they realized that in order to do so  it is sometimes 
necessary to demonstrate their economic value to the area. These bodies, even if they are  
amateur groups, have a wealth of knowledge about the cultu ral/natural sites and will 
therefore be inst rumental in providing experti se for the design and interpretation of future 
touri sm attractions.  
They can al so act as a kind of watchdog to ensure that the nature and culture do not suffer 
as a result of touri sm development, but instead benefits through added protection and 
maintenance. 
Tourism enterprises: These include hoteliers and other accommodation providers,  
restaurant owners, tour and travel service providers, owners or managers of touri st  
attractions and other touri st facilities or services. These enterpri ses are, and will continue to 
be, the backbone of the tourism sector. They are the ones who make the financial 
investments, who run the diffe rent touri st services and who are most in contact  with the  
touri sts themselves.  
If there i s already some tourism in the area, these businesses will be best placed to comment 
on current touri st t rends, expecta tions and level s of satisfaction and to p ropose ideas for 
improvements and additional attractions. If there i s no  touri sm as yet, then an analysi s of the  
private sector will help to determine whether there is a climate for setting up touri sm related  
SMEs,  e.g. number of exi sting SMEs, entrepreneurship, start  up investments, bankruptcy 
rates, levels of inter business cooperation 
Other related businesses and land users: Thi s covers a broad cross section of  
stakeholders, f rom individuals who own a piece of land of potential touri sm interest , to  
representatives of other economic sectors such as agriculture,  forestry, fi sheries,  industrial 
sites, extraction companies, etc. who shape the area's economy and land use. These groups 
have an interest in touri sm development, either because they fear it may conflict with their 
current practices, o r because it could provide them with additional opportunities fo r income 
generation or economic diversification.  
Local residents: Finally, attention must al so be paid to the local community. They are the  
prime source of employees and entrepreneurs fo r new touri sm businesses and have to live  
with tourism. In thi s context , it is useful to record the total population of the destination, the  
inhabitants per km², its demographic structure (age, sex, etc), main employment sectors, and 
the current unemployment rate. The local s are al so the ones who give the area its distinctive  
character and sense of identity and who will at some stage come into contact with the  
touri sts, even if they are not directly involved in the industry. If thei r views are hostile to the  
idea of touri sts coming to the area,  thi s will affect the 'atmosphere' of the place. They may,  
for instance, fear tha t an influx of touri sts could di srupt their use of the natural resources (e.g.  
hunting and fi shing rights) o r push up prices. Being sensitive  to their needs and concerns will 
help to win general support for touri sm development. 
 
Tourism in Bulgaria  
 
The town of Pleven (122 149 inhabitants, about 150 meters above sea level ) i s located  in the  
central part of the Danubian Plain, past the Vit River. It is situated at the di stance of 174 km 
to the north-east of Sofia, 35 km to  the north of Lovech, 53 km and 49 km to the north-east of  
Cherven Bryag and Lukovit, respectively, 146 km to the south-west of Rousse, 55 km to the 
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south-west of Ni kopol, 49 km to the west of  Levski and at the di stance of  76 km to the south-
east of Oryahovo. It i s a town-pantheon. A regional administrative centre  
Monuments, m useums: Pleven i s famous as a  town of  museums. The development of  
mankind civilization may be traced down from Neolith till present days. Remnants of p re-
histo rical settlements of Cooper era, Roman settlements and fort ress, medieval stock 
breeding and agricultural villages are to be found on the territory of municipality.  
In the beginning of XX century by voluntarily rai sed funds the committee “Tsar Liberator 
Aleksandar II” and chairman the notable public figure Stoyan Zaimov there commence the  
construction of memorial houses, museum s, parks and monuments.  
The park of “Skobelev” is located on the very battle field were the detachment of General  
Skobelev conducts blood shedding battles to  seize  Pleven. Since then till nowadays the  
blood saturated lands there is called “The death valley”. In a unique and strongly impressive 
way the one and the only on Bal kan peninsula Panorama “Pleven Epopee 1877” is 
emerging. The building symbolized the three storms of the town's blockade. The bone-vault,  
House-museum “Stoyan and Vladimir Zaimovi”, authentic guns, tenths of common mounds 
and monuments are located in the park.  
The Russian Emperor Aleksandar II i s accommodated on 11.12.1877 in an ordinary town's 
house were the captured Turki sh Marshal Osman pasha was presented to him . In this house 
lives al so the  first military governor of Pleven,  General Skobelev. Later on the house is 
turned into a museum. 
The chapel-mausoleum “St. George the Victorious” was built in 1907. The bones of  
Bulgarian, Russian, Romanian, Finni sh, Ukrainian, Belarus, Moldavian soldiers who laid  
down their lives for Pleven are kept in a crypt. Iconostasi s and icons have been made by 
famous Bulgarian masters.  
Indisputable indicator for the traditions and achievements of generations of museum 
employees i s the regional museum of histo ry it is arranged in a unique building, constructed  
for m ilitary barracks in 1888. The items in the museum include over 250 thousands exhibits 
of ancient time, medieval and most modern hi sto ry of Pleven and region. The collections and 
the exhibits of the museum are authentic t reasure-house for cultural and hi storical valuables. 
Religions: Pleven i s a town of  ethnical and religious tolerance. Most of the world religions 
are represented in town. The Eastern-Orthodox is predominating by around 90% of the  
population; 5% of municipality's population is Moslems. Ni kopol 's eparchy,  which i s included 
in Pleven municipality, is the biggest catholic eparchy in the country. The Roman-Catholics 
represent  5% 0f the population. 
The church “Saint Nicholas” i s the single monument of the Renaissance remained with  
national importance. It was erected in 1834 on the place of small chapel, during the time of 
the Second Bulgarian State, having undergone destructions in XVI –XVII centuries. By 
sultan's decree (firman), dated 1696 it was restored in its o riginal appearance. Later on a  
bigger church was built, opened in 1834.  The iconostas i s made by masters of  Triavna work-
carving school and the  icons drawn by representatives of Samokov's school. One of the  
richest icons collections of Dim itar Zograf, including 68 pieces is displayed in thi s church. 
The “Holy Trinity” church was built in 1934, characterized by Eastern-Orthodox style.  
Records for “Saint Paraskeva” church may be t raced down in Ottoman-Turkish registe rs 
dated 1523.  By proposal of  the Church board of trustees in 1870 on the  place of  old building, 
a new, solemnly inaugurated personally by Exarch Antim  I. There  sta rted  in 2001 the  
construction of Catholic Church which is expected to be finalized at the end of 2005. The 
construction of the new orthodoxy church in “Storgozia” residential area i s rapidly advancing. 
 
Culture, arts: The drama theatre house “Ivan Radoev” is founded in 1919. The building it 
occupies i s declared for a monument of architecture with national significant. The interior i s a  
ranged according the t raditions of European city style at  the end of XIX century.  The 
institution imposes its presence in the  cultural life not only in the town but in the theatrical  
domain of the country.  
Countless are the concerts' performances of  the Chorus and Orchestra  of the Northern 
ensemble fo r fol klore songs and dances in Pleven.  It was founded in 1959. The ensemble 
perfo rms authentic and originally rearranged works of Northern Bulgaria before home and 
foreigner spectators. There are number of international recognitions – first p rizes and 
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laureate nominations at  International chorus competitions,  many recordings for Bulgarian  
National Radio, BBC, Moscow, Bratislava, Brussel s, Geneva, Ankara. 
The Art gallery “Iliya Beshkov” i s founded in 1958 as a branch to the Museum of hi story. It  
is separated  in 1973 as an  independent  institution. It has a  rich  fund of works –  paintings,  
black and white d rawing, and sculptures. Works of Vladimir Dim itrov – “The Master”, Dechko 
Uzunov, Ni kolay Pavlovich, Georgi Danchov, Iliya Beshkov, Svetlin Rusev, Sidoniya  
Atanasova and some others are kept in the gallery. The gallery exhibits paintings of world  
famous arti sts as Rembrandt, Domie, Kathy Kolwitz etc 
Pleven phi lharmonic orchestra with open opera stage exists since around 50 years and for 
this remarkable period has established itself as one of the leading one in Bulgaria. It  is 
founded by the great Bulgarian musician Sasha Popov. Every year the Philharmonic 
orchestra perfo rms tenths of concerts in Bulgaria and many European countries, as well 
accompany the competition for young opera singers in Pleven town. The name of Pleven 
philharmonic orchestra is related to remarkable Bulgarian and foreign conductors and 
soloists.  
The standing exhibition-donation “Svetlin Rusev” was opened in 1984 in an exclusively 
unique building. One of  the most  famous arti sts in Bulgaria – Svetlin Rusev donates to  its 
native town Pleven a rich collection of  400 pictures and sculptures of  world and Bulgarian  
masters of art. The standing exhibition offers more than 250 valuable arti stic pieces of a rt.  
The cultural life in town has its indi sputable priorities –  the international music festival “Katya  
Popova”, National competition for Bulgarian drama “Ivan Radoev”, National biennale for 
small events, National biennale in photography “Fodar”, National festival for advancing video 
films and video production “Artvi sion” and others.  
Nature, ecology 
The unique assembly of nature, archeology and originality of natural reserve in “Chernel ka” 
countryside i s one of the preferred places to  vi sit by admirers of  nature. The reserve  is 
located in the central part of the Danube lowland, around 12 km f rom Pleven town. Stretching  
along to 7 km, the small river shapes a picturesque Karst  canyon with 60  to 200 m width and 
height of the  rock ring 10 to 30  mm. The presence of exclusively specific vegetation and rich  
fauna explains the reason to declare the area for natural landmark in 1969.  
There had been di scovered valuable archeological finds in the Valley of Chernel ka River:  
images of human, animal and geometrical shapes form bronze epoch, pre-hi storical  
drawings, traces of construction dated to IX – XIV century.  
The visitors are impressed by the pre-histo rical settlement at the natural rock column 
“Mechoka”, the late ancient and medieval fortress “Gradi shte”, “Tzarevata peshtera”, Roman 
road, preserved and being used at some sectors till nowadays. 
The hut “Kapchuka” i s a  convenient  place to rest  in the beautiful area. It  has 22  beds, dining  
hall and kitchen,.  The forthcoming reconstruction of  the building is to  make it an  att ractive  
touri st place.  
Tourism in Romania- Oltenia Region 
 
Archeological research proved human exi stence in Dolj County since Neolithic. Further, the  
county was first  mentioned in hi sto ric documents in XVth century,  as “Judetul de Balta ”, than 
Jiul, after the river that crosses the county and at the beginning of the XVIth century it was 
named “Dolj”.  
Touri stic att ractions:  
 
Bania House – built in 1699, by the prince Constantin Brancoveanu, i s the oldest civil 
building existing in Craiova.  
Glogoveanu House- it i s believed tha t the house was built before 1783 (first documentary 
data) and hosts nowadays Dolj County Court -Law.  
Jianu House – built in XVIIIth century by the rich Jianu family  
Popova Founta in- built in 1613 and decorated with Cyrillic and Latin inscriptions, it is also  
known as “Fountain of the Basarabesti”.  
Cula Poenaru – built in 1750-1764 in the village of Almaj, in 1896 i s renovated and 
decorated with wall-paintings inspi red f rom Esop fables.   
Bucovat Monastery- built in 1506-1512, and then painted by Stefan in 1574  
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„Sfantul Dumitru” Church – built by Matei Basarab in 1651 -1652,  
Sadova Monastery- built by rich fam ily Craiovesti, a round the year of 1500; however, first  
documentary date i s regi ste red in 1530.  
Jitianu Monastery – built in 1654-1658 on an old site, another monastery built by Mircea cel  
Batran  
Ciurumela Forest- Poiana Mare, Dolj County  
Ornithological reservation Ciupercenii Noi village, Dolj County: i s the only area where the  
Danube shore i s not  dammed.  
Romanescu Park- designed in 1900-1903, after the plans of  the French architect E. Redont,  
is one of the oldest and most beautiful parks in Romania.  
 
2.2.Main services offered and theirs quality level 
Touri sm has regi ste red a decline period. All indicators: accommodation capacity, number of  
touri st accommodated, number of staying over night, etc have decreased, in some cases 
even more less then 1990. Oltenia is the region that has regi ste red the most meaningful 
decrease of  accommodation capacity.  
Tourism potential of Oltenia area 
1. Business tourism (MICE) 
2.Do j area is well-known for its ru ral tourism, based on vine cellars and folkloric traditions 
and festival s.  
3. Reunion touri sm, cultural -hi storical objectives 
4. Cultural touri sm - Museums and art gallery that  represents cultural and hi storical wealth of  
Romania  
5. Sportive and pleasure touri sm – tourism for hunt and fi shing that is representing a way of  
put good use of a rea potential and resources 
6. Active touri sm 
a) Cycling 
b) Mountain roads 
c) Winter sports 
6. “City b reak” tourism: as a result of increasing leisure and of multiple holidays, it has 
regi stered an increase of m ini-holidays number (city break), spend it into European cities; it  
has appeared low cost air companies, intercity trains, etc.  
7. Danube Cruise  
8. Touri sm circuit  
In few words all this are equivalent with:  
Nature touri sm: 
 walking, hiking, cycling; 
 general sightseeing and outdoors, admiring scenery, picnicking, swimming; 
 wildlife viewing: bird watching, whale watching;  
 visiting nature reserves and park visito r centers; 
 canoeing, cross-country skiing, horse riding, sailing, boating; 
 hunting, fishing, harvesting (berry picking);  
 participating in nature conservation: removing scrub, mowing fields.  

Adventure touri sm: 
  dog sledging, skiing, skydiving;  
 white water river rafting, body surfing, rock climbing, mountain biking, paragliding; 
 orienteering, leadership building; 
 incentive tours (for companies).  

Education touri sm: 
 field courses in conservation, species identification, rehabilitation; 
 courses in local cuisine, making handicrafts, restoration ;  
 courses in music, painting, language, photography;  
 learning about local history, art, and heritage.  

Culture touri sm:  
 festivals and events, banquets;  
 music, theatre, shows;  
 village life and rural life (e.g. fa rms, Sunday markets, );  
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 gastronomy, visiting/tasting local products;  
 general sightseeing, village buildings and 'atmosphere'  
 visiting hi sto ric and religious monuments or vernacular buildings, ruins;  
 famous people in the region.  

 
Tourism services in Pleven - Hotels, tour operators in Pleven 
“Balkan” Hotel – 3 sta rs. Offe rs p residential apartment, 14 standard apartments,  90 single  
and 92 double rooms. The conference hall of the hotel frequently is p referred place to  
conduct seminars, forums and meetings.  The hotel includes ca fe-sweet shop,  “Bal kan” 
restaurant with summer garden, “Panorama” restaurant.  
The 3 stars, 12  sto res hotel “Interrostov” i s located in the town center.  It has 7  standard  
apartments, 60 double and 40 single rooms, luxurious restaurants, summer garden, night  
bar, conference hall. 
Hotel “Pleven” SA – 2 stars -Located near to the bus and railway stations.  
Tourist ' s house “Kailaka” i s located in the recreation park “Kailaka” It has 5 apartments,  
45 double rooms, elegant restaurant, summer garden, lobby bar.  
Hotel complex “Storgozia” – located in Storgozia residential area. It has 26 single and 58 
double room s, 20 apartments, Lobby Bar, sauna,  24 hrs guarded parking lot.  
 
2.3. Opportunities for developing and identifying m arket niches of cross-
border tourism 
Opportunities 
 very good expectations for mountain touri sm (entertaining tourism) 
 good expectations in developing ru ral touri sm in those isolated areas 
 Possibility of exploiting natural parks and protected areas as touri sm resources in the 

same time protecting even regional environment (ecotouri sm) 
 Including the area’s section of Danube in the european touri sm system of cruise type 
 Bigger concern in agro touri sm 
 Financing (European Union, Romanian Government, others sources) 
 Developing touri sm regional products 
 Setting up information point for regional touri sm 

 
For putting good use of touri sm development there has been identified programs for tourism 
development, thus fo r Romania: for sustaining the promotion of Romanian touri sm offer there 
has been launched the project Strategy for tourism development 2007-2013.  
As concern promoting Romanian image as a touri sm destination through internet, there has 
been realized the following actions:  
 Has been re -projected and re-launched the site, www .mturism.ro 
 Has been re-structured, from the point of view of content and image, the site 

www.romaniatravel.com 
 ANT has developed under its own coordination, sites for touri sm promoting and 

inform ing, accommodated to touri sm markets specific  
 Are in construction sites for promotion on the following markets: Austria 

(www.rumaenien-info.at ), China and Hungary in a reorganization process 
 
Within OP Regional Development, for touri sm there i s a Priority Axi s: Priority Axi s 4: 
Development of regional and local tourism 
In Bulgaria, within OP Regional Development (http://www.eufunds.bg/index.php?cat=43), 
for supporting the development of tourism sector there is Priori ty Axis 3: Sustainable 
Tourism development with th ree operations:  
 Enhancement of tourism attractions and related infrast ructure  
 Regional touri sm product development and marketing of destinations 
 National touri sm marketing  

 
Chapter 3. Succes solutions in organizing and managing tourism 
services 
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3.1. Best practices in managing and organizing EU tourism services  
 
France:  
Structural Funds for commerce and tourism in France  
The maps indicate which regions in France are entitled to Structural Funds support under 
Objective 1 and 2. Interreg  IIIA i s typically on national borders. Urban II i s available in Clichy-
Montfermeil, Le Mantois, Grigny/Viry, Val-de-Seine, Bastia, Le Havre, Strasbourg, Grenoble  
and Bordeaux. Objective 3, Leader+ and Equal are basically nationwide. Regional economic 
plan. 
Funding for enterprises 
In today’s world, touri sm is a  key source of income in many areas.  It i s a spearhead of  
regional development and in coming years i s expected to contribute actively to the  
diversification of economic st ructure and the employment challenge across the whole of  
Europe.  
But many touri st enterprises are small and lack financial muscle. Quality improvement,  
upgrading the numbers of rooms, p roduct development and diversification are all examples 
of activities that can be funded.  
Quality improvement of accommodation Renovating hotel room s, sewer systems and park 
facilities means happier customers, sa fer environment and better business.  
Investing in att ractions new or renovated attractions rai se touri st numbers and location  
popularity. More people mean greater turnover and better business.  
Marketing training for tourism entrepreneurs marketing skills a re essential in today’s 
commercial and touri st world. Training in the touri sm sector means more effective busi ness.  
Marketing assi stance Help in marketing touri st products and venues, especially in 
conjunction with others involved, means a more dynamic image and improved performance.  
Funding for public bodies 
In addition to direct support for businesses in the touri st sector, the Structural Funds finance 
projects that offer indirect benefit. Beneficiaries of these are often (semi) public bodies such 
as towns, p rovinces, representative organizations or touri st offices. The investments are  
aimed at making regions more att ractive fo r vi sitors. 
Investing in trail s Upgrading nature trails, cycle paths, routing and signposting can make an 
area much more att ractive fo r the vi sitor. 
Cleaning out blocked waterways when refurbi shed, old canal s, ponds and streams can look 
beautiful, be an asset to a neighborhood, and contribute to an area’s cultural beauty.  
Investing in the cultural heritage Refurbishing museums, vi sitors’ centers, and cultural  
heritage in general gives more for the touri st to  see and raises their willingness to pay fo r it. 
Networking and cooperation Diversification of the touri sm product  and project  development  
often demand good networking between enterpri ses, touri st  offices and local authorities. The 
Structural Funds programmes thus support initiatives that encourage business-to-business 
and public-private partnerships to improve the integration of the touri sm chain.  
Case study Berry Porcelain 
Half way between Pari s and Limoges, the Berry region is a major producer of white  
porcelain. The project aimed at creating a collective dynamic spirit between local companies 
and raising commerce/touri sm awareness. This meant p rofessional R&D, and the collective  
promotion of both products and the region’s cultural heritage. Partners 
Included local authorities, p rivate companies, and public research institutions. Achievements 
included creation of "the Road of Porcelain" (as la route du  vin),  a collective identity,  
information booklet and communication st rategy.  
Three sites were transformed into museums and a porcelain resource centre created to inter 
alias preserve knowledge through a model database.  Results achieved included increased 
numbers of vi sitors, rising incomes, and good results in industrial/cultural tourism. 
Case study Trade and crafts rev ival in the Vosges Natural Park 
The park was created in 1989 to enhance local cultural and natural heritage. Covering  
various departments in the  East of France and 34 communes, economic challenges included 
agricultural and industrial deprivation and  population loss (18% from 1975 to 1999). The 
regeneration operation targeted renovation of shops’ façades,  improved food industry 
workshops and improved access to these, all with the help of grants supporting the  
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entrepreneurs own investments. Project initiator was the Park; project  management was in  
the hands of the Lure Chamber of Commerce. Communes al so  participated in project  
financing. Over 40 retail outlets received a f ree evaluation. Some 25 projects were initiated: 7  
façades were renovated (total 50,000 Euros), 6 shops were  refurbi shed (total 100,000 
Euros), 2 offices refurbi shed (total 9,000 Euros), 5 air conditioning systems installed (total  
25,000 Euros), 1  vehicle was bought  (15,000 Euros), and 4  food-industry workshops were  
improved (total 80,000 Euros). Average investment in each operation amounted 14,000 
Euros (19% from external funds). Follow-up training sessions were organized for shop-
keepers,  craftsmen and tourism professional s on "How to develop touri sm in the Ballons des 
Vosges?".  
 
United Kingdom 
Funding for the tourism sector 
Funding for enterprises: In today’s world, touri sm is a key source of income in many areas.  
It is a spearhead of regional development, and in coming years i s expected to contribute  
actively to the diversification of economic structure and the employment challenge across the  
whole of  
Europe. But many touri st enterpri ses are small and lack financial muscle. Quality 
improvement, upgrading the numbers of room s, product development and diversification are  
all examples of activities that can be funded. 
Quality improvement of accommodation Renovating hotel rooms, sewer system s and 
park facilities means happier customers, safer environment and bette r business.  
Investing in attractions New or renovated att ractions raise tourist numbers and location 
popularity. More people mean greater turnover and better business.  
Marketing training for tourism entrepreneurs Marketing skills are essential in today’s 
commercial and touri st world. Training in the touri sm sector means more effective busi ness.  
Marketing assistance Help in marketing tourist products and venues, especially in 
conjunction with others involved, means a more dynamic image and improved performance.  
Funding for public  bodies: In addition to direct support for businesses in the touri st  sector,  
the Structural Funds finance projects that offer indirect benefit. Beneficia ries of these are  
often (semi) public bodies at local and regional levels, representative organizations or touri st  
offices. The investments are aimed at making regions more attractive fo r vi sitors.  
Investing in the cultural heri tage Refurbi shing museums, vi sitors’ centers, and cultural  
heritage in general gives more for the touri st to  see and raises their willingness to pay fo r it. 
Investing in trails Upgrading nature t rails, cycle paths, routing and signposting can make an 
area much more att ractive fo r the vi sitor. 
Cleaning out blocked waterw ays When refurbished, old canals, ponds and streams can 
look beautiful, be an asset to a neighborhood, and contribute to an area’s cultural beauty.  
Netw orking and cooperation Diversifica tion of the touri sm product and project  development  
often demand good networking between enterpri ses, touri st  offices and local authorities. The 
Structural Funds programmes thus support initiatives that encourage business-to-business 
and public-private partnerships to improve the integration of the touri sm chain.  
Case study Business Support for Tourism SMEs 
Touri sm in Wales is under pressure for many reasons including a shortage of finance for 
investment. Some SMEs however have reacted positively by targeting new markets and 
introducing product innovation. This project is designed to assist more touri sm SMEs to  
respond in thi s fashion. Partners are the Wel sh Touri st  Alliance and the Wel sh Association of  
Self Catering Operators. Project objectives include a coordinated versatile approach to  
providing advice and finance to local touri sm SMEs. Concrete activities include upgrading of  
old and building new touri sm accommodation and associated facilities; improving existing  
visito r att ractions and developing new ones including restaurants. Arrangements put in place  
to facilitate access to the scheme include the Wel sh Touri st Board being responsible for 
implementation rather than the Wel sh European Funding Office.  
The project i s a good demonstration of the way in which an intermediary public sector body 
can be used as a vehicle fo r channeling EU funding into SMEs. The administ rative burden 
has been reduced by having applicants first complete an introductory questionnaire that  
allows the WTB to quickly determine whether the SME i s eligible. 
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Expected outcomes include 710 new jobs, 560 safeguarded jobs and 400+ touri sm SMEs 
receiving financial support.  
Case study Thanet Tourism 
Thanet is one UK area tha t has suffered f rom a chronic decline in domestic touri sm. Recent  
studies outlined weaknesses and threats associated with the Thanet touri sm product - 
dwindling stock and quality of accommodation. 
Project objectives are to facilitate improvement with a focus on quality of product. The 
scheme i s open to exi sting and new touri sm businesses under the categories serviced and 
self-catering accommodation, caravan and camping sites, g roup accommodation and visitor 
attractions. Other projects are judged on their tourism merit. Partners involved are Kent  
County Council, Kent Touri sm Sector Group, SE England Touri st  Board and local authorities.  
Concrete activities include skill s and management training for SME staff (ICT, marketing,  
quality). Expected outcomes of thi s small scale project are 8 new jobs and 30 jobs 
safeguarded.  
 
Germany 
Case study MV tut gut 
Mecklenburg Pomerania is known for its countrysi de and spa and rehabilitation centers.  
Nevertheless it needs publicity to present  and exploit its special features and there has been 
increasing  demand for conventional medicine and alte rnative health centers. ‘MV tut gut’ i s a  
joint initiative of the state government, the Balneological Association, the Tourist Board , and 
DEHOGA MW. MV tut gut i s an inte rnet portal for all those seeking information on  
Mecklenburg Pomerania. For service providers and institutions the portal offers the possibility 
to introduce themselves. Touri st, culinary, hi storical and vi sual information is also provided.  
The project targeted promoting general economic development and employment reduction  
objectives, development of a corporate identity and tourist image, a trade name, detailed 
information on the area and its economy, improvement and promotion, product  development,  
and increase of marketing in the low season. The development of the internet portal MV tut 
gut was one of the most positive outcomes. The logo MV tut gut – Healthy in Mecklenburg-
Vorpommern may be registered as t rade name. To promote this nationwide and 
internationally three PR events were organized. Thi s initiative also led to improvement of  
cooperation within marketing organizations and enterprises. Positive results have been 
achieved and the initiative is to be continued. Total eligible costs € 380.000, Structural Funds 
contribution 75%. 
 
 
 
 
Spain 
Funding for enterprises 
In today’s world, touri sm is a  key source of income in many areas.  It i s a spearhead of  
regional development, and in coming years i s expected to contribute actively to the  
diversification of economic st ructure and the employment challenge across the whole of  
Europe.  
But many touri st enterprises are small and lack financial muscle. Quality improvement,  
upgrading the numbers of rooms, p roduct development and diversification are all examples 
of activities that can be funded.  
Quality improvement of accommodation Renovating hotel rooms, sewer system s and 
park facilities means happier customers, safer environment and bette r business.  
Investing in attractions New or renovated att ractions raise tourist numbers and location 
popularity. More people mean greater turnover and better business.  
Marketing training for tourism entrepreneurs Marketing skills are essential in today’s 
commercial and touri st world. Training in the touri sm sector means more effective busi ness.  
Marketing assistance Help in marketing tourist products and venues, especially in 
conjunction with others involved, means a more dynamic image and improved performance.  
Funding for public bodies 
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In addition to direct support fo r businesses in the tourist sector, the structural funds finance 
projects that offer indirect benefit. Beneficiaries of these are often (semi) public bodies such 
as municipalities, regional authorities, representative organizations or touri st offices. The 
investments are aimed at making regions more att ractive for visitors.  
Investing in trails Upgrading nature t rails, cycle paths, routing and signposting can make an 
area much more att ractive fo r the vi sitor. 
Investing in the cultural heri tage Refurbi shing museums, vi sitors’ centers, and cultural  
heritage in general gives more for the touri st to  see and raises their willingness to pay fo r it. 
Netw orking and cooperation Diversifica tion of the touri sm product and project  development  
often demand good networking between enterpri ses, touri st  offices and local authorities. The 
Structural Funds programmes thus support initiatives that encourage business-to-business 
and public-private partnerships to improve the integration of the touri sm chain.  
Tourism infrastructures Installation and improvement of tourism signals, equipment, 
touri sm offices, spas and other infrastructures make areas more att ractive fo r touri sts.  
Case study Hermyone Project 
The objective of this Spanish project is to reduce di scrim ination against women, young 
people and other excluded groups. Hermyone targets the creation of new companies in the  
local context of culture, heritage and touri sm. 
Touri sm is a very important sector for development, yet not well represented in the local  
economy. It i s estimated that more than 3,000 people will benefit (65% women and 35% 
people at ri sk of becoming socially excluded).  
Analysis of regional entrepreneurial spirit and capabilities i s promoting entrepreneurial 
initiative. Equal has supported the organization of conferences and creation of information 
material. A network of local agents provides information and assi stance to entrepreneurs.  
Training activities are organized in such areas as how to get finance  
from a bank to sta rt-up. Development partnerships are made up of a wide variety of  
organizations, f rom public bodies, financing institutions and chambers of commerce to  
business associations, non-governmental organiza tions (NGOs) and universities. Two 
transnational co-operation partnerships (T CPs) have been established: TCP Nereidas (Union  
of SMEs of Belgium, Rodas Council of Greece and Quotu Council of Italy) and TCP Egalité 
et Valori sation Economique (combining forces of five  organizations from France, Germany,  
Greece, Italy and Portugal).  
 
3.2. Ways of increasing competitiveness of tourism services through the 
improvement and perfecting of tourism quality  
Providing a quality facility or service fo r touri sts i s a  fundamental part of developing a  
sustainable product, especially when dealing with the smaller and less accessible market  
segments based on natural and cultural heritage. In these circum stances, the better the  
quality of the touri sm product, the more sati sfied the touri st i s li kely to be of hi s holiday 
experience and the  more likely he i s to stay longer, come back,  tell others and be concerned 
about the conservation of local heritage. 
To be effective, quality needs to be assured all along the tourism chain from first marketing  
messages th rough to the provi sion of accommodation, food, information, orientation, town 
planning, etc ... Each one of these products can make an important contribution to the overall 
level of vi sitor sati sfaction. By the  same token, it only takes one to be poor for thi s level to  
drop. Thi s again reflects the need fo r a well-organized and coordinated touri sm st rategy,  
which encourages all partners to work together in enhancing the overall quality of the  
destination and in ensuring that the quality standards are maintained, and where appropriate,  
enhanced as tourism evolves.  
In this respect the Commission's reports on the Integrated Quality Management (IQM) in  
rural, coastal and urban areas can be a very useful guide fo r touri sm based on natural and 
cultural heritage (see bibliography for details). The IQM approach i s based on two key 
elements: a focus on vi sitors and the involvement of local people and local touri sm 
businesses in the management of the destination. 
When it comes to the quality of the services, as much importance is attached to  offe ring a  
personalized, genuine and info rmed service as to being efficient and professional. 
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For instance, a hotel that in addition to providing clean, well appointed bedrooms, makes an 
effort to create a place with character and a welcoming atmosphere , (e .g. using vernacular 
buildings or local furnitu re, placing fresh flowers in the room) i s more li kely to build a good 
reputation for itself and draw in a faithful clientele than one that does not offe r such a  
personalized service.  
The same is true for a visitor attraction that has an info rmed staff, quality information about  
the attraction and offers the possibility of small guided tours. These seem like minor 
additions, but they count fo r a g reat  deal amongst tourists inte rested in nature and cultu re.  
Setting standards 
The most obvious way of developing and advertising quality is to set common standards 
which are recognized th rough label s o r awards. Quality standards can be sector specific or 
generalized, they can be developed locally o r fo rm part of national or even international  
schemes.  
Many countries already have a national grading and inspection scheme fo r hotel s and 
restaurants, which recognizes that certain basic standards have been met and that specific 
facilities are provided (e.g. system of stars). Some establishments may want to go one step  
further and join national or international networks of accommodation providers who focus on  
quality. 
The advantage of these networks i s that they have their own marketing strategy and so  have 
built up a reputation for quality which some tourists actively seek out when choosing a place 
to stay. They al so provide clear benchmarks fo r the level of standard applied, which is known 
to both the establishments and the touri sts.  
Other important forms of quality standards that touri sts inte rested in nature and culture may 
be on the look out for, a re those relating to the environment. Again, accommodation 
providers are often involved in these quality labels in view of their poten tially polluting 
activities (if only by the sheer number of people present in one location). Different countries 
have developed their own labels depending on the perceived importance of the environment  
for their customers. In France, for instance, the Gites de France joined forces with World  
Wildlife Fund to develop a ‘Gites Panda’ label for environmentally friendly accommodation 
within natural parks. There are al so international standards such as ISO that could be used,  
for instance, ISO 14000, which assesses the overall environmental impact of the facilities 
(waste water, recycling, etc. …).  
Some environmental standards are voluntary, but equally effective, such as the European 
Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas which sets out a series of principles on  
how to develop tourism in these areas in a sustainable manner. This not only provides 
recognition for their effo rts,  but al so helps them through the process by offering detailed  
guidelines on how to go about developing such fo rms of tourism.  
Finally, in some countries, attention has focused on introducing a ‘g reen business award ’ to  
encourage touri sm businesses to integrate environmental concerns directly into their 
management processes. This i s equally relevant fo r tour operators and service providers 
(e.g. canoeing or white water rafting companies) who should al so be involved in these 
schemes, either through self-regulation, or as schemes promoted by the local authority.  
The advantages are  quite evident. In the UK recently the Association of Independent Tour 
Operators (AITO: 150 members) introduced a responsible touri sm policy in response to a  
recent survey of touri sts that showed that few had any fidelity to the tour operators, yet  
attached a lot of importance to environmental issues when choosing their holiday. By 
demonstrating that they too have 'green' credential s, these specialized tour operators hope 
to be able to attract a more  faithful clientele and eventually a greater share of the market. 
An alternative to a purely sectoral approach is to develop a series of local quality standards 
for a  whole range of differen t tourism components from locally p roduced foods to vi sitor 
attractions to  accredited guides.  Each sector would develop its own set of quality criteria, but  
would be awarded the same logo. If successful, this will not only raise the general standard  
of the touri sm products and help to build a professional and integrated  touri st industry but  
also add to the overall image and reputation of the area as a quality destination. It does 
however require a fair amount of organization, cooperation and time to get established, both  
with the diffe rent economic groups and with the touri sts themselves and so should be  
carefully planned. 
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Romanian experience of using the internet for informing and promoting tourism 
serv ices 

Main destinations on internet are: 
1.www.InfoTurism.ro 
2.www.eTurism.ro 
3. www.travel2.ro 
4. others: www.infotravelromania.ro, www.romaniantourism.ro, www .turisminfo.ro,  
www. infoturism.ro, www.rotravel.com, wwwromaniatravel. ro, www .hotels.ro, 
www.hotelonline.ro, www.rolitoral.ro, w ww.plaja.ro,.www.infoli toral.ro, www.munte.ro, 
www.antrec.ro, www. vacantasi calatorii.ro.  
 
 
3.3. Identifying and presenting suitable strategies for improving and 
developing tourism services in Dolj-Pleven cross-border area 
Marketing strategy 
 
Essential components of a marketing strategy 
An important key component of any touri sm strategy has to be the marketing and promotion 
of the touri sm products and of the destination as a whole. Even the most impressive  
attraction will fail without proper promotion; this i s especially true for destinations that aim  to 
attract more specialized markets. Because marketing i s such a complex subject it almost  
deserves a strategy of its own to help plan, coordinate and fund the  different  actions needed.  
Only then will it be able to function both at the level of the individual touri st facilities and of  
the destination itself. 
Touri sm based on natural and cultural heritage i s already geared towards particular market  
segments; this means that the marketing st rategy should also be clearly targeted at these 
types of tourists. The market research studies paint a vi sitor profile of those likely to visit the  
area and are therefore useful in identifying the best channel s of communication for reaching  
them and guiding the creation of the right image for the destination.  
Because so much of touri sm is down to ephemeral s, such as expectations, experiences,  
feelings, emotions, it is important to concentrate on developing an appropriate image of the 
place that will help to encapsulate some of these senses and so increase the overall appeal 
of the destination. 
This can then be backed up by promotional material, which provides practical information for 
prospective vi sitors. If certain b randing  techniques, such as design of a  logo or a typeset  are  
used, these promotional materials will reinforce the overall image of the destination. 
In this respect, it is very important to ensure that thi s material is accurate, well written  
(without too  many superlatives!) and pitched at the right level to be att ractive to  the target  
audience. This will ensure that people do not arrive with expectations that cannot be met; 
otherwise, most likely, they will end up di sappointed with their experience. 
Again, a sati sfied customer is more  likely to encourage others to vi sit. A reputation built up  
through 'word of mouth' is li ke gold dust to marketing managers.  
Finally, it should al so be remembered that a reputation i s not created overnight; it can take  
up to five years before the marketing st rategy begins to take real effect.  
Consequently, the strategy must be seen as a long-term activity to be  constantly reviewed 
and updated according to changing market needs and visitor feedback. It al so means that  
there is considerable merit in devi sing a marketing st rategy that continues to inform and 
target tourists after they have left the destination. This will help to build up a faithful clientele 
and encourage more repeat vi sits.  
 
Prom otional techniques 
There are various di stribution channel s to explore for promoting a destination that is based 
on natural and cultural heritage.  
_ The website is increasingly popular these days and i s an ideal way to reach an 
international audience, especially for the smaller, newer or more remote destinations that do  
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not have the budget (o r the market even) to go for major p romotional campaigns. It can be 
used both at the  
Individual business level, and at  the destination level but  requires a  certain experti se to  
ensure the final website i s user f riendly and regularly updated.  
 

 
Specialized journal s and magazines are al so ideal for reaching the different markets – their 
readership already ta rgets the kinds of  people the  area i s looking to  att ract,  and so  are li kely 
to be more receptive to adverti sements about a destination that offers the type of activities 
they are interested in. Encouraging entries into independent guidebooks i s al so useful.  
Finally, if the tourism product i s quite specialized (e.g . focusing on bird watching) it may be 
worth the investment to invite journalists f rom these magazines out to write an article about  
their experience.  
Trade fairs a re amongst the more classi cal forms of p romotion. However, for many of the  
destinations based on natural and cultu ral heritage, their utility might be quite limited 
compared to the  time and expense involved in attending. Trade fairs are really only useful to 
reach intermediaries li ke tour operators etc…. Only a tiny percentage of end consumers 
(touri sts) base their deci sion on  information obtained at tourism fair. Thus, for international  
fairs it is probably more cost -effective to contact the national and regional touri sm boards to  
see if they would be willing to include the destination into their exhibition. Otherwise,  it is also  
worth looking out for the more specialized trade fairs (e.g. the Dutch “Op Pad”, which is the  
largest, t rade fai r concentrating on walking and hi king) or the ones geared to national or 
regional audiences. Here, the audience i s already more focused and limited and so, more  
likely to be receptive to a destination based on natural and cultu ral heritage.  
 
 


