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Capitolul 1. C adru de reglementare si organizare al serviciilor turistic e
1.1. Prez entarea cadrului de reglementare si organiz are din Romania
În pre zent legislaţia specifică secto rului turi stic din România este armornizat ă în pro porţie de
pe ste 80% cu legislaţia comunitară. Elem entele privind stati stica tu rism ului sunt încă înt r-o
etapă de adapta re, în spe cial în domeniul anchetelor p rivind a spectele e conomice ale
secto rului (cheltuieli pentru tu ri sm , venituri din diferite com ponente ale consumului turistic
etc.).
Perfe cţionare a cad rului juridic necesa r atinge rii obiectivelor de dezvoltare a turi smului, de
creare şi perfecţionare a mecani sm ului de funcţionare a a ce stuia se poate realiza prin:
 evaluarea nivelului actual de reglem entare şi stabilire a nece sităţilor;
 armonizarea de plină a cadrului normativ cu legislaţia internaţională;
 corela rea a ctivităţilor şi a nece sităţilor de reglementare cu celelalte se ctoare
economice;
 eficientizarea controlului privind aplicarea legislaţiei specifice turi smului în scopul
ridicării calităţii prestaţiilor turistice.
În vederea t ran spunerii rapide şi eficiente a obiectivelor şi mai ales a m ăsurilor/căilor de
realizare pre conizate, nu sunt nece sa re schim bări, adaptă ri sau modificări de a cte normative
cu excepţia p revederilor care se referă la a sp ectul economico-financiar al a ctivităţii de turism,
în special pentru a cordarea de facilităţi şi reduce rea fi scalităţii în scopul relansă rii ace stui
domeniu.
Cadrul gene ral al de sfa sura rii activitatii de turism e ste reglem entat de:
 Ordo nanta Guvernului nr.58/1998 privind org anizarea si d e sfa surarea activitatii de
turism in Rom ania
 Legea n r 755/200 1 pent ru ap robarea Ordonantei Guvernului nr.58 /1998 p rivind
organiza rea si de sfa sura rea activitatii de turism in Romania
 Ordo nanta Guvernului n r.5/2003 pent ru m odificarea a rt. 33 din Ordonanta Guvern ului
nr. 58/19 98 privind o rganiza rea si d esfa su rare a activitatii de turi sm in Romania
1. Ordonanta nr. 58 din 1998 privind organiza rea si desfă surarea a ctivitătii de turism in
Romania a intrat in vigoare in noiembrie 1998 si a fost competata de Legea n r. 755 din 2001.
Confo rm legislatiei, turi smul a fo st declarat a ctivitate prioritară a econom iei nationale, iar
M inisterul Turism ului a fost con side rat drept auto ritate in sectorul tu ri smului. Au fo st definiti
termenii si expre siile specifice turi smului, cum ar fi: “turism”, “st ructu ri de prim ire”, “statiuni”,
“pachete tu ri stice” et c. Int r-un m od foa rte cuprinzăto r sunt inclu se p re vede ri pentru
inregistra rea activelor de turi sm, definirea cont rolului si protectiei statiunilor, inclu siv a
statiunilor de practica re a sportu rilor de ia rnă. Sunt stabilite functiile Ministe rului Turism ului in
ceea ce prive ste dezvoltarea, cont rolul, prom ovarea, pre gătirea profe sională si cerce tare a.
Sunt stabilite prevederi pent ru aco rda rea auto rizatiei de functionare, cla sificarea, p regătirea
profe sională in turism in respon sabilitatea Ministerului Educatiei si a Ministerului Turism ului.
Sunt definite rolurile auto ritătilor locale de turism , precum si obligatiile si dreptu rile
turope rato rilor/agentii de tu rism , fu rnizori de servicii etc. Finantarea echipelor de p ază si
sigurantă se află in responsabilitatea administratiilor locale.
Orga nizatiile si asociatiile din domeniu au imputernicire legală din partea ministerului in
re sponsabiIitatea că ruia se află sect orul tu rism ului.
Zonele tu ri stice si statiunile beneficiază de stat utul de prioritate in relatie cu lucră rile de
infra st ructură, p romovarea si prote ctia mediului. Sustinerea initiativelor private este realizată
prin p rom ovarea Romaniei de căt re stat si conce sion area te renurilor aflate in administratia
statului sau a autoritătilor locale.
Se pre văd sanctiuni si penalizări in urm ătoarele situatii:
 Agentii de turi sm fără auto rizatie ca re oferă, comercializează, vand sau creează
produ se turi stice
 Structuri de prim ire a turistilor, hoteluri etc ne cla sificate care de sfă soa ră activităti de
turism
 Inform are incore ctă
 Operatorii nu ii desp ăgubesc pe turi sti in cazul unei calităti inferioare a se rviciilor
 Agentii de turi sm /tur-operatori fă ră a sigura re
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Ordo nanta p revede infiintarea unui Con siliu Consultativ al Turism ului, care să f unctione ze ca
un organ co n sultativ al ministerului in ceea ce prive ste programele si st rategiile turismului
national. Membrii consiliului provin din secto rul privat al tu rism ului. Con siliul a incetat să
functioneze in anul 2005. In aceast a etapă este dificilă comensurarea si valoarea cont ributiei
Consiliului Con sultativ la dezvoltarea tu ri sm ului. Existenta a ce stuia a demonstrat
recunoa sterea ne ce sitătii contributiei secto rului privat si a comertului la formularea politicilor
si strat egiilor.
2. Organiza rea Ministe rului pentru Intreprinde ri Mici si Mijlocii, Comert, Turi sm si P rofe sii
Liberale
Hota rarea n r. 387 din 2007 privind o rganiza rea si functiona rea Ministerului pentru
Intrep rinderi Mici si Mijlocii, Com ert, Turism si Prof esii Liberale
Potrivit prezentei Hota rari Ministerul pent ru Intreprinderi Mici si M ijlocii, Com ert, Turi sm si
Profe sii Liberale indeplineste urmatoa rele functii:
a) de autoritate de st at, p rin ca re se a sigu ra urm arirea aplicarii si controlul respecta rii
reglementarilor in dom eniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui
coope rati st, com ert ului, turismului si m ediului de afaceri, pre cum si al functionarii institutiilor
si organi smelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordo nare a sa;
b) de st rategie, prin care se a sigura fundam entarea, elabora rea si aplicarea st rategiei si
politicilor Guvernului in dom eniile dezvoltarii secto rului intreprinderilor m ici si m ijlocii , a celui
coope rati st, com ert ului, turism ului, m ediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia
profe siilor liberale aflate in com petenta altor in stitutii;
c) de sinteza in dom eniile specifice ministe rului;
d) de co ordo nare la nivel national a activitatii de relatii econom ice internationale, re spe ctiv
fluxurile comerciale si coopera rea econom ica, asigu rand secreta riatele comisiilor
interguve rnamentale de colaborare e conom ica cu alte state si pregatirea componentei
economice a intalnirilor la nivelul conduce rilor statului si guve rnului;
e) de reglem entare, prin ca re se a sigu ra elabo ra rea cad rului normativ si in stitutional nece sar
in vederea realizarii obiectivelor si p rog ramelor din dom eniile dezvoltarii se ctorului
intreprinderilor mici si mijl ocii, a celui cooperati st, com ertului, turism ului si profe siilor liberale,
cu exceptia profe siilor liberale aflate in com petenta altor in stitutii;
f) de administ rare, prin care se a sigura adm inistrarea fond urilor publice in domeniul
intreprinderilor m ici si m ijlocii, a celui cooperati st, com ert ului si turism ului;
g) de rep rezentare, prin ca re se a sigura in numele statului roman, cu aprobarea Guvernului,
reprezent area pe plan intern si extern in dom eniile dezvoltarii se cto rului intreprinderilor m ici
si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turi smului si profe siilor liberale, cu exceptia
profe siilor liberale aflate in com petenta altor in stitutii;
h) de p rom ova re, implem entare si u rm arire a folosirii fondu rilor acordate de Uniunea
Europeana in domeniile aflate in coordona re.
Si indeplineste in domeniul turismului urmatoarele atributii:
1. aplica strat egiile de dezvoltare a inf ra st ru ctu rilor de turi sm;
2. organizea za si realizeaza activitatea de prom ova re turistica a Romaniei atat pe piata
interna, cat si pe pietele exte rne, prin activitati spe cifice rep rezent antelor de p rom ovare
turistica;
3. organizea za congre se, colocvii, sim pozioane si alte actiuni sim ilare, in tara si in
strainatate, in domeniul turi smului;
4. organizeaza evidenta, atestarea si m onitorizarea valorificarii si p rotejarii patrim oniului
turistic, conform legii;
5. realizeaza politica de promovare si dezvolta re a turism ului, pe baza program ului anual de
m arketing si promovare a tu ri smului si a program ului de dezvoltare a produ selor turi stice, in
cadrul carora se pot organiza deplasari pentru reprezent antii m ass-media si cofinantari de
emisiuni televizate specifice tu ri sm ului;
6. autorizeaza ope rato rii econom ici si personalul de spe cialitate din turi sm, re spe ctiv
licentiaza agentii de turism , clasifica st ructurile de primire turistice , om ologheaza partiile si
tra se ele de schi, bre veteaza si ate st a personalul de specialitate;
7. efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism ;
8. avizea za docum entatiile de urbani sm privind zonele si statiunile turi stice, pre cum si
documentatiile privind constructiile in dom eniul turism ului, conform legii;
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9. coordoneaza programele de asi stenta tehnica acordata de Uniunea Eu ropean a,
Orga nizatia Mondiala a Turismului si de alte organi sm e internationale;
10. repre zinta interesele statului in diferite organe si o rgani sm e internationale, in
confo rmitate cu acordu rile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de
colabora re cu o rgane si cu organizatii similare din alte state, p recum si cu o rganism e
internationale intere sate de activitatea d e turi sm;
11. coordoneaza , impreuna cu Ministerul Educa tiei, Cerce tarii si Tineretului, proce sul de
instruire din institutii de invatam ant din dom eniul turism ului;
12. coord oneaza, im preuna cu Ministe rul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, pro grame
nationale si judetene de reconve rsie p rofe sion ala in m eseriile sp ecifice activitatii turi stice;
13. elaboreaza si pune in aplicare st rategiile de privatizare in domeniul turism ului si asigura
ge stionarea pro cesului de privatiza re al so cietatilor comerciale de turi sm ;
14. exercita drep turile si obligatiile statului ca actionar al societatilor com erciale de turism
pana la finalizarea proce sului de p rivatizare.
3. Cla sificarea st ructurilor de primire turistica
Hotă rarea n r. 13 28 din 27 decembrie 2001 privind cla sificarea st ructurilor d e p rimire turistice,
cu completarile si m odificarile ulterioare
si
Ordinul nr. 510 din 28 iunie 2002 stabilesc proce sul de cla sificare a st ructurilor de prim ire
turistice si criteriile acestor clasificări, cu m odificraile ulterioare.
Reglementările legale prevăd că scopul fundamental al clasifică rii e ste prote ctia tu ristilor. Se
stabilesc penalizări pent ru abateri de la ce rintele clasificării.
Solicitantii clasificărilor trebuie să depună documentatii cuprinzand:
 Inregi stra rea com paniei;
 Autorizatia sanitar-veterina ră;
 Autorizatia de m ediu;
 Autorizatia de p ază cont ra incendiilor;
 Autorizatii de protectia m uncii;
 Competentele cond uce rii 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 categ oria in care s-au incadrat. Sunt pre văzute
criteriile si numărul de puncte care trebuie obtinut pentru fiecare catego rie, inclusiv mărim ea
paturilor, tem peratu ra m inim ă, informatii pentru clienti si afisa rea tarifelor maxim e in euro.
Sunt mentionate urm ătoarele categorii:
 Hoteluri 5 -1 st ele
 Apartamente hotel 5 -2 st ele
 M oteluri 3-1 stele
 Hoteluri pent ru tineret 3 -1 stele
 Ho steluri 3-1 stele
 Vile 5-1stele
 Bungalouri 3-1 stele
 Caban e turi stice , cabane de vanătoare, cabane de pe scuit 3-1 stele
 Sate de vacant ă 3-2 stele
 Campinguri 4-1 stele
 Că sute camping 3-1 stele
 Hanu ri 2-1 stele
 Pensiuni urbane 5-1 stele
 Pensiuni rurale 5-1 m arg aret e
 Apartamente sau camere de inchiriat in ca se sau clădiri 3-1 stele
 Structuri de cazare p e nave fluviale sa u m aritime 5-1 stele.
Structurile de alimentatie publică sunt cla sificate in 5 categorii: restaurante, baruri, fast fooduri, cofetă rii si patise rii. Ace stea sunt subclasificate in 16 subcat egorii, iar resta urantele su nt
subim părtite in 10 su bcategorii.
Ce rtificatele de cla sifica re sunt em ise pe o perioadă de 3 ani. E xistă p revede rea p rivind
publicarea listelo r st ructurilor de primire turi stice la nivel national si judetean.
4. Aco rda rea licentei si a bre vetului de turi sm
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Hotă rarea n r. 238 din februa rie 2001, cu m odificarile ulterioare, Hotă ra rea n r. 305 din martie
2001, cu com pletarile ulterioare, Ordinul nr. 170 din aprilie 2001, cu modificarile ulterioare, si
Hotă rarea 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 pe rsonalului de conduce re din
turism .
Acea stă legi slatie cup rinde p revederi pent ru acordarea licentelor agentiilor de turi sm si
referitoare la certificarea profesională (aco rda rea b revetelor) con duce rii agentiilor si
structurilor de ca zare, p recum si in legătură cu ate starea ghizilor de turi sm.
Licentele sun t emise pentru o pe rioadă de 3 ani, dar ele se pot suspend a sau revo ca de
M inisterul Turism ului pentru incălcarea conditiilor de aco rdare.
Sunt detaliate criteriile de acordare a licentelor căt re agentii si a certificatelor către operatori
si pe rsonal de conducere si, co nform legislatiei, ace stea se acord ă ca urm are a con sultă rii
a sociatiilor profe sionale din sector si a sindicatelo r.
Sunt nece sa re certificate pentru detinătorii urm ătoarelor functii:
 M anager in activitatea de tu rism
 M anager tur-ope rato r/agen tie
 M anager tur-ope rato r/agen tie detailistă
 M anager de hotel, m otel, camping cu peste 100 de paturi
 M anager restau rant in st ruct uri de cla sa I si lux cu ca pacitate de pe ste 50 de locuri la
m ese
 Administrato r ca bană
Hotă rarea nr. 305 din 2001 introduce obligativitatea agentiilor de a utiliza numai ghizi
calificati, care sunt cla sificati pe categorii corespun zătoare activitătilor de tu ri sm din
Romania:
 Ghid local, pentru o zonă lim itată
 Ghid national, pentru intreg teritoriul tării si pent ru străinătate
 Ghid spe cializat, pentru anumite segm ente ale activitătii de turism
Hotă rarea n r. 63 1 din 2003 a extin s acordarea ce rtificatelor de ghizi (care lucrea ză in
Romania) si pent ru cetătenii statelor Uniunii Europen e si ai zonei economice europene.
Solicitantii unor astfel de certificate t rebuie să facă do vada calificărilor emise d e in stitutii
autorizate din tă rile de re sedintă.
Ghizilor st răini li se permite să insote a scă, in calitate de ghizi, grupuri de t uri sti st răini care
vizitează Romania, fără a obtine un ce rtificat romane sc.
Sunt prevăzute penalizări pent ru incălca rea conditiilor legale, inclusiv pentru utilizarea de
către agentii a ghizilor neautorizati.
Legislatia pentru acord area licentelor si brevetelo r către ag entii, person al de conduce re din
turism si ghizi e ste cup rinzătoa re si co ntine prevede ri legate de perfectionarea evaluatorilor
si o implem entare core ctă a ace stor prevederi vine in sp rijinul obtinerii unor stan darde
corespun zătoare.
5. A sigurarea turi stilor in ca z de f alim ent sau insolvabillitate a agentiilor de turi sm
(ope rato ri/agentii asigu rate )
Ordinul n r. 235 din 2001 privind a sigurarea tu ri stilor in cazul in solvabilitătii sa u falim entului
agentiei de turi sm.
Tur-op eratorii si agentiile de turism trebuie să constituie asigurări pent ru acoperirea, in caz
de faliment sau insolvabilitate, a cheltuielilor de intoarcere sau pent ru rambursa rea acestora
către clientii care au cum pă rat un pachet de călătorie.
Sumele de asigurare p revăzute sunt de 50.000 USD pentru tu r-op erato ri si de 10.000 US D
pentru ag entiile de turism.
Ordinul prevede că a sigu ratorii trebuie să aibă aproba rea Ministerului Turismului, cu
consulta rea Com isiei de Su pra veghere a A sigu ră rilor si obligatia asiguratorilor de a tran sm ite
periodic ministerului detalii ale politelor de a sigu rare incheiate de t oate agentiile autorizate.
Neincheie rea a sigurărilor pentru va nza rea pachetelor turi stice poate fi penalizată p rin
ret ragerea licentei agentiei.
In ordin se mentionează d repturile si obligatiile asiguratorilor si detinăto rilor de polite de
a sigurare, p recum si metodologia si pe rioada plătilor conform schem ei.
In general, legislatia e ste satisfăcăt oare in ceea ce priveste a sigurarea turi stilor care
călătoresc pe di stante lungi. Sum ele asigurate cerute ar putea fi in suficiente in co nditiile
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actuale si ar t rebui co recta te in sen sul cre sterii acest ora si, da că e ste po sibil, conform
legislatiei din Romania, modificarea in viitor să se f acă in fun ctie de inflatie.
6. Inregi strarea oa spetilor in st ruct urile de caza re si protectia turi stilor si a bunurilor lor.
Hotă rarea n r. 237 din februarie 2001 pent ru aprobarea Norm elor cu privire la acce sul,
evidenta si protectia turi stilor in stru ctu ri de primire turi stice, cu m odificarile ulterioare.
Hotă rarea p revede ca toate structu rile de primire turi stice, hot eluri, moteluri si pen siuni et c.
să ofe re ca zare “turistilor” da că e xi stă spatii de cazare di sponibile. Stru ctu rile de cazare
trebuie să solicite tuturo r oa spetilor să com pleteze un formular la so si 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 rm ularele trebuie pă strate tim p de 5 ani si puse la
dispo zitia autoritătilor la solicitarea ace sto ra.
De a sem enea, se p revede că st ru cturile de cazare t rebuie să asigu re p ă st ra rea linistii, ordinii
publice, a sigurantei si intimitătii oaspetilor, precum si sigurant a bunurilor ace stora. Minorii
sub 14 ani nu pot fi cazati da că nu sunt in sotiti de părinti sau de rep re zentantul lor legal.
Sunt prevăzute penalizări pent ru neindeplinirea conditiilor legale de căt re structu rile de
caza re.
Prevede rile legii sunt prevede ri stan dard. Se impun totu si dou ă com enta rii. Utilizarea
termenului “turist” a r trebui inlocuit cu termenul “oa spete ” pentru că e ste po sibil ca nu toti
oa spetii să co re spundă definitiei internationale a turi stului.
A spe ctul cel mai im portant este că legea nu pre vede nici un fel de limite ale răspunde rii
structurilor de ca zare in cazul pierderii sau pen tru pagubele adu se bunu rilor clientilor.
A stfel de lim ite reprezintă un standa rd la nivel international, stipulandu-se obligatia de prim ire
si cazare a tut uro r pe rsoanelor sosite, dup ă cum e ste pre văzut si in acea stă lege.
7. Pachet ele turi stice si obligatiile agentiilor de calatorie si ale tur-ope rato rilor
Ordo nanta n r. 107 din iulie 1999, republicata in baza L egii nr. 631 din 2001 privind a ctivitatea
de comercializare a pachet elor de servicii turi stice.
Ordo nanta, aliniază legislatia la pre vederile “Directivei UE cu privire la p achetele de
călătorie”, pent ru protectia con sum ato rilor care cumpără pachete turi stice in Romania pentru
a călători in Rom ania sau in st răinătate.
In ordonant ă se mentionează că un pachet turi stic trebuie să cup rindă cel putin două din
următoarele com ponente: tran spo rt; ca zare, si alte servicii, fara legatu ra cu transportul sau
caza rea sau ca re nu sunt acce sorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a
pachetului de servicii turistice cum ar fi: alim entatia, tratam ent balnear, agrement si altele
a sem enea. Se specifică obligatiile vanzătorului fată de consumatorul-cumpărăt or in ceea ce
prive st e claritatea ofertei, informatiile legate de viză si alte form alităti, iti nerare, tipul si
standardul ca zării, detalii contractuale, term enii compensă rii si inlocuirea componentelo r.
Cu m odificările adu se, o rdonant a e ste in conform itate cu directiva Uniunii Europene p rivind
prote ctia con sum atorului in situatia pachet elor de călătorie.
8. Standa rde privind am enajarea, intretine rea si exploatarea pa rtiilor de schi si Prog ram ul
national pentru dezvoltarea tu ri sm ului montan prin inve stitii din fonduri centrale si locale in
partii de schi.
Ordinul nr. 49 1 din octombrie 2001 pent ru aproba rea No rmelor privind om ologarea,
amenajarea, intretinerea si e xploata rea pa rtiilor de schi pent ru ag rem ent.
Ordinul confirmă M inisterul Turism ului ca autoritate de certificare a pa rtiilor si tra se elor de
schi si stabile ste crite riile si condiŃiile de omologare, amenajare, intretinere si e xploata re.
De a sem enea st abileste regulile de comportament pentru schiori si alte persoane pe partiile
si t ra seele de schi de agrem ent.
Legea n r. 5 26 din decembrie 2003 pent ru aprobare a P rog ramului national de dezvoltare a
turism ului montan “Supe r-schi in Ca rpati”, cu completarile si modificarile ulterioare.
Legea aproba tă de Parlament prevede un program de dezvoltare a turi smului montan cu un
accent deosebit pe schi si pe sporturile de iarnă intr-un num ăr de locatii si pe o perioadă de
timp prestabilită.
Legea prevede analiza, selectarea teren urilor si realizarea de planuri de dezvoltare si
reabilitare a infra st ructu rii, căilor de acce s, se rviciilor, utilitătilor si facilitătilor de schi si alte
sport uri, pre cum si de cazare. E xistă pre vederi spe ciale privind tran sfe rul de prop rietate
a sup ra terenurilor de la stat, din sectorul public sau p rivat si de la Adm inist ratia Natională a
Pădurilor. Analizele si planurile de implem entare nece sită aprobarea Gu vernului.

7

Im plementarea va fi coordonată de ministerul re sponsabil pentru turi sm in cooperare cu
M inisterul Educatiei, Cercetă rii si Tineretului si cu Agentia Natională pent ru Spo rt.
Autoritătile publice centrale si locale in cadrul parteneriatelor publice-private urmează să
im plementeze programul.
Fondu rile vor pro veni din următoarele surse:
 Bugete de stat si locale
 Credite interne si externe
 Prog rame de finantare interne si e xterne
 Secto rul privat
 Alte surse
9. Fo rmarea profesionala pent ru industria turi smului in Romania
Articolul 26 p re vede organizarea fo rm ării profesionale pentru activitatea de tu rism de către
unităti de invătămant de stat si p rivate, autorizat e de Ministe rul Edu catiei si Ce rcetarii si
avizate de M inisterul Turi sm ului.
Ordo nanta nr. 129 din 2000 privind formarea profe sională a adultilor, elaborată prin
Hotă rarea nr. 522 din 2003 si modificată prin Hotărarea nr. 1829 din 2004 stabileste
prevederile gene rale, inclu siv organiza rea fo rmării profe sionale, auto riza rea furnizo rilor de
formare p rofe sională, certificarea si finanta rea formării profe sionale a adultilor.
Legile par adecvate pe ntru asig ura rea si cont rolul invătămantului profesional. Insă, controlul
institutiilor de pregătire pare in suficient im plementat. Exi stă nem ultumiri privind standa rdele
foarte slabe care predom ină in num eroase institutii de pregătire p rofe sion ală private
10. M anagem entul zonal, controlul si m anagementul mediului, statiunilor turi stice si ap elor
Există un număr de legi spe cifice privind p rote ctia mediului care reglem entează următoarele:
Gospo dărirea integrată a zonei co stiere, Utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor
de sfă surate pe plajă, De sfăsurarea activitătii de agrement nautic, Ate starea statiunilor
turistice, Zone si statiuni turi stice si Programul „Steagul alba st ru - Blue Flag”.
In plus exi stă o serie de legi generale de u rbanism si de protectie a m ediului.
Există legi adecvate pent ru proteja rea zonelor turi stice sensibile si a mediului in general. Insă
aplicarea acest ora si p rote ctia m ediului lasă m ult de do rit p rin faptul că sunt perm ise
const ructiile necore spu nzătoare, si de asemenea nu sunt trata te a spe cte precum st răzile,
zonele ru rale, ra urile si paraurile.

1.2. Prezentarea cadrului de reglementare si organizare din Bulgaria
Legea turi sm ului in Bulgaria, este impartita astfel:
 Capitolul 1: Gene ral
 Capitolul 2: Org ani sme de m anagement
 Capitolul 3: Prom ova rea financiara a de zvolta rii turism ului
 Capitolul 4: Conditii si o rdine pent ru re alizarea activitatilor turi stice
 Capitolul 5: Cont rolul
 Capitolul 6: Prevede rile penal-adm inistrative
Acea sta lege stabileste m odul de organiza re si m anagem entul turi stic. In a rticolul 1 se
prevede ca obiectivul legii este sa:
1. sa furnizeze conditii pentru de zvolta rea turi smului, ca o ram ura de bazat;
2. sa introduca crite rii pentru p ractici tu rsitice;
3. sa furnizeze protectie utilizatorilor pro du sului turi stic;
4. sa dete rm ine drepturile si obligatiile persoan elor cu activitati turistice;
5. sa prevada Cont rolul pe ste activitatile turistice.
Legea dirijeaza turi smul ca o combinatie a activitatilor economice specifice, e xcu rsiilor,
participarilor la eve nim ente culturale, forum uri si alte e venimente, realizarea site -urilor
turistice si indreptate cat re creatie, oferire a, indeplinirea si consumul se rviciilor reprezentând
produ sul turi stic.
Activitatile turistice acoperite de lege sunt:
1. activitatea de tur ope rato r si agen tiei de turi sm;
2. intretinerea d e hoteluri si restau rante;
3. furniza rea de servicii turi stice aditionale.
Site-urile turi stice sunt clasificate dupa cum urmeaza:
1. locurile de adapo st – hoteluri, moteluri, vile si a seza ri turi stice;
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2. locurile de cazare – pen siuni, case de re cree re, hoteluri de fam ilie, camere individuale,
vile, case, bung alow-uri, camping-uri, caba ne turi stice;
3. alimente si locuri de di stra ctie – restaurante, fa st -food-u ri, carcium i, cafenele si baru ri;
4. locuri ale tur operatorilor si tu r agentilor si serviciilor de informare;
5. centre si locu ri pentru ca re ofera servicii turistice: balneologice, sport, di st ractii, etc
6. muzeele, rezervatiile, m onumentele culturale, monumente de m ostenire i storica pot rivit
Legii monum entelor culturale si muzeelor, precum si institutiile culturale potrivit Legii
prote ctiei si dezvoltarii culturale;
7. parcurile nationale, parcurile natu rale; re zervatiile, ariile protejate potrivit Legii teritoriilor
protejate.
In ace st sen s, prin serviciile furnizate si categ oriile situ-rilor t uri stice prezentate, tu ri sm ul este
definit ca unul dintre urmatoarele: va canta; turi sm cultural; turi sm ecologic; turi sm pentru
sanatate si balneologic; turi sm sportiv; turi sm rural; alte form e de tu ri sm .
Articolul 4 ale legii turi smului prevede de a semene, modul in care statul trebuie sa realizeze
politica turistica la nivelul statului bulgar, re spe ctiv:
1. ajutarea de zvolta rii sale d rept o ram ura p rioritare a eco nom iei nationale;
2. creare a bazei no rmative pentru dezvoltarea sa in conformitate cu normele internationale,
reguli si p ractici uzuale;
3. asigura rea financiara si implementarea publicitatii nationala privind produ sul turi stic;
4. creare a conditiilor de dezvoltare a t urism ului cultural;
5. realizarea managementului si controlului calitatii turism ului;
6. realizarea coopera rii inter-gu vernam entale in turism .
M odul in care Ministerul Econ omiei t rebuie sa implementeze politica de stat a turi smului,
consta in:
1. realizarea unei st rategii si a unor programe pe term en scu rt pent ru de zvoltarea tu rism ului;
2. coo rdona rea a ctivitatii ministe relor si organi smelor adm inistrative;
3. stabilirea unei Comisii Cent rale de Expe rti pentru auto rizarea si clasifica rea a sociatilor
turistice cu pa rticiparea rep reze ntantilor nationali;
4. em iterea de licente pentru tu r op erat ori si agen tii de turi sm la propune rea Comi siei
Cent rale de E xpe rti privind auto rizarea si clasifica rea;
5. cla sificarea site-u rilor tu ri stice pe ba za propunerilor Com isiei Cent rale de Exp erti p rivind
autorizarea si cla sificarea, in ca zurile stipulate de lege;
6. organizarea si coo rdona rea m anagementului si cont rolului calitatii din turism;
7. organizarea creatiei si intretinerii registrului national turi stic;
8. org anizarea si cont rolul realizarii publicitatii nationale din sfera tu ri sm ului si ajuto rarea
a sociatilor turi stice in promova rea p rodusului turistic pe piata nationala si internationala;
9. m anagerizare a Con siliului National de Turism si aprobarea p rog ramului anual pentru
publicitatea nationala;
10. crearea, mentinerea si renovarea si stemului unit de informare turi stica;
11. co ntrola rea a ctivitatii Comisiei privind com ertul si protejarea con sum atorilor si a activitatii
Agentiei Executive privind publicitatea turi smului national si informarea;
12. a sistenta in crea rea si int retinerea infra stru ctu rii si informarii
13. a sistenta in atragerea inve stitiilor st raine si implem entarea proiectelor de de zvoltare a
turism ului la nivel national, regional si local;
14. realiza rea coope rarii internationale si repreze ntare a tarii in fata organizatiilor
internationale din sf era t uri smului;
15. coordona rea cre earii unui sistem de training si imbunatatire a calificarii personalului din
turism im preuna cu Ministerul Educatiei si Stiintei, M inisterul Culturii si M inisterul Muncii si
Politicii Sociale;
16. stabilirea cent relor si locu rilor ca re sa ofe re si sa foloseasca serviciile baleologice,
precum si alte se rvicii m edicale, im preuna cu Ministerul Sanatatii.
Cadrul bulgar d e reglementare in dom eniul turistic stabilest e atributii specifice p rivind
su stinerea se cto rului turistic si de zvoltarea politicilor si strategiilor de turi sm la nivel local.
A stfel, guve rnato rul regional trebuie sa implementeze politica de stat in turi sm teritorial al
regiunii prin urm atoarele masuri:
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1. sa o rganizeze impreuna cu a sociatiile de turi sm, realiza rea u nei st rategii si a unor
prog rame pentru dezvoltarea turi smului si sa coordone ze implem entarea lor; st rategia si
prog ramele trebuie sa fie parte a planului regional de dezvoltare si trebuie realizat pe baza
prioritatilor nationale de dezvoltare a turism ului, dar si pe baza re su rselor si nevoilor tu ristice
locale si regionale;
2. sa co ord oneze impreuna cu primarii din regiunea, dar si cu alti guvernatori regionali,
im plementarea P rog ram ului National de Dezvoltare a Turi sm ului.
Consiliul regional pentru de zvoltare regionala trebuie sa -l a si ste pe guvernatorul regional la
îndeplinirea functiilor sale, pot rivit Legii de dezvoltare regionala. Con siliul National pentru
Turism a fost ate stat drept un orga ni sm guvernam ental de consultare publica si coord onare,
apartinand M inisterului Econom iei, pre sedintele acestui orgni sm fiind fie Ministrul Econom iei
fie un oficial autorizat de cate acesta.
In mod surp rinzato r, legislatia privind secto rul tu ri stic in Bulgaria reglem eneteaza rolul si
m isiunea
sectorului
neguvernam ental
prin
prevederi
aplicabile
organizatiilor
neguvernam entale din dom eniul turism ului. Astfel, aso ciatiile de turism trebuie:
1. sa rep re zinte si sa ape re interesele membrilor sai in fata organi smelor adm inistratiei
centrale si locale, dar si in fata o rgani smelor guvernam entale locale independente;
2. sa participe la de zvoltarea st rategiilor si p rogramelor de dezvolta re a t urism ului la scara
nationala, precum si la Implementarea ace sto ra;
3. sa asi ste la promova rea p rodusului turi stic;
4. sa asi ste la creare a si functionarea cent relor sau birou rilor de informare turistica;
5. sa participe la cla sificarea site -u rilor turi stice;
6. sa participe la autoriza rea pe rsoanelor care realizeaza activitati turistice;
7. sa asi ste la im bunatatirea calificarii profe sionale a personalului angajat in turism;
8. sa participe la cont rolul actelor no rm ative din sfera turi smului articipate
9. sa prevada etica p rofe sionala din tu ri sm
Din punct de vede re financiar, statul treb uie sa sustina turi sm ul, furnizand re su rse pentru
prom ovarea nationala in sfera turi smului; control asupra calitatii produsului turi stic; si stem al
inform arii turistice ; si stem de t raining si calificare a pe rsonalului angajat in turi sm; analize si
prognoze pentru conditionarea si de zvolta rea turi smului; studii sociologice in sf era turi smului
de la nivel national; participarea in proiect e ale programelor internationale.
De a sem enea, la nivel local, Con siliul municipal trebuie sa cree ze un fond municipal pentru
dezvolta rea turi smului.
Activitatea tu r ope rato rului 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 nedet erminata.

1.3 Prezentarea cadrului de reglementare si organizare din Uniunea
Europeana
Directive
 99/93/EC in ceea ce priveste semnatu ra elect ronica
 99/44/EC privitoare la cateva a spe cte ale van za rii bunurilor de con sum si ga rantiile
aferente
 99/42/EC stabilirea mecanism ului de recunoa stere a calificarilor in legatu ra cu
activitatile profe sionale mentionate in directivele asupra liberalizarii si ma su rilor de
tranzitie care influenteaza si stemul general de recuno aste re a calificarilor
 99/35/EC asupra si stem ului obligatoriu de cadastru pent ru ope ratiunile de securitate
in cazul trave rsa rilor cu ba cul sau in cazul serviciilor oferite pa sage rilor aeronavelor
de m are viteza
 98/50/EC amenda rea Di rectivei 77/ 187/EE C cu p rivire la apa rare a d repturilor
angajatilor in cazul fuziunilor, prelua rilor intreprinde rilor
 98/27/EC cu privire la hotararile judecatore sti care au vizat p rotejarea intereselor
consumatorilor
 98/18/EC asupra masurilor de sigu ranta si standardelo r pent ru pa sagerii navelor
 97/66/EC in legatura cu prelucrarea datelo r pe rson ale si confidentialitatea acestora in
secto rul telecom unicatiilor
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97/55/EC am endare a Directivei 84/450/EC cu privire la publicitatea inselatoa re
97/7/EEC cu privire la prote ctia con sumatorilor in ceea ce priveste contractele
incheiate la distanta
 96/9/E C a supra prot ejarii legale a bazelor de date
 95/57/EC in ceea ce priveste colect area inform atiilor stati stice in sectorul turi stic
 95/46/EC cu privire la prot ejarea indivizilor din punct de ved ere al pro cesa rii datelor
personale si al transf erului datelor de acest tip
 94/47/EE C in ceea ce p rive ste protectia cum paratorilor in legatura cu anum ite
a spect e ale cont ractelor din pun ct de vede re al cumpara rii dreptului de a utiliza bunuri
im obile in cazul cont ract elor tim e-sharing
 93/43/EE C a sup ra indeplinirii norm elor sanitare ale produ selor alimentare
 93/13/EE C cu p rivire la conditiile contractuale incorecte care afect eaza con sum atorul
 92/59/EE C a sup ra sigu rantei produ selo r
 92/51/EE C cu p rivire la un al doilea si stem de re cunoastere a pregatirii profe sionale
suplimentar Dire ctivei 89/48/EE C
 92/50/EE C in legatura cu coordonarea pro cedurilor judecato re sti in cad rul
contractelor de servicii publice
 92/43/EE C a sup ra conse rvarii habitatelor natu rale, a florei si faunei salbatice
 92/12/EE C cu p rivire la aranjam entele generale pent ru p rodu sele ca re sunt scutite de
plata taxelor vamale cat si cu p rivire la detine rea, m anipularea si monitorizarea
produ selor de a cest tip
 91/680/EEC suplim entarea si stem ului comun al TVA-ului si amendarea Directivei
77/388/EEC cu p rivire la eliminarea barierelor fiscale
 90/314/EEC refe ritor la unele aranjamente turi stice de tipul pach ete de vacant a,
package travel si package to urs- O. J.L. 158, 2 3.06.90, p. 59
 89/106/EEC in ceea ce priveste interp reta rea legilor, reglementarilor si prevederilor
administ rative ale statelor membre in legatura cu p rodusele din con st ructii (engl.
const ruction product s)
 89/48/EE C cu privire la un sistem general pentru re cunoa sterea diplomelor de
invatamant superio r aco rdate la ab solvirea in stitutiilor de pregatire p rofesionala cu o
durata de scolarizare de cel putin 3 ani
 85/337/EEC in ceea ce prive ste evaluarea efectelo r anum itor proie cte publice si
private legate de mediu
 85/374/EEC in legatura cu interpretarea legilor, reglementarilor, si prevederilor
adminstrative de catre statele membre a su pra obligatiilor in cazul p roduselor cu
defecte
 84/450/EEC cu privire la interp reta rea legi slatiei, reglem entarilor si prevederilor
administ rative d e catre statele m em bre, ca re vize za pu blicitatea mincinoasa –
Directiva 97/5 5/E C a Pa rlamentului European si a Con siliului din 6 octom brie 1997,
amendand Dire ctiva 84/450/E EC ca re se refe ra la publicitatea m incinoasa si
incluzand publicitatea comparativa
 82/470/EEC asupra m asurilor ca re faciliteaza exercitarea libera a dreptului de
re sedinta si de a sigura re de se rvicii in legatura cu activitatile persoanelo r angajate in
anum ite servicii de tran sp ort si ale agentiilor de tu ri sm (ISI C group 718 ) cat si de
stoca re si dep ozitare (I SI C group 720)
 77/388/EEC cu p rivire la armonizarea legislatiei statelor mem bre din pun ct d e vedere
al im pozitelor pe cifra de aface ri –Si stem ul comun al TVA-ului: o baza unifo rma de
evaluare
 76/160/EEC a sup ra calitatii apei din piscine (e ngl. bathing wat er)
 75/368/EEC cu privire la masurile de facilitare a exercitarii libere a dreptului de
re sedinta si de a sigurare d e se rvicii in legatura cu diferitele activitati si, in special, a
m asu rilor cu cara cte r transnational
Re gleme nta ri
Comisia Europeana
 1839/92/EEC stabilirea de reglementari detaliate pentru punere a in aplicare a
Regulam entului Comisiei Nr.684/92 in ceea ce p rive ste do cum entele necesare
transport ului international de pa sageri.
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83/91/EE C cu privire la aplicarea Art.85 (3 ) al Tratatului anum itor catego rii de
acorduri care vizeaza initiative legate de si stemele computerizate de rezerva re pentru
serviciile de tran spo rt ae rian
Consilliul European
 1268/1999/E C in legatura cu asi stenta de pre -ade rare aco rdata de Comunitate
vizand m asu ri in se cto rul agricol si al de zvoltarii ru rale pentru ta rile candidate din
Europa Centrala si de E st
 1267/1999/E C implementarea unui instrument pent ru politici stru ctu rale de p readera re
 1266/1999/E C coordona rea ajutorului acordat statelor ca ndidate in cadrul strate giei
de pre -adera re si am endarea Regulam entului (EEC) Nr.3906/89
 1265/1999/E C amendarea Anexei II la Regulam entul (EC) Nr.1164/94 infiintand un
Fond de Coeziune
 1264/1999/E C amendarea Regulamentului (EC) Nr.1164/94 infiintand un Fond de
Coeziune
 1262/1999/E C Decizia Parlamentului European si a Co n siliului din 21 iunie 1999 cu
privire la Fondul Social European
 1261/1999/E C Decizia Parlamentului European si a Co n siliului din 21 iunie 1999 cu
privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala
 1260/1999/E C stabilirea pre vederilor gene rale pentru Fondu rile Structurale
 1999/323/EC am endarea Regulam entului (EEC) Nr.2 299/89 cu un co d de conduita
pentru si stem ele computerizate de rezerva
 58/97/EC asupra statisticilor in anumite se ctoa re
 1973/92/E C adopta rea unui in strument financia r pent ru pent ru m ediu (p rog ram ul
LIFE )
 684/92/EEC in legatura cu reglementarile com une pentru t ransp ortul international de
pa sageri cu auto carul sau auto buzul
 295/91/EEC stabilirea de reglementari comune a supra si stemului de compen sare in
cazul refuzului im barcarilor in cu rsele aeriene regulate
 294/91/EEC in ceea ce priveste cu rsele de t ran sport ae rian de marfuri int re statele
m em bre
 3925/91/EEC cu privire la elim inarea controalelor si form alitatilor aplicabile bagajelor
pentru pe rsoanele ca re utilizeaza t ran sportul aerian si maritim intracomunitar
 3356/91/EEC amendarea Regulamentului EEC Nr.4060/89 privind eliminarea
controlului efectuat la frontierele st atelor membre in ca zul tra n spo rtului rutie r si al
celui fluvial
 2343/90/EEC cu p rivire la acce sul tran spo rtatorilor aerieni la cursele regulate
intracomunitare si la im partirea capa citatii de ocupare a aeronavelor intre
transport atorii aerieni ca re efectuaeaza cu rse regulate intre statele m em bre
 4058/89/EEC asupra fixarii unei taxe pentru tran spo rtul bunurilor utilizand tran spo rtul
rutier intre statele m embre.
Deci zii
Comisia Europeana
 2003/287/EC cu privire la st abilirea criteriilor ecologice pe ntru aco rda rea eco -etichetei
comunitare unitatilor de cazare
 99/34/EC in legatura cu pro cedu rile de implem entare a Directivei Consiliului 95/57/EC
privind colectarea inform atiilor stati stice in sectorul turi stic
Consiliul European
 99/182/E C Decizia Parlamentului European si a Con siliului din 22 decembrie 1998 cu
privire la al cincilea program cadru al Comunitatii europene pentru cercetare,
dezvolta re tehnologica si a ctivitati dem onst rative
 95/819/EEC Decizia Parlamentului European si a Con siliului de im plementare a
Prog ramului de actiune “So crate s”
 95/819/EEC De cizia Pa rlam entului European si a Consiliului de adoptare a etapei a
treia din Prog ram ul Youth fo r Eu rope
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94/3092/E C Decizia Pa rlam entului European si a Consiliului din 7 decem brie 1994
prin care s-a introdu s un si stem de inform are in legatura cu accidentele ca snice sau
de alta natura ca re se prod uc in tim pul vacantelor
 94/1110/EEC Decizie privind cel de -al pat rulea Program Cadru al Con siliului
European cu privire la de zvolta rea cerceta rii si tehnologiilor
 93/3791/EEC cu privire la p rog ram ul m ulti anual de m asu ri comunitare de identificare
a domeniilor prioritare si de a sigu rare a continuitatii si con solidarii politicilor pentru
intreprindere, in spe cial pentru intre prinde ri mici si mijlocii, in cadrul Com unitatii
 92/421/EEC a sup ra unui plan de a ctiune de a si st enta in secto rul turi stic
 91/691/EEC adopta rea un ui prog ram de implementare a unei piete de servicii
inform ationale interne
 91/396/EEC in legatura cu introducerea unui num ar telefonic european unic de
urgenta
 91/387/EEC am endarea Deciziei 87/569/ EE C cu p rivire la programul de a ctiune
pentru educa rea tinerilor si pregatirea lor pe ntru viata de adult si cea profe sionala
(program Pet ra)
 90/665/EEC cu privire la im plementarea unui program cu o durata de 2 ani (19911992) pe ntru dezvoltarea stati sticilor din se ctorul turi stic al Comunitatii
 90/267/EEC implem entarea unui prog ram de actiune pentru dezvoltarea pregatirii
profe sionale continue in Comunitatea Europeana (programul FORCE )
 89/46/EE C cu privire la P rogram ul de Actiune pentru Anul Turi smului European
(1990 )
 86/664/EEC implem entarea pro cedurilor de consultare si coopera re in se cto rul turi stic
Recoma nda ri
Comisia Europeana
 98/257/E C in legatura cu principiile aplicabile organismelor respon sabile pentru
rezolvarea nemultumirilor consumatorilor
 92/295/EEC cu privire la codurile de conduita pentru prot ectia consumatorilor din
punct de vede re al conta ctelor n egociate la di stanta (vanzare la di stanta )- vezi
Directiva 97/7 EC
Consiliul European
 90/246/EEC in legatura cu im plementarea unei politici simplifi cata din punct de
vede re administrativ in fa voa rea intrep rinde rilor m ici si mijlocii din statele membre
 86/666/EEC cu p rivire la protectia in ca z de incendii
 86/665/EEC a sup ra informatiilor standa rdizate din hotelurile exi stent e

1.4. Identific area celor mai performante sisteme de reglementare in
domeniul turistic la nivel european
La sfârşitul ace stui secol şi m ileniu industria turi smului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan
m ondial, cel mai dinamic se cto r de activitate şi, în acela şi timp, cel mai im portant generator
de locuri de muncă. Din punct de vede re economic tu rism ul se con stituie şi ca o su rsă
principală de redre sare a econom iilor naţionale a acelor ţări care di spu n de importante
re surse tu ri stice şi le exploatea ză core spunzător.
Acţiunea sa se m anifestă pe o multitudine de planuri, de la stim ularea dezvoltării econom ice
la perfecţionarea stru ctu rii sociale, de la valorificarea superioa ră a resurselor la
îm bunătăţirea condiţiilor de viaţă.
1. Realizari si tendi nte semni fica tive de evol utie a turismului pe pla n mondial
Performa nte ec onomice preze nte si viitoare
Datele oferite de OMT (Organizaţia M ondială a Turism ului) evidenţiază faptul că p e plan
m ondial, în anul 2004 turism ul s-a caracte rizat prin următoarele valori:
 763 m il ioane so si ri (11 % creşte re faţă de anul 2003);
 623 m il iarde US D în casări (8,9 % creştere faţă de an ul 2003),
La încasări în 2004 nu au avut loc schim bări majore faţă de anul 2003 în primele 7 poziţii.
SUA (74 de miliarde dolari) continuă să fie pe p rimul loc la mare distanţă d e Spania (45 de
m iliarde) şi Franţa (41 m iliarde).
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Desti naţi i de top în turism
În 2004 prim ele 10 de stinaţii turistice în term eni de sosi ri au contabilizat împreună 363 de
m ilioane de sosi ri internaţionale de turişti sau ap roape jumătate din so sirile de turi şti la nivel
m ondial. În ceea ce priveşte în casă rile situaţia e ste similară cu o valoare a în casărilor celor
10 de stinaţii turi stice de 321 de miliarde dolari.

În 2004 Germania şi-a menţinut prima poziţie ca topul ţărilor care cheltuie sc cel m ai mult în
turism , poziţie pe care a câ ştigat-o în 2003 în detrimentul SUA. Este im portant de menţionat
că aceste re zultate în dolari S UA, motiv pentru care au fost influenţate de cursul de schimb
între euro şi dola r, favo rabil zonei euro. În conse cinţă în ciuda cre şterii cheltuielilor turistice
ale SUA cu 14% după trei a ni de rezultate negative, S UA şi -a m enţinut locul 2. Pe altă parte
ca reflectare a slăbirii dolarului, cheltuielile în turi sm ul internaţional ale rezidenţilor ge rm ani
exprimaţi în dolari S UA au cre scut cu aproape 10%. În a ceia şi situaţie a fo st şi Canada care
aparent a avut o cre ştere substanţială (10,8% ) exprim ată în USD, ca re exp rimată în m oneda
naţională a fo st relativ m ode stă.
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E stim ările Organizaţiei Mondiale a Turism ului prevăd că, în perspectiva anilor 2020 tu rism ul
se va ca racte riza prin:
 1,56 mld. so si ri turi şti internaţionali, dintre care 1,2 miliarde vo r fi intra-regionale şi 0,4
m iliarde vor fi interregionale;
 totalul so sirilor de tu rişti pe regiuni arat ă că, în 2020, primele 3 regiuni vor fi Europa
(717 milioane turişti), A sia d e E st şi Pacific (397 m ilioane) şi Am ericile (282 milioane),
urmate de Af rica, Orientul M ijlociu şi A sia de Sud;
 2.000 miliarde USD î nca să ri;
 pe ste 253 m ilioane locuri de m uncă, ceea ce rep rezintă 9,0 % din totalul locurilor de
m uncă;
 10,9 % din totalul investiţiilor de capital.
As pecte cali tative ale evolutiei turismul ui pe plan mondial
Primele 4 pieţe emitente de turi şti sunt şi cele ca re num ără cei m ai m ulţi utilizatori de
Internet, conf orm studiului "Com ercializarea 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 ca re apelează la Internet pent ru efectua rea de
călătorii externe. Se rviciile turi stice publicate în sistemele electronice din SUA au cup rins
aproape 1% din totalul vânzărilor. P e de altă parte, în Eu ropa, vânză rile prin Internet au a tins
1 mld. US D, rep rezentând 0,5 % din totalul acestora. Pentru an ul 2000 studiul apreciază că
în Europa Occidentală, cif ra de aface ri realizată prin interm ediul Internet va atinge 4 m ld
USD, rep rezentând 2 % din cif ra de afa ce ri, în tim p ce în SUA ele se vo r ridica până la 10 %.
Studii de specialitate din cadrul WTO au identificat principalele megatendinţe ce se
înregi strează în dom eniul turi smului, până în pre zent şi care se va am plifica în perspectiva
anilor 2020, în ceea ce p rive şte cere rea şi ofe rta turi stică. P rintre cele mai semnificative
a spect e, pot fi m enţionate următoarele:
 un număr mereu cre scâ nd de tu ri şti do resc să -şi sati sfacă hobb y-urile şi intere sele lor
speciale, bazate pe natu ră, locuri ist orice, activităţi econom ice şi intere se
profe sionale;
 turism ul etnic, re pre zentat de cei ce do resc să -şi viziteze locu rile unde s-au nă scut ei
sau st răm oşii lor este în cre şte re; o latură apa rte o fo rm ează turism ul religios form at
din persoanele care, prin pelerinaje, vizitează locuri sfinte, legate de convingerile lor
religioase;
 creşte cererea p entru noi destinaţii, cu rep ercusiuni benefice de zvoltării de noi zone
sau a supra îmbunătăţirii şi extinde rii celor exi stente;
 spore şte pre ocuparea pent ru menţinerea sau ameliorarea stă rii de sănătate şi, în
acest fel, stim ulează dezvoltarea staţiunilor balneoclim aterice şi cent relor de
tratam ent balnea re; hot elurile cla sice din staţiuni încep să se adapteze la n oile
orientări ale ce rerii, incluzând facilităţi şi unităţi pentru gim nastică, fitness, alte
tratam ente şi proceduri net radiţionale etc., cre scând inte re sul solicitanţilor;
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se constată o tendinţă de spo rire a num ărului de vacanţe de durată m ai scurt ă;
acea st a perm iţând dezvolta rea mai m ultor destinaţii turi stice, ia r pent ru satisfa cerea
cererii, ocazia de a o feri facilităţi şi activităţi pentru turi şti, în to ate anotim purile;
 creşte numărul pe rsoan elor de vârsta a III -a ca re sunt m ai active şi dornice de
călătorii, fără să se înregistreze reduce ri la numărul de persoane de vârsta medie sau
din rândul populaţiei tinere; în paralel, persoanele handica pate călătore sc înt r-un
număr crescând, fapt ce de termină adaptarea serviciilor şi utilităţilor pentru
nece sităţile ace stui segment de clientelă;
 turiştii devin mai experim entaţi şi sofisticaţi şi a şte aptă at racţii de bună calitate, utilităţi
şi servicii pe măsură şi tarife /preţu ri adecvate calităţii în călătoriile lor;
 călătoriile de afaceri sa u pent ru congrese, confe rinţe, reuniuni etc. continuă să se
dezvolte, adu când beneficii tot mai mari organizato rilor; m ulte persoane care pa rticipă
la astf el de acţiuni sunt în a cela şi timp şi turişti "de vacanţă" care doresc să cunoa scă
zona pe care o vizitează;
 spore şte num ărul tu riştilor care sunt p reo cupaţi de p roblemele de mediu natural sau
social şi, prin u rmare, cre sc căutările unor de stinaţii foarte p uţin poluate şi fără
probleme de mediu sau de nat ură socială; ca urm are a acestor o rientări, foa rte multe
de stinaţii sunt p reo cupate în adoptarea uno r programe de dezvoltare şi dore sc să
încurajeze tu rism ul de bună calitate, care evită problem ele de mediu sau de natură
socială, optim izându-se şi bene ficiile economice;
 staţiunile turistice m ai vechi sunt rest ructurate şi revitalizate pentru a core spunde
a şteptărilor pre zente ale turi ştilor, proce sul fiind planificat şi condus cu multă
precauţie;
 turism ul utilizează într-o m ăsu ră tot mai mare, tehnologia modernă în domenii ca
servicii de rezervare sau m arketing; în ultima perioadă Internet -ul a devenit un mijloc
tot m ai im portant de informare şi m arketing.
Cara cte ristici ale dezv oltarii turismul ui i n ta rile Uniunii Europene
Indu st ria euro peană a turi smului va face faţă unei concu renţe î n creştere atât din interiorul
cât şi din afa ra regiunii. O serie întreagă de facto ri con cură la ace a stă sit uaţie (concurenţa
economică şi financiară, fact orii politici, schim bările sociale şi demografice, inovaţiile
tehnologice etc. ) inclusiv activităţile promoţionale ale regiunilor concu rente.
În acela şi 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 pre siune competitivă.
Extindere a ofertelor de pet re cere a tim pului liber în zonele rezidenţiale (de exemplu parcu rile
tematice sau de di stracţie, cluburile de să nătate, eve nim entele culturale şi spo rtive ) va duce
la scu rtarea vacanţelor şi la va canţe petrecute mai aproape de ca să. Se aşt eaptă ca a cea stă
tendinţă să fie m arcată î n timp de o cre ştere economică m ai moderată.
De a sem enea exist ă şi alţi facto ri care vor marca turi smul în Europa pent ru u rmătoarele
decade. Introducerea euro ca m onedă com ună pent ru m ulte ţări eu ropene va du ce la
creşte rea numărului de călătorii în interiorul Europei. Dereglementarea în transportul ae rian a
determinat un aflux de noi linii aeriene şi care au co sturi reduse, iar a cea sta a dus la
scăde rea ta rifelor pe cursele pan -eu ropene şi la creşterea numărului de călătorii pentru
odihnă, în special pentru aşa numitele „scu rtele ie şiri”.
Indu st ria turi smului a suport at un nivel de con solidare în ultim ii ani, care va con tinua cel puţin
şi în pe rioada u rm ătoare. Această activitate se aplică în principal unui număr mare de
turope rato ri germ ani şi britanici, ţări care sunt principalele ţări em iţătoare de turişti. Totu şi
competiţia de preţ pe pieţele europene pare a fi principalul motiv care duce la acea stă
consolidare.
Tu rismul recepto r
În 2004 s-au înre gi strat 416,4 milioane so si ri turi şti în Eu ropa, iar în 2 020 se estimează că
numărul lor va ajunge la 717 milioane. Cota de piaţă a Eu ropei se a şteaptă să scadă la
54,5% cât era în 2004 la 46% în 2 020, iar acea sta se va fa ce pe seama cre şte rii cotei de
piaţă a regiunilor Asia de E st şi Pacific, Orientul M ijlociu, Africa şi Asia de Sud.
Subregiunea Eu ropa de Ve st se p rezintă 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 Eu ropa de Ve st va fi cea mai m ică în această perioadă de n umai 1,9% pe an.
Ca re zultat, a cea stă su bregiune î şi va pierde co ta de piaţă faţă de celelalte subregiuni din
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Europa. Sosi rile din subregiunea Europa Cent rală şi de Est se a şt eaptă să crească cel m ai
rapid, până la sf ârşitul anului 2020 aceast ă regiune atrăgând cu 40 de milioane de vizitatori
m ai mult decât Euro pa de Ve st. În plus faţă de subregiunea Eu ropa Cent rală şi de E st,
so sirile din Mediterana de E st şi Europa d e Nord vor cre şte mai rapid decât media
european ă. S osirile din su bregiuneile Eu ropa de Ve st şi Europa de Su d vor fi m ai m ici cu
rate de creşte re inferioa re m ediei europene.
În anul 2020 Franţa va răm âne prim a destinaţie a Eu ropei cu pe ste 100 de milioane de so siri
de turi şti. Următoarele 5 de stinaţii europene în anul 2020 vo r fi Spania, Mare a B ritanie, Italia,
Fede raţia Ru să şi Re publica Ce hă, fiecare înregi st rând înt re 40 şi 75 de milioane de so siri de
turişti.
Ratele cele m ai mari de cre ştere pent ru perioada 1995-2020 sun t p rognozate pent ru Croaţia
(+8,4% pe an în m edie), Federaţia Rusă (+6,8% pe a n), Slovenia (+6,0% pe an), Tu rcia
(+5,5% pe an), Bulgaria şi Rom ânia (amândouă cu 4,6% pe an).
Re vigora rea pieţei emitente a Rusiei şi cre şte rea pro spe rităţii în statele CSI, va de term ina un
im puls în cre şte rea turi smului în de stinaţiile din Europa Cent rală şi de E st în general. În ceea
ce priveşt e ţă rile europene din Mediterana, cre şte rea va continua să se con cent re ze în ţă rile
din est î n particular Turcia, Croaţia şi Slove nia care vo r în regi st ra ra te de creştere pe ste
m edia europeană. M ulte din de stinaţiile m editeranene care au ajuns deja la maturitate î şi vor
pierde cota d e piaţă deoarece se a şteaptă ca ele să aibă ra te de creşterii inferioare mediei
europene . Cele mai mici rate de creşte re sunt p rogn ozate pentru ţ ările din Europa Cent rală
şi de Ve st şi – Ge rm ania, Elveţia, Aust ria şi Un garia.
Competi tivitate a re gi onal a
Analiza com petitivităţii în turism se bazează pe o se rie de indici de 8 indici – indicele
competitivităţii preţului, indicele Human Tourism , indicele infra st ructu rii, indicele mediului,
indicele tehnologiei, indicele resurselor um ane, indicele deschide rii, indicele social - a căror
valoare p e o scală de la 0 la 100 arată pe rformanţa fiecărei ţări comparativ cu alte ţă ri.
Valoare 0 rep rezintă cea mai mică valoarea a indicelui, iar valoarea 100 cea mai m are.
Sursele de date pe ntru ace şti indicatori sunt rep rezentate în mare p arte de indicatorii de
dezvolta re elaboraţi de Banca M ondială, dar şi de rap oart e ale ONU şi ale WTTC.
În analiza competitivităţii în turism s-au luat ca ţări de referinţă pent ru com paraţie 8 ţări din
apropiere a Rom âniei care sunt con siderate ţă ri concurente în t urism : Bulgaria, Croaţia,
Serbia şi Muntenegru, Unga ria, Rep ublica Ceh ă, Slovacia, Polonia şi Ucraina.
Analiza globală
Analiza globală face referi re la compararea ţărilor supu se analizei din punct de vedere al
valorilor celor 8 indici, astfel:

N otă:
* calculat prin m edia aritmetică a indicilor pentru care există inform aţii disponibile
n.a. – datele nu sunt disponibile

Da că facem o medie sim plă a valorilor indicilor presupunând că toţi aceştia au aceia şi
im portanţă obţinem un aşa num it „indice mediu de com petiti vitate”. Conform acestuia
România în dom eniul competitivităţii în turism este clar depă şită de Unga ria (78, 44) şi Cehia
(74,47 ) da r şi de Bulgaria (68,57%), Croaţia (68,04 ), Polonia (66 ,03) şi Slovacia (62,84 ).
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Totu şi ţara noa stră pă strează un a vantaj faţă de vecinele noa st re Ucraina şi Se rbia M untenegru. Trebuie în să să m enţionăm că ace ste rezultate sunt p uţin influenţate de lipsa
unor date m ai ales î n cazul Serbiei şi M untenegru, da r şi înt r-o mai mică m ăsură pentru
Croaţia, Ucraina, Polonia şi Ce hia.
România este m ai com petitivă faţă de unii dintre concu renţii săi în domeniul preţurilor, al
m ediului, al deschiderii faţă de comerţ şi tu ri sm şi dom eniul social şi m ai puţin în cel al
tehnologiei, al resurselor um ane şi al infra st ructurii.
Pentru a conchide, com petitivitatea României în dom eniul turismului faţă de concurenţii săi
se prezintă a stfel:
 faţă de Bulgaria, România este m ai com petitivă în domeniil e preţuri (la capitolele
tarife pe cam eră în hoteluri, în 2004; indicele parităţii puterii de cumpărare; nivelul
im pozitării în turism), infrastructură (doar la capitolele drumuri şi căii ferate – cu indici
supe riori Bulgariei), mediu (em isii de dioxid de carbon m ai puţine decât Bulgaria, dar
o den sitate a populaţiei mai m are), tehnologie (doar la capitolul export uri high-tech),
social (la indicele ziarelor şi indicele televizoarelo r)
 faţă de Croa ţia, Rom ânia e ste mai competitivă în domenii le preţuri (doar la capitolul
nivelul im pozitării în turism ), mediu (emisii de dioxid de carbon mai puţine decât
Croaţia, dar o densitate a po pulaţiei m ai m are), de schide re inte rnaţională (la capitolul
nivelul im pozitării în comerţul internaţional) şi domeniul social (la indicele ziarelor şi
indicele televizoarelor). De a semenea, t rebuie menţionat că analiza nu e st e completă
datorită lipsei datelo r pentru domeniile infra st ructu ră şi human tou ri sm.
 faţă de Serbia-M unteneg ru analiza competitivităţii de limitează doar la două domenii
datorită lipsei datelo r: domeniul tehnologiei (Rom ânia având un număr mai m are de
utilizatori de INTERNET) şi domeniul deschide rii internaţionale (capitolele vize şi
nivelul im pozitării în com erţul internaţional).
 faţă de Unga ria, România e ste mai competitivă doar î n domeniile preţuri (la capitolele
tarife pe cam eră în hoteluri, în 2004 şi nivelul impozitării în turism) şi domeniul so cial
(doa r la indicele televizoarelor)
 faţă de Slovacia, România este mai competitivă doar în dom eniile preţuri (la capitolul
tarife pe cameră î n hoteluri, în 2004), human touri sm (doar capitolul im plicării
oamenilor în turism ), mediu, tehnologie (doar la capitolul exporturi high-tech),
domeniul deschiderii internaţionale (capitolul vize), şi dom eniul social (la indicele
ziarelor şi indicele televizoa relor).
 faţă de Republica Cehă, România este m ai com petitivă doar în domeniile preţuri (la
capitolele tarife pe cam eră în hoteluri, în 2004 şi nivelul impozitării în turism) şi
domeniul social (doa r la indicele ziarelor şi indicele televizoarelor)
 faţă de Polonia, Rom ânia e ste mai com petitivă doar în domeniile preţu ri (la capitolele
tarife pe cam eră în hoteluri, în 2004 şi nivelul im pozitării în turi sm ), human touri sm
(doa r capitolul impactului economic al turismului), tehnologie (doa r la capitolul
expo rturi high-tech ), dom eniul deschiderii internaţionale (ca pitolele indicele
de schide rii în turism şi indicele deschiderii în com erţ) şi dom eniul social (doar la
indicele ziarelor şi indicele televizoarelor)
 faţă de Ucraina, Rom ânia e ste mai com petitivă în dom eniile preţuri (la capitolele tarife
pe cameră în hotelu ri în 2004, paritatea p uterii de cumpăra re şi nivelul im pozitării în
turism ), hum an touri sm (doar la capitolul im plicării în turism a populaţiei), mediu
(emisii de dioxid de carbon m ai puţine decât Ucraina, o densitate a pop ulaţiei m ai
m are), tehnologie (capitolele num ărul de utilizatori de INTERNET, telefonie m obilă,
expo rturi high-te ch ), dom eniul deschide rii internaţionale (capitolul vize, nivelul
im pozitării în comerţul internaţional) şi domeniul social (capitolele indicele dezvoltării
umane, indicele ziarelor, indicele calculatoarelor şi indicele televizoa relor).
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Capitolul 2. Analiz a SWOT a mediului de afac eri in domeniul serviciilor
turistice din zona trans frontaliera Dolj-Pleven
2.1. Gradul de dez voltare economica al agentilor economici din sectorul
turistic
Printre p unctele forte ale Romaniei in ceea ce p rive ste politicile, organizarea si legislatia se
numără angajam entul declarat fată de t uri sm si stabilirea turi smului ca prioritate natională.
Acce sul la Fondu rile Structu rale ale Uniunii Europene si regimul progre si v al vizelor t rebuie
să sp rijine dezvoltarea turi sm ului. Tour-operato rii si agentiile de turism sunt catalizato rii
cererii turi stice.
Tipuri de tour-operatori:
 reprezinta creat orii de pachet e turi stice si organizato rii de calatorii turistice, forfetare
de tip leisure avand rol de intermediari intre furnizori si consumatori, prin produ cerea
de pachete turi stice re zultate din com binarea elementelor ofertei (caza re, t ran sport,
alimentatie, agrement) direct sau p rin agentii de turism .
 variaza in functie de marime si tipul operatiunilor derulate.
1. Tour-o pera torii turismului de ma sa: constituie en-gro ss-i stii dom eniului si predom ina pe
piata tarilor emitatoare de tu risti:
 "M anstram tourope rato rs" sau "Mass – m arket touroperato rs" (pachete standa rd cel
m ai adesea p rivind turi smul litoral de tip “sea, sand, sun” pe ntru. publicul larg);
 clientela de baza e ste form ata din turi sti sen sibili la preturi si cu b uget de ch eltuieli
redu s;
 succe sul lor este obtinerea unui volum de vanzari foarte m are care le perm ite
negocierea uno r tarife scazute pent ru to ate se rviciile unui pachet.
Pe langa rolul de creatori de pachet e turi stice, ace stia au o im portanta semnificativa in
stimularea calatoriilor turistice si dezvoltarea turi smului (directionarea fluxurilor turistice ) in
de stinatii unde desfa soara operatiuni.
Putere a lor con sta in transform area unor destinatii de vacanta in zone tot al dependente de
operatorul re spe ctiv.
Categorii:
 Whol saler (operator global);
 Tour-o perat or.
Diferenta con sta in faptul ca ope rato rii de tip whole saler planifica si org anizeaza pachete
turistice pe care le vand numai agentiilor de turism sau TO (tou r-operatorilor) agreati iar TO
(tour-o perat orii) cla sici le pot vinde direct con sumatorilor. TO isi atribuie si operatiunile de
organiza re efectiva a vacantei.
Ofert a de pa chete de va canta e ste stru ctu rata pe:
 "sum mer – su n" – tu rism de litoral
 "winter – sun" – cup rinde va cante in zo ne cu clima calda;
 vacant e de schi in zone montane;
 shirt – bra ke s;
 de stinatii de mare popularitate.
2. TO specializati: orientea za of erta pe prod use de ni sa si concep pachete turi stice sa u
servicii pentru clientii m ai sofisticati. Caracteri stica principala este pe rso nalizarea vaca ntelor.
Pachetele turi stice se orientea za pe ca ra cteri sticile si valorile destinatiilor sau pe calitatea si
diversitatea com ponentelor pachetului. Cla sificare ofe rtelor a re la ba za criterii precum:
 tipuri de vaca nte;
 segm ente de turi sti;
 tipuri de activitati;
 anum ite destinatii;
 buget.
Ca ract eri stici ale TO de ma sa

Ca ract eri stici ale TO spe cializati

Achizitionarea en-g ross de contingente de

Produ ctia specializata pe tipuri de vacante,
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caza re si t ran sport
Pachete de vacanta clasice si
populare
Ofert a de largi dim en siuni dar
Di st ributia direct catre consumator

de stinatii sau mijloace de transport
Ofert a lim itata pe pachete turi stice adaptate
uneia sau cat orva ni se de piata
rigide Produ sele, de stinatiile, hotelurile sunt
substituibile intre ele
Ofert a se promovea za in special prin b ro suri
si internet
Canale de di stributie in spe cial prin Exi sta numerosi TO specializati independenti
interm ediari (mai rar direct cu clientul)
precum si TO de grup sau afiliati unei retele
Ofert a se di stribuie prin cataloage si bo suri
standard
fo arte

3. TO pe extern – "outbound t ravel operators": axati pe productia si van za rea de pachete si
servicii turistice pt.cei care calatore sc afara;
4. TO pe intern – "do me stic tra vel ope rato rs": pt. inte riorul tarii de re sedinta;
5. TO de incoming: organizeaza si va nd pachete turi stice si servicii sepa rate t uri stilor care
vin sa viziteze alte tari; parteneri de baza ai m arilor grupuri de organizato ri de calatorii
turistice;
6. Ground handling agents (GHA – agenti locali): TO locali ca re se ocu pa in gene ral de
partea de tran sfe r a turi stilor;
7. TO de bu ssiness: pent ru oam eni de afaceri;
8. Organizato rii de incentiv-uri (ITO – "incentive travel organizers" ): o rganize aza pachete
turistice pt. tu risti incentive (pt. firm e ca re i si re com pen sea za angajatii);
9. TO de grupuri: agentii de turi sm si T O care org anizeaza pa chete t uri stice pt. membrii unor
cluburi, a so ciatii sau cat egorii sociale; deseori sunt voluntari repre zentan d o se rie de
organizatii si asociatii non profit.
Activitatea Auto ritătii Nationale pentru Turi sm (ANT) e st e insa concentrată in prim ul rand pe
control, iar efort ul său de m arketing depinde in mare măsu ră de t arg uri si expozitii.
Exercitarea unei influente minim e asupra de zvoltării produ selor si fa cilitătilor turistice
reprezintă un punct slab major. Aceasta , precum si lipsa de p rofe sionali sm in acest sect or au
reprezent at o barie ră in calea dezvoltării turismului. In plu s, indu stria t urism ului est e
dezo rganizată si nu reu sest e să influenteze in m od unitar politica Guve rnului. Ab senta unei
comunicări coerente si coope ră rii dintre secto rul public si cel privat afectează dezvoltare a
viitoare a ace stei indust rii.
Puncte ta ri si puncte slabe ale politicii, conducerii si organiză rii turism ului national:
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Oportunitătile in turism constau din implem entarea unui Master Plan pentru turi sm cu
clarificarea rolului secto rului public, a obiectivelor de cre ste re, a unei ANT reorg anizate si
infiintarea unui organism de reprezentare si influentare puternică si unitară a intregii indust rii
la nivel national.
Amenintările sem nificative sunt repre zentate de incapa citatea implementării acestui ma ster
plan sau de excluderea turi smului din randul prioritătilor nationale. Lipsa unitătii indust riei si
incapacitatea de a stabili obiectivele si prio ritătile ar putea afe cta dezvoltare a acestui se cto r.
Oportunităti si am enintări pentru politica, conducerea si orga nizarea turi smului national

Principal ele concluzii
Politica, legislatia si organizare a
 Politica natională, asa cum est e exprim ată in Planul National de De zvoltare, identifică
turism ul drept un secto r p rioritar al econom iei nationale si un im portant factor al
dezvoltă rii regionale si a zonelor ru rale.
 Legislatia ca re reglementează tu ri sm ul in Rom ania este amplă si co re spunde in
general reglementărilor Uniunii Europene. Nu e xi stă re surse pent ru implementarea
legislatiei.
 E ste bine dezvoltată in dom eniul protectiei consumatorului. Insă, t rebuie tratate
următoarele a sp ecte:
 ANT e ste limitată la bugetul statului ca sursă de finantare;
 Limite privind person alul, autovehiculele si con sum ul de carbu rant al ANT;
 Numărul foarte mare al catego riilor de structuri de cazare si de alim entatie
publică in legislatia de clasificare;
 Clasificarea restaurantelor si a altor unităti de alim entatie publică;
 Licente eliberate pentru o pe rioadă de t rei ani;
 Folo sirea termenului de „turist ” in loc de „oa spete ” confo rm Hotăra rii nr. 237
din 2001;
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 Ab senta unei limitări a răspunderii pentru furnizo rii de servicii de cazare cu
privire la pierderea si/sau di strugerea bun urilor tu ri stilor.
 Ca pa rte a m inisterului responsabil pentru t uri sm, Auto ritatea Natională pent ru Turi sm
e ste agentia de implem entare, axată pe cont rol si marketing. Dezvoltarea
infra st ructurii, a produ selor si se rviciilor turistice nu di spune de indrum are si
coordona re la nivel central.
 Ne ce sarul de re su rse um ane si cerintele de p regătire profe sională din indust ria
turism ului nu sunt re zolvate.
 Autoritatea Natională pent ru Turism , ca u rm are a frecventelor schimbări de
conducere p rin num irea pe criterii politice a directorului executiv, nu are o conducere
stabilă, nu detine su ficiente re surse si este re strictionată in activitate si in recrutare a
de personal prin statutul său de departament in cadrul ministe rului.
 Consultarea si p arte neriatul public – privat sunt p ra ctic inexi stente.
 Comunicarea dintre A NT si adm inistratiile locale este foa rte slabă, iar A NT nu
influentează si nu dirijează procesul de dezvoltare. Se cto rul com ercial nu dispune de
o influentă unitară, put ernică pent ru a exp rim a in m od clar problem ele către A NT si
Guve rn. Situatia gene rală a secto rului com ercial din indu st ria tu ri smului si lipsa
su stinerii din partea Guve rnului accentuează nece sitatea exi st entei unei influente
unitare, pute rnice a a ce stui sector.
 Există opinia că este necesară o nouă legislatie ca re să perm ită determ inarea
veniturilor generate de turi stii st răini si rom ani. Nu este a sa. Veniturile din turi sm su nt
determinate din studiile realizate la iesirea din tară, in aeropo rturi si la punctele de
trece re a fro ntierei, din studiile de piată la nivelul gospodăriilor si din informatiile
privind operatiunile de schimb valutar furnizate de banca centrală – Banca Natională
a Rom aniei.
 Principalul a spect ca re t rebuie t ratat e ste neimplementarea legislatiei. In prezent nu
există re sursele nece sare pentru im plementarea si aplicarea legi slatiei.
Conte xtul national privind potentialul si capacitatea tu rismului ro man esc
Prin pozitia sa g eografica Rom ânia di spune de o m are va rietate de re su rse natu rale, care
dau posibilitatea practica rii unei game diverse de form e de turism .
Pentru de zvolta rea ace stui sector Rom ânia dispune de avant ajul varietatii form elor de relief,
iesirii la Marea Neagra, p rezent ei Dunarii si Deltei Duna rii, bogatiei re surselor de ape
m inerale (1/3 din re sursele de ape minerale europene), precum si cel al climatului favorabil
practicarii activitatilor turi stice pe parcu rsul înt regului an.
Începând cu jumatatea anilor '60 tara noa stra a cuno scut o dezvoltare semnificativa a
capacitatilor de caza re turi stica, în special pe litoralul M arii Negre, politica de dezvoltarea a
turism ului concretizându-se în p rim ul rând în realizarea unei infrast ruct uri tehnice si sociale
im portante. Ca u rmare, capacitatea de ca zare este semnificativa în Rom ânia (280 .000 locuri
de caza re ), com pa rativ cu alte ta ri cu realiza ri rem arca bile în domeniul turismului (Cehia,
Croatia, Polonia, Un garia s. a.) Pra ctica rea unui tu ri sm de m asa în sa, a fa cut sa predom ine
unitatile de cazare de catego rii inferioare (ponderea hotelurilor de 1 -2 stele pe litoralul
românesc depa seste 80%).
Proce sul de privatizare în ace st secto r a f o st f oarte lent: în a nul 2000 num ai 41,1% din
unitatile de cazare era u p roprietate privata. Înce pând cu anul 2000, t uri smul românesc a
intrat pe o panta a scendenta, prin p rivatiza rea aproap e integrala a st ruct urilor de cazare
aflate în pat rimoniul statului (92%), d atorita in ve stitiilor realizate si a p rog ram elor nationale
de dezvoltare lansate de M inisterul Turi smului (actualul Minister pe ntru Int rep rinderi Mici si
M ijlocii, Com ert, Turi sm si P rofe sii Liberale).
De si Rom ânia dispune de cea mai m are capacitate de prim ire turistica înt re tarile Europei
Cent ral- Estice (3.338 unitati de cazare), ea ocupa ultimul loc la indicatorii „num ar turisti”
cuprin si în unitatile de ca zare si numar înnopta ri.
Numarul unitatilor de cazare a crescut în ultim ii 10 ani cu aproximativ 25% , în spe cial
datorita apa ritiei unor noi fo rm e de cazare (pensiuni ru rale, urb ane si a groturi stice, hoteluri
pentru tineret si hosteluri).
Cu t oate ace stea, numarul locu rilor de cazare pe toate tipurile de unitati si categorii, în ultimii
10 ani, a scazut cu apro ape 7% dato rita retro cedarii im obilelor nationalizate (in special vile
turistice) si schim barii destinatiei unor st ru cturi.
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Conte xtul la nivelul regiunii Oltenia
Cu o populatie agricola de 54,7% si cu o zona agricola de 18188 78 ha din 292116 9,
regiunea Oltenia tre buie sa aco rde un intere s aparte promovarii turism ului care a r putea fi
generato r de locuri de munca, con tribuind astfel la imbunatatirea perfo rmantelor econom ice
ale regiunii. Regiunea Sud -Ve st Oltenia detine un valo ros si b ogat potential natural, care
valorificat, ar putea face ca regiunea sa fie com petitiva pe piata turi smului intern si european.
A stfel, se releva ne cesitatea si opo rtunitatea cup rinderii unei st rategii regionale pen tru turi sm
care sa dezvolte:
 identificarea tuturor obie ctivelor turi stice;
 evaluarea sau reevaluarea o biectivelor turi stice pe con siderente d e reala valoare;
 ierarhiza rea lor ca oportunitate de sprijin economic si prot ectie;
 recom andari asupra promovarii sau îm bunatatirii prom ova rii actuale;
 apre cierea influentelor economice din valorificarea o rganizata core spunzator a
acesto ra prin turi sm;
 numarul de persoane o cupate 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 conta ctul cu p restatorii si analizele atente a su pra evolutiei nivelului
calitatii serviciilor în turi sm, se con stata ca evolutia e ste foa rte lenta, în gene ral pe m asura
privatiza rii. Pana la modificarea a spectelor legate de pat rim oniu, în sen sul înclinarii balantei
de proprietate în favoa rea celei priva te, nu ne putem baza de cât pe reglementari de certa
calitate si actiuni de cont rol, organizat e în special la nivel regional.
Strategia de zvoltarii regionale, în spe cial pentru regiunile ce cuprind în arealul lor obiective
turistice de certa valoare, t rebuie sa aiba în ved ere fapt ul ca marirea afluxului turistic, de
orice provenienta, influenteaza pozitiv econom ia regionala:
 direct, prin tot alul încasa rilor p rovenite din con sum ul turistic (ca sa, ma sa, taxe,
cumparaturi);
 indirect, prin conta ctul si influentele culturale bil aterale locale, cunoast erea valorilor
economice locale si a e ventualelor op ortu nitati de afaceri, ocu parea de f orta de munca în
servicii, crea rea de imagine favorabila, civilizarea infra st ruct urii implicate.
Starea actuala a turi smului rom anesc
Romania este inzestrata cu un potential turi stic deo sebit de variat, dive rsificat si concentrat
caracterizat p rin:
 existenţa uno r fo rme de relief acce sibile şi arm onios îmbinate pe înt reg teritoriu;
 o clim ă favorabilă practicării turi sm ului în tot cursul anului;
 potenţial faunistic şi flori stic bogat, cu spe cii şi eco si steme unicate în Europa;
 facto ri naturali recom andaţi într-o cu ră balnea ră complexă;
 patrim oniul cultural-isto ric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional cu ca re
România se poate încadra în rândul destinaţiilor turistice atractive din Europa şi din lum e.
România fiind o destinaţie căutată d e tu ri ştii externi şi avand un turi sm intern d ezvoltat care s
a derulat pe baza unui cadru legal (Legea turi smului) încă din perioada inte rbelică.
Ca ract erizarea starii actuale a turi smului romanesc:
 6,6 m il. vizitatori străini;
 6,9 m il. plecări ale turiştilor rom âni;
 607 m il . USD în casă ri din turism ul internaţional;
 2,13 % cont ribuţie la PIB, după metodologia In stitutului Naţional de Stati stică.
 La nivelul anului 2005, conform datelor fu rnizate de WTTC (Word Tra vel & Touri sm
Coun cil), cont ribuţia turi smului in P.I.B. este de 4,7%.
 105 m i locuri de muncă oferite de secto rul turistic;
 1,2 % din totalul locurilor de muncă;
 Investiţiile din ramura “Hoteluri şi restaurante ”, în totalul investiţiilor din econom ie, de
la 0,59% în 1990 la 1,35% în 2003, cu niveluri maxim ale atinse în anii 1992 – 1 ,52%,
1995 – 1,68% şi 1999 – 1,41%;
În raport cu potenţialul existen t în ţara noast ră, şi comparativ cu celelalte ţări cent ral şi e st
europene România se prezintă m odest în ceea ce privesc pe rformanţele economice ale
indust riei turi smului.
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Concluzii privind as pectele ec onomice ale turi smului românesc
a. În ceea ce priveşt e capa citatea de caza re:
 Creşte rea în pre zent cu 24,9 % a numărului de structu ri de primire;
 Scăde rea capacităţii de cazare cu apro x 2,4% faţă de anul 2000;
b. În ceea ce priveşt e numărul de vizitatori şi num ărul turi ştilor înregistraţi:
 În anul 2004 num ărul de tu ri şti rom âni înregi st raţi în stru cturile de p rimire a atins cifra
de 4.279.105 tu ri şti însumând 15.1 67.545 mii înnoptări;
 Creşte rea cu 13,8 % a num ărului total de turişti înregistraţi în unităţile de cazare faţă
de anul 2000, din ca re cu 5,3 % a tu ri ştilor rom âni şi cu 46,3 % a t uri ştilor st răini;
 Creşte rea numărului de înnoptări la total turişti cu 11,4% faţă de 2000, cu 1,3% la
turişti rom âni şi 52,6 % la turişti străini;
 Redu cerea sejurului mediu de la 3,6 zile în 2000 (3,8 zile la turiştii rom âni şi 2,5 zile
la turiştii străini) la 3,3 zile în anul 2004 (3,5 zile pent ru tu riştii rom âni şi 2,5 zile pentru
turişti st răini);
 Creşte rea 25,4 % a num ărului de vizitatori străini la frontieră;.
 Creşte rea cu 1,7% a numărului de turi şti români care au plecat în st răinătate;
 Creşte rea cu 5,1 % a numărului de turişti rom âni so siţi pe litoral şi cu apro x 260% a
numărului de turişti străini;
 Scăde rea cu 2,2 % a numărului de turi şti rom âni so siţi în staţiunile balneare şi
creşte rea cu 76,7 % a numărului de tu rişti străini;
 Creşte rea cu 7,7 % a num ărului de turişti români so siţi în staţiunile m ontane şi cu
32,2 % a num ărului de turi şti st răini;
 Creşte rea cu 87,6 % a num ărului de turişti români so siţi în Delta Dună rii şi cu 360 %
a num ărului de turi şti străini;
 Creşte rea cu 4, 8 % a num ărului de turi şti români sosiţi în Bu cu re şti şi în oraşele
re şedinţă şi cu 47,2 % a numărului de turi şti st răini.
Infra stru ctura si societatile cu activitate de turi sm
In Romania, in ciuda potentialului natural si antro pic divers, pondera turismului la PIB e ste de
2,5%, un procent relativ m ic daca facem comparatii la nivel international. Conform unei
cercetari rep rezentative la nivel national, efectuate de cat re I nstitutul National de St ati stica in
perioada 1.04.2002 -30.09.2002, pond erea principala in totalul calatoriilor o detine grupa de
varsta int re 25 -44 ani. Din totalul turi stilor, 51.1% su nt femei, 48.9% ba rbati, re spe ctandu -se
structura dem ografica pe se xe. Dupa statutul ocupational, salariatii detin ponderea cea m ai
m are in num arul total de turisti 46.4%.

Studentii, elevii si cei care nu m ai sunt cup rin si intr-o form a de invatamant cu va rsta intre 1524 ani rep rezinta 19.7% din totalul turi stilor.
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Principala m odalitate de cazare utilizata de catre turi stii care au calatorit pentru motive de
odihna, recreere, vaca nte si de afaceri, a fo st in locuintele secundare sau la parinti, rude,
prieteni (rep rezinta 71.2% ca modalitate de cazare) ceea ce reflecta nivelul scazut al
salariilor; calatoriile cu innopta ri in hoteluri si unitati similare (moteluri, hanuri, vile) reprezinta
14.9%; locuinte, apartam ente si camere cu chirie 8%.
Calatoriile interne au rep rezent at 96.2% din totalul calatoriilor, iar cele ext erne 3.8%.
O ierarhizare a calatoriilor turi stice din total calatorii arata pre ponderenta optiunilor pentru
m unte, 17.9% fata de 14.1% in zona litorala, 2.3% pentru st atiuni balneoclimaterice, 1.2% in
diverse circuite si 64% rep rezinta calatorii inregist rate in alte zone, in afara zonelor tu ristice
specificate.

In Re gi unea S ud-Vest Ol tenia, in anul 2003, ba za materiala cuprindea 189 unitati de
caza re (4,84% din totalul national), numar ce o situea za pe penultim ul loc com parativ cu
celelalte regiuni. Cu un numar de 13936 lo curi de ca zare (5,05% din totalul national),
regiunea ocupa locul 7, inaintea Re giunii 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 Go rj, 6 în M ehedinti, 7 în Olt si 15 în Vâlcea ), confo rm datelor furnizate de analiza
socio-econom ica a regiunii de dezvoltare sud-vest Oltenia realizata de Grupul de Economie
Aplicata - GEA Bucu resti.
Un indicator foa rte important al rentabilitatii spatiilor de cazare e ste indicele de utilizare neta
a capacitatii de cazare, calculat prin raporta rea numarului de innopta ri realizate la capa ciatea
de cazare turi stica in fun ctiune.
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In sectorul turism ului, in regiunea Oltenia se inre gistrea za difere nte evidente intre cele cinci
judete.
Exista di screpant e enorme între capacitatea de caza re a judetului Vâlcea si a celorlalte 4
judete: 68% din întreaga capa citate de caza re a regiunii Oltenia se ga sest e in Vâlcea.
Acea sta situatie est e determ inata de numarul mare al st atiunilor balneo-clim aterice din muntii
judetului Vâlcea, cu ape m inerale si o infra stru ctura buna în dom eniul terapiei medicale.
Judetele Go rj si Mehedinti sunt cuno scut e m ai ales pent ru tu ri sm ul rural si montan, în sa
infra st ructura hotelu rilor nu este foarte de zvoltata. M ehedinti, Dolj si Olt au o buna
oportunitate de dezvolta re datorita fluviului Dunarea, dar tu rism ul în regiunea fluviala este
doar planificat a se dezvolta, singura parte a Dun arii suficient de bine dezvoltata pentru
turism din Rom ânia fiind Delta. M unicipiul Craiova, unul dintre cele mai vechi orase din
România si unul dintre cele m ai im portante cent re culturale ale ta rii atrage m ai putin turi sti
decât ar putea oferi potentialul sau, fiind izolat în mijlocul câmpiei Olteniei, relativ depa rte de
zonele turistice t raditionale.
Sosi ri in structuril e de primire turistic a cu func tiuni de cazare turis tica, pe ti puri de
struc turi de primire turisti ca i n de cembrie 2003
Infra stru ctura de acces spre zonele tu ristice slab dezvoltata, utilitati turistice nemodernizate
si dotare tehnica neco re spu nzato are 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 R egiunea Oltenia, com paratie intre judete

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

Figura: Capacitatea de cazare in R egiunea Oltenia – C omparatie intre judete 1990/2004
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Figura: Situatia innoptarilor– Com paratie intre judete 1990/2004

De zvoltarea si econom iei, imbunatatirea calitatii serviciilor turi stice si de zvolta rea tutu ror
serviciilor sunt st rict conditionate de m odernizarea si dezvoltarea inf ra st ructurii de tran sport,
comunicatii si nu numai.
Se im pune astfel nevoia dezvoltarii infra st ructu rii turi stice de acces si a im bunatatirii si
reabilitarii punctelor turistice de atractie si a facilitatilor pentru turi sti in zonele cu potential
turistic ridicat, cu po sibilitati de stabilizare si gradual, de extinde re a st ructurii de atra gere a
turistilor.
Tendinta de-a lungul ultimului deceniu arata o de scre stere a activitatilor din turism , cauzata
de de scre ste rea con stan ta a puterii de cum parare a tuturo r ca tegoriilor de populatie.
Figura: Evolutia capacitatii de cazare 1990 - 2004
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Pentru p unerea in valoare a obiectivelor turi stice din regiune se a re in vede re a sigu rarea
acce sibilitatii la reteaua aeriana, fe rovia ra si rutie ra prin dezvoltarea si modernizarea
aeroportu rilor exi stent e, m oderniza rea cailor ru tiere si extinde rea retelelor telefonice la
nivelul tuturor localitatilor prin utilizarea de tehnologii adecva te.
Oltenia are o ret ea totala de sosele de 10.162 km (12,95% din totalul national), din care
1944 km sunt drumuri nationale(12,91% din total drumuri nationale) – 1662 km moderniza ti si 8.2 18 km drumuri judetene si comunale – 163 8 km m odernizati. Regiunea Sud Ve st
Oltenia e ste trave rsa ta de doua mari drumuri europe ne:
 E70 pe a xa Vest -e st, de la Timisoara la Bucu re sti, apoi înspre Giurgiu si g ranita cu
Bulgaria, incluzând auto strada Bucu re sti-Pite sti si
 E 79 pe axa Sud -no rd de la Calafat/granita cu Bulga ria la Oradea/g ranita cu Unga ria,
trecâ nd p rin Sibiu, Alba Iulia si Cluj Napoca.
În regiunea Sud Ve st Oltenia exi sta un singur ae roport situat în Craiova si care e ste
administ rat de Con siliul Judetean Dolj. Cu dimensiuni ale pist ei de 2.500 x60 m, Aeropo rtul
Craiova e ste pe pozitia a treia ca m arim e intre aeroporturile din Rom ânia.
In Dolj su nt inregist rate un num ar de 46 agentii de turism , din care 44 de agentii de turi smtur opera tori com binati si 2 agentii de turism detailiste. Numarul agentiilor a cre scut continuu
de-a lungul ultimilor ani si reprezinta o importanta cont ributie la dezvoltarea ace stui se ctor.
Cu t oate ace stea, u rmând tendinta generala din econom ia Olteniei, si tu rism ul a înregi strat o
tendinta descre scatoare. Toti indicato rii: capa citatea de caza re, turi sti cazati, înnoptari, indici
de utilizare a capacitatii în functiune, au scazut, în unele cazuri la m ai putin de jum atate fata
de 1990. Oltenia est e regiunea cu cea mai semnificativa de scre stere a capa citatii de cazare,
m ai m ult de doua ori comparativ cu regiunile Sud Est, Sud, Centru si Ve st si cu mai mult de 3
ori comparativ cu regiunea Nord Ve st:
Potentialul turistic al regiunii Oltenia
Izolata din punct de vedere geografic. E ste caracte rizata de o populatie rurala larg
ra spândita (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 31.7.200 1). Regiunea e ste compu sa din cinci judete: Dolj , Gorj, M ehedinti, Ol t si
Vâlcea si ocupa o suprafata de 29.212 km p. adica 12,25% din suprafata to tala a României.
Carpa tii Meridionali si Dunare a fo rmeaza în nordul si în sudul regiunii granitele naturale ale
Olteniei. Dunarea, important co ridor eu ropean de tran sport, rep rezinta g ranita cu Bulgaria si
cu Serbia pe o distanta de 417 km. Teritoriul dintre fluviul Dunarea, raul Olt si Carpatii
M eridionali , provincia istorica Oltenia, este di spu sa 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-e stic al
M untilor Godeanu si Mehedinti, in centru, Subca rpatii Olteniei, podisul Getic si Depre siunea
intercolinara Targu Jiu, iar la su d Campia Olteniei.
Teritoriul Olteniei este cara cte rizat de relie f muntos si deluros în zona de no rd (Ca rpatii si
zona sub carpatica, altitudine m axima 2519m -Parângul Mare ), unde predomina padurile si
pa sunile alpine.
Oltenia est e st rabatuta de numeroa se cursu ri de apa, ofe rind re giunii un înalt potential
hidroenergetic. Alatu ri de Duna re, doi afluenti importanti ai fluviului traverseaza regiunea:
râul J iu si râul Ol t, ce iriga zona de câmpie cuprinsa înt re Dunare si zona delu roasa .
Principalele lacuri naturale sunt situa te la Bistret (judetul Dolj), Zat on (judetul Mehedinti) si
Calce scu (la c glaciar din judetul Vâlcea). Lacul Bistret e ste al doilea ca dim ensiune din tara,
cu o sup rafata de 1867 hect are. În Oltenia exi sta alte 6 lacuri a rtificiale din care doua lacuri
din judetul M ehedinti se situeaza ca dimensiune pe p rimul si al doilea loc ca marim e la scara
nationala: Ostro va Mare (40.000 hectare suprafata ) si Portile de Fier (10.000 hectare
suprafata ). În judetul Vâlcea, pe râul Lotru se afla lacul de a cum ulare Vidra (la o altitudine de
1289 m, cu o suprafata de 10 35 hectare si o adân cim e m axima la baraj de 109 m , cu o
lungime de 9 km ), a carui apa est e utilizata pentru hidrocent rala Lotru - Ciunget, cea m ai
m are de pe râurile interioare. Apele acesto r lacuri artificiale sunt exploatate pentru produ ctia
de energie. Zon a de câmpie a Olteniei est e una din cele mai fertile din Europa Centrala si de
E st.
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Oltenia cuprinde, de asemeni, 201.302 hectare de zone protej ate (14% din suprafata totala
de zona protejata a României), ce cu prind parc uri nati onale, parcuri na turale, reze rv atii
stiinti fice, na turale si m onume nte ale na turii.
Profil ul economic regional
Piata muncii în Oltenia reflecta în gene ral tendintele nationale. S-a în regi st rat o descre stere
semnificativa a indicelui ocuparii în p erioada 1995-2001 comparativ cu m edia nationala. În
Oltenia populatia angajata a fo st, la sfâ rsitul anului 2001, de aproape 40% din populatia
totala. Nu s-a u înregi st rat diferente semnificative între femei si barbati, fem eile reprezentând
48% din totalul populatiei angajate. În 2001 s-a înregi strat o scade re sem nificativa privind
rata de participare a tinerilor (15-2 4 ani) - aproape 10% din totalul populatiei angajate în
2001 si a persoanelor cu vâ rsta pe ste 50 ani - ap rox. 40% din totalul populatiei angajate în
anul 2001. Principalele ram uri ale econom iei ce concent rea za populatia ocupat a civila sunt:
agricultura si silvicultura ( 50,7%), indu st ria (19,6 %), comertul (7,7 %), invatam antul (4,4%),
const ructiile ( 3,7%) si sana tatea (3,6 %).
Pote ntial ul turis tic al asezarilor urba ne
Judetul Dolj este a sezat in partea sud-ve stica a Romaniei, pe cursul inferio r al Jiului, pe
stanga Du narii, la granita cu Bulgaria. In componenta judetului (cu o sup rafata de 7 414 km p)
sunt inclu se ora sele Bailesti, Calafat, Filiasi, Sega rcea si municipiul Craiova – re sedinta
judetului. Relieful judetului este predominant de cam pie, fiind reprezentat prin doua trepte
distincte, orientate pe di rectie N-V. A stfel, in partea de N, se de sfasoara un ele zone m ai
inalte, cu aspect colinar si de platouri piem ontane, ce apartin ext remitatii sudice a
Piem ontului Getic, iar in V se de sfasoara secto rul vestic al Campiei Rom ane. Clim a este
temperat continentala de cam pie, cu temperaturi mai ridicate (11,7oC la Calafat ) si
precipitatii m ai reduse (nu depase sc 500 mm anual).Verile sunt calde si iernile moderate,
numarul zilelor fara inghet fiind in jur de 2 20 pe an. Vanturile bat cu o f re cventa mare din S E,
NV, E V. Reteaua hidrografica e ste rep rezent ata in sp ecial de cursul inferior al Dunarii (care
formeaza granita judetului Dolj, cu Bulga ria), cu afluentul De snatui si Jiul cu afluentii Gilort,
M otru, Argetoaia, Ra snic si Am aradia.
Sapaturile arheologice efectuate pe teritoriul judetului Dolj, au scos la sup rafata u rme a
numeroa se a sezari om enesti, ce ate st a locuirea pe ace ste meleaguri din Neolitic si pana
a stazi. P rintre judetele Olteniei, apare mentionat do cum entar, in sec. XV, Judetul de Balta,
denumit mai tarziu (pe la inceputul se c. XVI ) Jiul de Jos si apoi Dolj. Denum irea judetului
Dolj, deriva din cuvantul slav „dolji” sau „dolje” (care in seamna jos, de jo s). In anul 1700,
apare pentru prima data pe o harta, intocmita de Co nstantin Cantacu zino, sub numele Jiul
inferior. In 1950, in urm a unor rest ru cturari adm inistrativ terito riale a fost desfiintat judet ul
Dolj, fiind integrat alaturi de alte judete, in regiunea Oltenia. La 17 februarie 196 8, dato rita
reorganizarii administrativ terito riale a fost reinfiintat judetul Dolj, in com ponenta sa, aflanduse in pre zent 5 o rase, din ca re t rei municipii, 94 comune si 380 de sate.
Obie ctiv e turis tice
Casa Ba niei - A fost const ruita in 1699, la initiativa dom nitorului Constantin Bran coveanu si
reprezinta cea m ai veche constructie civila din ora s si unul dintre cele m ai vechi m onumente
de arhitectura de acest gen din ta ra. Con st ru ctia ace stui m onument, a fo st fa cuta p e locul
unui edificiu mai vechi (ce datea za din se colul al XV -lea), ca re apartinea m arii familii
boiere sti a Craiovestilor. In 1750, aici a functionat prima scoala rom aneasca din Craiova. In
prezent, adaposteste M uzeul de Etnog rafie si Arta Po pulara.
Casa Glogoveanu - Data con stru ctiei acestei cladiri nu se cunoa ste cu exa ctitate, dar se
stie ca exi sta in 1783. E ste o cladire con st ruita pe plan dreptunghiular, cu elemente
traditionale specifice si o a rhitectu ra sobra, apartinand b oierilor Glogoveni. In a cea sta casa a
locuit o vrem e si Tudor Vladimirescu, care de veni se omul de afaceri al boierului Glogovean u.
Cladirea a fo st restaurata in anii 1801 si 1840. Intre 19 13 -1949 aici a avut se diul Primaria
orasului Craiova , iar in prezent se afla Tribunalul judetean Dolj.
Casa Jia nu - A fost con st ruita la sfarsitul sec. XVIII (nu se cunoaste anul), de fam ili a Jianu.
Ca sa a fo st con struita pe plan dreptunghiular pe doua niveluri, iar in 1918 a fost refacuta pe
fundatiile celei vechi.
Fa nta na Popov a - Fantana a fost con struita in 1613 dupa un plan patrat , pe fiecare latura
avand cate o nisa, iar pe laturile de S si de V au m ai fost efectua te doua inscriptii, una cu
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litere latine si una cu litere chirilice. In 1651 a fo st atribuita lui Matei Basarab, a ce sta
refacand-o, de unde mai poarta si num ele de „Fa ntana B a sa rabe stilor”.
Cula Poe naru - A fost con struita in perioada 17 50-1 764 in satul Almaj, din judetul Dolj. In
1896 a fo st modificata, incaperile fiind decorate cu pictu ri in fre sca, inspirate din fabulele lui
E sop.
M anastirea Buc ov at - A fo st con st ruita in perioada 1506-1512, fiind apoi refa cuta in 15711572 de banul St efan si fiul sau Parvu si pictat a in 1574. Bi serica manasti rii poarta h ram ul
„Sfantul Nicolae ”, a fo st pu stiita in 1781, iar in 1834 apele Jiului au daram at clopotnita.
Constructia manastirii a fost fa cuta din caram ida si are un plan treflat si un altar heptagonal.
La 11 ianua rie 1838, a cazut in ruina, din cauza unui cut remur, fiind refacuta m ai apoi. A fo st
re sta urat a si reinfiintata ca m anasti re, dupa primul razboi m ondial de catre Comisiunea
M onumentelor Istorice. In p rezent, in incinta manastirii functioneaza Sem inarul Teologic al
Arhiepiscopiei Craiovei.
Bise rica Domneas ca „Sfantul Dumi tru” - Ace asta biserica este o ctitorie a lui Matei
Ba sa rab si datea za inca din perioada 1651 -165 2, fiind ridicata pe locul uneia mai vechi.
Constructia bise ricii s-a fa cut dupa un plan in form a de cruce g reaca, avand u n p ridvor
de schi s, o turla pe nao s si doua pe prona o s. A suferit m ari strica ciuni dupa cutrem urul de la
11 ianuarie 1838, fiind refacuta intre 1885 -1889 dupa planurile arhitectului fran cez Em ile
Lacomte de Nou y. In 1906 si 1933 a fo st re novata , tot a tunci fiind exe cutate si pictu rile
m urale interioare, de catre pictorii francezi Menipot si Bories. In pre zent, e ste Catedrala
M itropolitana a Olteniei, aici fiind depuse m oastele Sfintei Mucenite Tatiana.
M anastirea Sa dov a - Ctitorita de boierii Craiove sti, in jurul anilor 1500 si m entionata
documentar in 1530. Bi se rica manastirii, con struita in 1633 pe locul vechii biserici, poarta
hram ul „Sfantul Nicolae ”. A fo st refacuta de M atei Basarab si Con stantin Brancovean u.
Pa st reaza fra gm ente de pictu ri m urale originare din 1792, un ele fiind refacute in 1852 si
1903.
M anastirea Jitia nu - M ana stirea Jitianu, est e o manastire de caluga ri si a fost con struita
intre anii 1654-1658 (pe locul alteia m ai vechi, ctitorie a lui M ircea cel Batran) la insi stentele
vistiernicilor Ghinea Bratasanu si Ud riste. Acea sta manasti re a suferit rep aratii succesive,
intre anii 1701 - 1932. In prezent, mana stirea adapo ste ste o colectie valoroa sa de icoane
execut ate pe lem n si pe sticla, iar in curte se afla o plantatie de duzi, ce datea za din tim pul
lui Alexandru Ioan Cuza si care a fo st d eclarat a m onument istoric.
Padurea Ciurumela - E ste o re ze rvatie fo restiera am plasat a in com una Poiana Mare, judetul
Dolj. Este fo rmata dintr-o padu re de salcami batrani, ap reciata pentru continutul lem nos si
dimensiunile arborilor, unici in Europa.
Re zervatie ornitol ogi ca - Aflata in comuna Ciupercenii Noi, din judetul Dolj, aceasta
rezervatie e ste singurul loc din lunca Duna rii care a ramas n eindiguit. Reprezinta un
insem nat loc de cuibarit pentru dife rite specii de pasari, cum ar fi egreta mica (Egretta
garzetta), sta rcul ro su (Ardea pu rpu rea), barza ne agra (Ciconia nigra), co rcodelul mare
(Podicep s cri status), ra ta pe strita (Ana s st repe ra) etc.
Re zervatie pale ontol ogica - Re zervatia este situata in apropiere de Craiova, intr-un loc
unde se ga seste si un im portant punct fosilifer, cu o bogata fauna fosila de cochilii de
m oluste, ce d ateaza din Paleolitic.
Parc ul Romanesc u - A fost realizat dupa planurile arhitectului france z E. Redont, in
perioada 190 0 -1903 si este u nul dintre cele mai m ari si m ai frum oase p arcu ri din tara (se
intinde pe cca. 90 ha.). Aici au fost am enajate se re, un lac cu in sule, statui, cold zoologic si
un superb pod su spendat..
Spec tac ole si evenime nte cul turale - In sco pul incurajării participării in număr m ai mare a
vizitatorilor la abundenta de spectacole si evenimente culturale din regiune exi stă două
principale ce rinte. In primul rand publicitatea evenimentelor cu m ult timp inainte si in al doilea
rand facilitarea rezervă rii si cum părării biletelor.
In preze nt există po sibilitatea de a face rezervă ri de bilete la evenim ente culturale pentru
orice loc din Europa prin telefon si internet si de a plăti cu ca rd d e credit.
Propunerea de e xtindere a website-lui Romania Turism va ofe ri oca zia organizatorilor de
evenimente si p rom otorilor de a f ace publicitate ofe rtelor lor pe sca ră m ai largă. Totu si,
rezervările răman un proce s dificil si de du rată.
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Turismul in Bul garia
Orasul Pleven e ste situat in inim a Miziya, o regiunea agricola, inconjurat d e dealuri m ici
calcaroa se, in apropiere de raul Vit la o distant a de 174 km de E stul Sofiei si 35 km de
No rdul Lo vech. Ora sul e ste un cent ru regional cu ap roximativ 138.000 locuitori. Pozitionarea
sa centrala in Nord ul Bulgariei defineste importanta sa de mare cent ru adm inistrativ,
economic, politic, cultural si de t ran spo rt.
Orasul Pleven se distinge prin mo stenirea sa cultu rala si prin pei sajele naturale incanta toare.
In Pleven exi sta oportu nitati pentru turi sm ul cultural, eco si cel al statiunilor balneare. La ora
actuala orasul Pleven e ste al 7-lea mare o ras al Bulgariei.
Orasul Pleven si-a con servat mo stenirea sa cultural-isto rica ca re l-a facut faimos drept un
oras al m uzeelor. Cele mai recente d ove zi de viata si activitati umane pe ace ste pam anturi
dateaza de la sfarsitul mileniului 5, iH. Numeroasele de scoperiri a rheologice
servesc dre pt dove zi ale culturii materiale si sprituale trace, ca re au trait mai multe
milenii pe acest e teritorii. Printre ace stea se afla si cea mai m are comoara din aur
de scop erita pe pamant bulga resc – Valchi Tran, ca re const a in 13 com ori, avand un
scop cult si cantarind 12,5 kg.
La inceputul erei noast re ace ste pamanturi au devenit parte componenta a
Imperiului Rom an. De la dom nia lui Esku s pana la Philipopolis in ora sul Pleven de
astazi a fo st construit forumul rom an “Sto rgoziya”, iar m ai apoi fortareata cu acela si
num e. Inve stigatiile arheologice vorbesc la scara m are de con stru ctii adm inist rative,
militare si cladiri religioase. Una dintre cele mai valoaroase monum ente este
ba silica cre stina, care datea za din secolul al IV-lea, si care rep re zinta al doilea
m are monum ent dupa basilica T sars din Pliska.
In tim pul erei m edievale colonia este o fort areat a re zi stenta, având me serii bine dezvoltate,
comert si schim buri m onetare. In acele vremuri, slavii au dat numele orasului – Pleve n.
Numele este mentionat pentru prim a data in Carta Reg elui Maghiar Stefan al IV-lea in anul
1270, in legatura marsul militar de pe pam anturile bulgare.
In tim pul domniei otomane, Pleven si-a pa st rat imaginea bulgara. In tim pul renaste rii
populatia se ocupa cu agricultura, mese riile si com ertul, tot atunci se co n st ruie sc bi se rici,
scoli, poduri si fantani. Prim a sco ala seculara de fete se de schide in o ras. De fapt in 1869
revolutionarul si luptatorul pent ru libertate Va ssil Levski infiinteaza in Pleven p rim ul comitet
revolutionar al tarii.
In tim pul razboiului de eli berarea dint re Rusia si Tu rcia, ora sul Pleven ca stiga o importanta
strat egica si acapareaza at entia intregii lumi timp de 5 luni. Trupele militare ale ace sto r doua
tari sunt con cent rate in jurul orasului, sfarsit ul razboiului decizandu-se pe te ritoriul ace stui
oras. Pe 10 decembrie 1877, armata rusa invinge, punand stapanire pe armata lui Ossm an
pa sha, A cea sta zi e ste decla rata zi aniversara pentru ora sul Pleven.
M onume nte si muzee
Ca d ovada a isto riei sale m ilenare stau numeroa sele monum ente culturale si arhitecturaleale
orasului.
De m are inte res sunt M uzeul regional de isto rie, unde sunt ga zduite de scope riri importante
ale orasului Rom an Ulpia e sku s, situat langa satul Gigen, de scoperiri din fortaretele bizantine
Storgo zia, lde langa orasul Pleven, pre cum 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 e ste cuno scut drept ora sul muzeelor. Dezvoltarea civilizatiei um ane poate fi urmarita
din neolitic si pâna in ziua de a stazi. Ram asitele ase zam intelor pre-i sto rice ale erei Coope r,
ale a sezamintelor si fortaretelor rom ane, satelo r agricole pot fi ga site pe teritoriul m unicipiului
Pleven. La ince putul se colului XX tarul eliberato r Alexandru al-II -lea si remarcabila figura
publica presedintele Sto yan Zaim ov au inceput co n st ructia ca selor m em oriale, muzeelor,
parcurilor si monum entelor.
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Parcul “S kobelev” e ste localizat in apropierea cam pului de batalie, acolo unde detasamentul
Gene ralului Skobelev a dirijat varsa rea de sange ca re a cuprin s ora sul Pleven. De atunci si
pâna astazi, pamantul acela inundat de sange este cuno scut drept “Valea mortii”. Intr-o
m aniera unica si pute rnic impresionabila in peninsula balcanica, se rem arca Panorama
“Plev en Epopee 1877 ”. Epopeea simbolizeaza cele trei atacuri ale blocadei orasului,
combinand pictura, artele pla stice si a rhitectu ra intr-un mod m aret. In parc se gase sc d e
a sem enea M orm intele de oase, m uzeul “Stoyan si Vladimir Zaimovi”, arme autentice, multe
m ovilesi monum ente, etc.
Bisericuta - m ausoleum “St. George the Victoriou s” a fost con st ruit in 1907. Oasele soldatilor
bulgari, ru si, rom ani, finlandezi, ucrainieni, belaru si, si moldoveni care si -au jertfit viata pentru
Pleven sunt past rate intr-o cripta, pent ru ei un faimos sculptor bulgar a facut icono sta suri si
icoane.
Un indicator inconte stabil al traditiilor si realizarilor gene ratiilor de angajati ai muzeului este
m uzeul regional de istorie. E ste ara njat intr-o cladire unica, const ruita in 1888 pentru
caza rmele m ilitare. Obiectele din m uzeu includ pe ste 250 mii de expozitii din timpurile vechi,
m edievale si cea m ai m oderna isto rie a orasului Plevna si a regiunii. Colectiile si expozitiile
m uzeului sunt comori auten tice de valoare culturala si isto rica. Expozitia se de sf asoara in 24
de sali, divizate in 5 sectiuni – arheologie, robia turce asca, rena ste rea bulgarilor, etnografie,
istorie noua si contemporana si natura- si pre zinta istoria, cultu ra, flora si fauna din Pleve n.
Colectia num ism atica cuprinde pe ste 25000 m onede, si este una dintre cele m ai importante
colectii ale muzeului. Muzeul Isto ric Regional din Pleven are 4 sali pentru expozitiile
temporare, cu o sup rafata totala de 4 50 metri pat rati. In fiecare an muzeul prezinta diferite
expozitii tem atice, scoa se din bogata colectie care numara mai mult de 180.000 valori
m uzeistice.
Dupa excavatiile din satul Gigen, a rheologii au descope rit nu n um ai peretele unei fortarete
timpurii din vechiul oras, datand din secolul al II-lea d.H, dar si numeroa se descope ririi si
inform atii despre stilul de viata al populatiei, care a locuit in acea regiunea. Unul dintre cele
m ai rem arcabile lucruri de scoperite in o rasul Ulpiya E sku s e ste rep rezentat de mozaicul
“Aheit si”. In Muzeul I storic Regional, monumentele, descope rite in ora sul rom an Ulpiya
E sku s precum si in fortareata bizantina Storgozia sunt expuse: detalii arheologice, podele
colorate din mozaic, sculpturi ale divinitatilor panteon gre co -rom ane, o rnam ente din aur,et c.
In drumul de la Eskus la Philipopolis, a fo st con st ruita statia de drum rom ana “Storgo ziya”,
care mai tarziu a de venit fo rtareata cu acela si nume. Investigatiile arheologice vorbe ste de
un numar mare de const ructii administrative, m ilitare si cladiri religioase. Unul dintre cele m ai
valoroase m onumente arheologice e st e Basilica cre stina din secolul al-IV-lea, a doua din
Bulgaria ca dim ensiune, dupa Ba silica T sars din Plisks. Ba silica a fo st pa st rata in conditii
bune, avand si o sem nificatie istorica.
Reli gia, ca factor de turism
Pleven e ste un ora s de tolera nta etnica si religioasa. Credinta orto dox-ra sariteana e ste
predominanta, apro ximativ 90% din populatie, iar 5% din din populatia orasului fiind de religie
m usulmana. Eparhia din Nicopole, ca re e ste pa rte componenta a municipiului Pleven, este
cea m ai mare eparhie catolica din tara . Romano-catolici repre zinta 5% din populatie.
Biserica “Sai nt Nicholas”e ste singurul m onument rena scentist care a ram as de importanta
nationala. A fost ridicata in 1834 in locul unei bise ricute, in timpul celui de-al doilea st at
bulgar, suferind dist ruge ri in se colul XVI-XVII. Din decretul sultanului, datand din 1696, a fo st
re sta urat a sub fo rm a sa initiala. M ai tarziu a fo st const ruita lunad forma unei biserici m ai
m ari, care s-a deschis cre stinilor. Iconost asele sunt realizate de catre me ste ri din Triavn a,
scoala de sculptura , iar icoanele sunt desenate de catre reprezentanti ai scolii Samokov. In
acea st a bise rica se afla expu sa una din cele m ai bogate colectii de icoane ale lui Dim itar
Zograf, colectie care con tine 68 de pie se.
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Biserica “Hol y Tri nity”, a f ost construita in 1934, si se ca ract erizea za p rin stilul ortodox
ra saritean. In regi st rata pentru “Saint Paraskeva ”, bi se rica se regase st e in manuscri sele
otom an-turce sti de la 1523. La p ropune rea con ducato rilor bi se ricii, in 1870, in locul unei
cladiri vechi a fo st inaugurat a o alta noua de cat re Exarch Antim . In 2001 in acel loc a
inceput const ructia un ei Biserici Catolice, finalizata la sfarsit ul anului 2005. Const ructia unei
noi biserici ortodo xe in zona re zidentiala “Storgozia” avan sand d e stul de rapid.
Cultura si arta
Teatrul de dram aturgie “Iv an Ra doev” a fost fondat in 1919. Cladirea e ste declarata
m onument de arhitectura cu o sem nificatie nationala. Interiorul este realizat potrivit traditiilor
stilului oraselor euro pene de la sfa rsitul se colului XIX. In stitutia isi impune prezenta in viata
culturala, folo sind influenta stilului teatral de viata al tarii.
In Pleven au loc nenum arate concerte ale Corului si Orche strei Ansamblului Northe rn, cu
cantece folclorice si dan suri. A fost infiintat in 1959, si interp reteaza reorche stra ri autentice si
originale reprezentative pe ntru nord ul Bulgariei, atât in fata publicului din zona cat si in fata
strainilor. An sam blul a obtinut o se rie de recunoasteri interna tionale – prem ii intai si
nominalizari in cadrul unor com petitii internationale, m ulte inregist ra ri pentru Radioul National
bulgar, BBC, Mo scova, B rati slava, B ru ssel s, Gene va, An kara.
Galeriile de arta “Ili ya Bes hkov ” infiintate in 1958 ca o ramura a muzeului de istorie, in 1973
fiind separat e de ace sta si devenind o institutie independenta. Au o va rietate m are de opere
– picturi, de sene in alb si negru si sculpturi, lucra ri ale lui Vladimir Dimitrov – “The M aste r”,
De ch ko Uzu nov, Ni kolay Pavlo vich, Georgi Danchov, Iliya Be sh kov, Svetlin Ru sev, Sidoniya
Atana so va si alte opera care sunt pa strate in galerie. Galeria expune picturi ale celor m ai
faimosi artisti cum sunt: Rembrandt, Domie, Kathy Kolwitz etc.
Filarm onica din Pleven orche stra cu scena de schi sa e xi sta de aproape 50 ani, datorita
acestui m are muzician bulgar ca re est e Sa sha Po pov. In fiecare an o rch est ra Filarm onicii are
zeci de repre zentatii atât in Bulgaria cat si in alte tari Eu ropene, acompaniaza, de a semenea
competitia tinerilor cantareti de opera, ca re are loc in ora sul Pleven. Num ele orchest rei
filarm onice din Pleven este legat de remarcabili dirijori si solisti bulgari si st raini.
Viata culturala a ora sului are prioritati sale inconte stabile – festivalul international de muzica
“Kat ya Popo va”, concursul national de dram a bulgara “Ivan Radoev”, Bianualele nationale
organizate pent ru evenimente mici, “Foda r”, manifestatie nationala bianuala de fotografie,
“A rtvi sion ”, fe stival national pentru incurajarea filmelor si productiilor video, precum si alte
m anifestatii culturale.
Na tura
Unicul m ontaj natural, arheologic si original de rezervatie naturala se ga seste in provincia
“Che rnel ka”, fiind unul din cele mai vizitate si admirate locu ri. Reze rvatia este localizata in
partea cent rala a Duna rii depre sion are, la apro xim ativ 12 km de ora sul Pleven. SE intinde pe
o sup rafata de 7 km , ra urile dau nastere unui pei saj pitore sc cum este ca nionul 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 b ogate, e xplica motivul declararii ace stei zone dre pt “borna
naturala” in anul 1969.
In Valea Raului Che rnel ka s-a u facut importante descop eriri arheologice: chipuri umane, de
anim ale, precum si form e geom etrice datand din epoca de b ron z, desene pre -i sto rice, urme
de const ructii datand din secolul al-XI V-lea. Turi stii sunt impresionati de ase zarile p rei sto rice
de la coloana de piatra “Mecho ka ”, de “Gradi shte ”fo rtareata antica si m edievala, de pestera
“Tza revat a”, d e drum ul rom an, past rat si chiar folo sit pana in ziua de asta zi.
Caban a “Kap chu ka ” este un loc potrivit pentru odihna. A re 2 2 paturi, o sala mare pent ru cina
si o bu catarie. Recon st ructia cladirii s-a facut p entru a o fa ce mai atractiva tu ri stilor.
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2.2. Principalele servicii oferite si gradul de c alitate al ac estora
Urmand tendinta generala din econom ia Olteniei, si turi sm ul a inregist rat o tendinta
de screscatoa re. Toti indicatorii: capacitatea de ca zare , tu risti cazati, înn optari, indici de
utilizare a capacitatii în functiune, au scazut, în unele cazuri la m ai putin de jumatate fata de
1990. Oltenia est e regiunea cu cea m ai sem nificativa descrestere a capacitatii de cazare,
m ai mult de doua ori com parativ cu regiunile Sud -Est, Sud, Vest si Bu cure sti-Ilfov si cu
aproape de 3 ori com parativ cu regiunea Nord -Ve st:
Figura 1: Situatia capacitatilor de prim ire in Regiunea Oltenia, com parativ cu celelalte regiuni

Oltenia se gase ste pe locul 6 în România în anul 20 04 în ceea ce priveste n umarul de
înnoptari.
Figura 2a: capacitatea de cazare pe regiuni

Figura 2b: Capacitatea de cazare pe regiuni

La nivel de judet, situatia mai jos pre zentata arata o diferenta a nivelului de de screstere
pentru t oti indicatorii, judetul Vâlcea fiind cel m ai putin afectat de de scre sterea activitatilor din
turism .
Figura 3: situatia capacitatilor de prim ire in Regiunea Oltenia, com paratie intre judete
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Judetele Dolj si Go rj au înregi strat cele mai semnificative descre steri în cee a ce p rive ste
capacitatea de caza re, 46.4%, respectiv 71.5% (de 3 ori mai m ult decât judetul M ehedinti –
26.3%). Tendinta de -a lungul ultim ului deceniu arata o descrestere a a ctivitatilor din turism,
cauzat a de descrest erea constanta a pute rii de cumparare a tutu ror catego riilor 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 prim ire turistica cu functiuni de cazare la niv elul regiunii

Figura 6b: Structurile de prim ire 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 prim ire
turistica – decembrie 2003

Hotelurile si motelurile au pe departe cea mai mare pondere în ceea ce priveste capa citatea
de ca zare ce exi sta la nivelul turism ului regional, aceiasi situatie înregi strându-se si la nivelul
national.
În ceea ce p rive ste calitatea unitatilor de caza re, este de remarca t faptul ca hotelurile de 5
stele nu sunt prezent e în Oltenia. P utem gasi un num ar limitat de hoteluri de 4 si 3 stele (5),
celelalte fiind clasificate su b acest nivel, fapt ce dem on strea za ca hotelurile din regiune se
adre seaza înca unui segment de tu risti cu un nivel sca zut de pre tentii de confo rt. E ste nevoie
de hoteluri cu standard inalt de calitate, e ste ne cesa r ca numărul proprietătilor d e patru si
cinci stele trebuie să crească cu ap roape 50% - in timp ce există o sup raofertă de sp atii de
caza re de standa rd scă zut.
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 re sta urante rep rezinta num ai
apro ximativ 1% din totalul cifrei de afaceri înregi st rata la nivelul regional în anul 2004,
consideram ca turism ul poate fi unul din se ctoa rele de ab sorbtie a somerilor.

Figura 9: cifra de af aceri a unitatilor locale active in 2004
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M ai putin de 1% din cifra de afaceri a unitatilor locale active est e reflectata de activitatile
turistice. La nivel regional, veniturile obtinute de unitatile mici din turism (hoteluri si
re sta uran te) rep rezinta 2,18% din totalul veniturilor întreprinderilor m edii, ilustrând ca ace ste
unitati turistice a u avut un t rend ascend ent. ( fata de 1, 72% in 2003).
Figura 10: investit ii totale unitati locale active in 2004

Aceia si situatie se poate gasi în ceea ce priveste inve stitiile în se ctor. Numai 1,79 % din
totalul investitiilor întreprinderilor sunt o rientate spre a ctivitatile de turism, de 5 ori mai putin
decât la nivel national. Un p rocent relativ semnificativ al investitiilor în turi sm se înregi streaza
la întreprinderile cu 0-9 angajati si cu 10-4 9 angajati, atât la nivel national cât si la cel
regional .
Figura: Personalul unitatilor locale activ e in 2004

Un procent sem nificativ al personalului unitatilor locale active din hot eluri si re sta urante se
inregistreaza la intreprinderile cu 0 -9 angajati, atat la nivel regional cat si la nivel national.
O tendinta pozitiva o constituie cre ste rea capacitatii de cazare din sectorul p rivat din 1999
pâna în 2004 cu apro xim ativ 30%, ceea ce se poate observa si din graficul urmator
(di spunem de date num ai la nivel national):

Figura 11: evolutia capacitatii de cazare 1999-2004
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Acea sta cre stere se datore aza atât faptului ca pro ce sul de p rivatizare a unitatilor de tu rism a
fo st în evolutie a scendenta p recum si dezvoltarii agro -turi smului.
Evolutia a scendenta a sectorului privat e ste confirmata de a semenea de cre sterea t otala a
numarului de înnoptari (dispunem num ai de date de la nivel national):
Figura 12: evolutia num arului de innoptari 1999-2004

Turismul rep rezinta p entru Oltenia sectorul economic care di spune de un valoro s 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). M arele ava ntaj al Olteniei pentru
dezvoltata rea tu rism ului este oferit de prezenta resu rselor natu rale si culturale de o mare
diversitate si arm onios repa rtizate in teritoriu ca re dau p osibilitatea practicarii intregii game
de forme de turi sm.
Se im pune, a stfel, pe langa modernizarea struturilor tu ri stice, a statiunilor tu ristice, si crearea
de produ se tu ri stice noi, statiuni, programe originale, atra ctive si inedite ce a r p utea , p rintr-o
activitate su stinuta de p rom ovare, sa directioneze importante fluxuri turi stice spre Oltenia.
In paralel cu dezvoltarea si m odernizarea tutu ror statiunilor balneo-clim aterice existent e,
înfiintarea unora noi est e obligatorie pentru a exploata potentialul existent (exemplu, Ionele,
De sa, Gighe ra, Urzicuta si Ghe rce sti din Dolj). I zvoa rele m inerale din sudul comunei
Gighera, judetul Dolj, poseda un în sem nat potential curativ atestat prin studii hidrogeologice
complexe. Pent ru a fi exploatate , sunt necesare inve stitii in infra structura pent ru re vitalizarea
acestei statiuni balneoclim aterice care a functionat cu succes înainte de cel de-al doilea
razboi m ondial. De asem enea trebuie încu rajata dezvoltarea tu ri smului mont an prin
m odernizarea statiunilor Voinea sa si Rânca. O atentie speciala t rebuie aco rdata m oderniza rii
hotelurilor din orasele re sedinta de judet, ce repre zinta principalele destinatii pentru turisti si
oamenii de afaceri.
La nivel national, in ultimii ani s-a inregi strat o mare extindere in sectorul pensiunilor si al
hotelurilor pent ru tineret. S-a observat de asemenea că gradul de ocupare e st e in gene ral
scăzut si că exi stă o sup raofe rtă generală de caza re. Totusi, st abilirea unui raport intre
cerere si ofe rtă treb uie să ia in considerare locatia si aspectele calitătii. Intrebarea esentială
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e ste " Cate camere si la ce nivel al calitătii vor fi solicitate pentru a satisface cere rea la un
grad de o cupare viabil in următorii ani?"
Tintele stabilite pentru Romania Turism pană in 2026 e stimează care va fi numărul
inregistră rilor de unităti si locu ri de cazare in 2011, 2016, 2021 si 2016 . Aceste p roiectii ale
cererii au fost extrapolate la nivelul cererilor de cam ere in functie de calitate si amplasare
pentru fiecare din a cesti ani.

Acea sta indică o solicitare suplimentară de 24.700 camere din cat egoria superioară (4/5*)si
47.500 camere din categoria m ijlocie (2/3*) in perioada re spe ctivă. Nu vor fi solicitări de
camere suplimentare din categ oria inferioa ră (1* si ne cla sificate); de sigur, ce rerea din 2026
nu va ajunge la nivelul ofertei actuale.

Pote ntial ul turis tic al Olteniei
1. Tu rismul de afaceri (M ICE )

M ulte unităti mari de cazare consideră afacerea organiză rii de conferinte ca pe o posibilitate
de afaceri suplimentară. Cei care ofe ră un mediu plăcut, f acilităti functionale de intalniri,
caza re de calitate, acces fa cil din principalele cent re si facilităti core spunzătoa re de
petre cere a timpului liber sunt cei ca re au cele mai mari sanse de reu sită.
Există o piată extin să a conferintelor intern ationale, fie la nivel de aso ciatii, organizatii
guve rnam entale sau corporatii. Aderarea Rom aniei la Uniunea Europeană oferă oportunităti
Romaniei de atrage re a intalnirilor europene si regionale cu conditia oferirii unor fa cilităti
corespun zătoare.
In analiza intalnirilor internationale organizate de mem brii săi in 2005, International Congre ss
and Convention Association (I CCA ) a identificat 5.315 intalniri interna Ńionale organizate in
aproape 100 de tă ri. 58% dint re ace stea au fo st o rganizate in Europa, da r numai 12 in
Romania. Romania ar pute a atrage cu sigurantă un segm ent de piată m ai m are.
M ajoritatea intalnirilor internationale se de sfă soa ră in cent re de confe rinŃe spe cial
amenajate sau hoteluri. Exi stă tendinta ca intalnirile de dim ensiune m ai redusă si cele ale
companiilor să se desfăsoare in hoteluri. P entru intalnirile asociatiilor mai mari si cele
guve rnam entale sunt p refe rate centrele de conferinte spe cial am enajate.
Figura: intalniri ale a sociatiilor internationale – tipul locatiei de congre s utilizat in 2005
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Perioadele de varf ale intalniril or internationale din Europa sun t primăvara si toamna.
Acestea coincid si cont ribuie la gradul de ocupa re d e varf din hotelurile oraselor in a ce ste
perioade.
In pofida de zvoltării hotelurilor cup rinzand f acilităti pentru intalniri, e ste in m od cert nevoie de
m ari centre de conferinte special am enajate care să gă zduia scă in spe cial evenimente
guve rnam entale sau ale aso ciatiilor. Potentialul pietei este clar.
O primă privire de a nsamblu a profilului acestor intalniri indică necesitatea unei fa cilităti cu
dotări co respunzătoa re sesiunilor plenare si cu o capacitate de org anizare a banchetelor de
2.000 de lo curi. Vor fi necesa re mai multe incăperi m ai mici pentru gă zduirea intalnirilor
neplenare si pent ru sesiuni sep arat e pent ru numărul total al delegatilor si pent ru organizarea
unor conferinte cu m ai putini delegati. Un cent ru special am enajat trebuie să aibă
flexibilitatea de a oferi form e de intalniri inovatoare, cum ar fi lan sarea d e produse. E ste
nevoie de suficientă flexibilitate pentru ca ace st centru să poată fi folo sit pent ru di st ra ctii si
chiar pent ru evenim ente sportive, atun ci cand nu sunt solicitări pentru principala sa functie,
aceea de loca tie pentru intalniri.
2. Regiunea Dolj este re cunoscuta pentru turismul rural
Zonele ru rale ofera o ve ritabila ospitalitate bazata pe mediul nepoluat, vinuri si ga stronom ie
de buna calitate, si pe bine-cu noscutele t raditii folclorice ale Olteniei. Desi tu ri sm ul ru ral în
Oltenia este la începutul sa u, exi sta în regiune ca se si pensiuni ca re s-au adaptat ce rintelor
specifice ace stui tip de turi sm. Tinând co nt de nivelul în general scazut al infrast ruct urii de
baza din mediul rural ace st tip de turi sm întîm pina unele dificultati în ceea ce prive ste
competitivitatea la nivel international. In plus, agrot uri smul nu-i atrage pe turi stii romani,
deoarece majoritatea acesto ra au rude ce traie sc în zona rurala. Pe plan national s-a înfiintat
A sociatia Nationala pentru Turi sm Rural Ecologic si Cultural (A NTRE C), care promoveaza
exploatarea resu rselor locale t uristice, înt r-un mod prin ca re se pot p roteja, atât mediul cât si
traditiile locale. ANT RE C a re filiale în judetele Vâlcea, Mehedinti, Gorj si Dolj.
Un numar total de 33 localitati (comune si o rase) su nt înregist rate în reteaua ANTREC de
prom ovare a turismului rural. Dintre acestea, 5 se afla în Dolj, 12 în Go rj, 7 în Mehedinti si 9
în Vâlcea.
Turismul viti vinicol
Podgoriile constituie, de asemenea, un im portant obiectiv tu ristic din secto rul rural. Vinu rile
produ se in regiunea Oltenia se bucura, p rin calitatea lor, de o buna rep utatie. Aici turi stii au
po sibilitatea de a studia tehnologia de producere a vinurilor, a urmari imbutelierea vinului si,
de sigur, a degu st a produ sul finit.
Judetul Dolj este repreze ntat de pod goriile Sadov a, Da bul eni, Bechet, t rei podgorii de-a
lungul Dunarii, Banu M aracine, Bradesti sau Brabov a , la 25 kilom etri vest de Craiova,
Pleni ta.
Podgoria SEGARCE A e st e situata în sudul României, în împrejurim ile orasului Craiova. De si
nu se întinde pe o suprafata foa rte însemnata, solul si m icroclim atul propriu permit podgo riei
sa produ ca vinuri ro sii de î nalta cla sa, cum ar fi: Pinot Noir, Merlot, Burgund M are, Ca bern et
Sauvignon, dar si câteva vinu ri albe. Segarcea e ste cunoscuta, de a sem enea, pentru
produ ctia de struguri d e m a sa, dint re care va rietatile de Chassela s galben si rosu, M uscat
Hamburg si M uscat de A dda su nt foarte ap reciate.
De un intere s spe cial sunt a sa num itele 'Cule', ca se fo rtificate ce se g ase sc num ai în Oltenia.
Având originile în Afgani stan si în I ran, culele au fost con struite in se colul XVIII de catre m icii
prop rietari pentru a se proteja de invaziile turcesti de pe ste Dunare. Cu tim pul, aceste "cule"
si -au pierdut de stinatia defensiva, si au devenit pent ru locuitorii sai m ai ales un semn de
apartene nta la clasa proprietarilor de pamânt.
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Principalele ‘cule’ din judetul Dolj sunt:
 Cula Poenaru (1750 ), comuna Alm aj, cu fre sce in spirate d e fabulele lui Esop.
 Cula fam ili ei Izvoranu (secolul XVIII), comuna B rabova. A cce sul se realizea za din
Craiova pe d rum ul local care condu ce la Vânju Mare.
 Cula fam iliei Cernatescu (se colul XVIII), comuna Cerna te sti, la 35 kilometri de
Craiova,. Din Craiova, se alege drumul catre Brabova .
3. Tu rismul de reuniune, obiective cultural-iso rice
O im portanta atractie o reprezinta parcul Rom ane scu din Craiova - unul dintre monum entele
arhitectu rii peisajului din Romania, si care contine 96 ha de padu re, 4 ha de lacuri, o g radina
zoologica, o pista de ate riza re, doua re staurante, si pest e 250 de specii de arbori si arbu sti.
In judetul Dolj exi sta un num ar de 18 arii protejate prin Legea 5/2001 ce sunt incluse în
si stem ul national si un num ar de 19 arii protejate prin Hotarârea Con siliului Judetean Dolj
nr.26/199 4. În ceea ce prive ste ariile acvatice protejate ace stea trebuie reconside rate având
în vedere dim inuarea suprafetelor, cât si a debitelor, incluzând aici aria protejata o rnitologica
Ciuperceni-Desa.
4. Tu rismul cultural
M uzeele, ca sele i sto rice si galeriile de art ă din Romania rep rezintă avu tia culturală si i sto rică
a tării. Colectiile lor sunt deosebit de importante. Totusi, in m ajoritatea cazu rilor preze ntarea
lor e ste e xt rem de dem odată. Ace sta este rezultatul fondurilor insuficiente si al concent ră rii
a sup ra conse rvă rii acestor a ctive si a functiilor lor arhivistice folo sind re sursele disponibile.
In zilele noastre, vizitatorii muzeelor si atractiilor de patrim oniu se asteaptă (si merită) să
primească:
 Un bun-venit
 Orientare, si
 Interp reta re
Fie că sunt elevi de scoală sau academicieni, ei se asteaptă să fie prim iti ca oaspeti, dar să
fie si inst ruiti. Si pent ru că vizita nu are do ar scop de instruire, ei se bucură si de ocazia de a
se relaxa si a lua o gustare sau o băutu ră răco ritoare in a cest am plasam ent.
M uzeele, atractiile de pat rimoniu si cele arheologice t rebuie să se adapt eze ce rintelor in
schim bare ale vizitatorilor lor. Person alul muzeelor treb uie instruit pen tru a-i intam pina si a
acorda a sistent ă oa spe tilor, mai degrabă decat a juca rolul de paznici, ceea ce se intam plă
adesea. Desi dezvoltarea p rezentă rilor 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 m ai
bună interpretare, inclu siv rezumate in lim bi străine pentru continutul fiecărei camere.
Vanza rea de bro su ri, suve niruri si alte produ se specifice este trata tă adesea cu retine re, in
loc să fie con side rată ca ră spu nzand dorintei vizitatorilor si ca su rsă de venit. I n m od similar,
m ulte muzee si locatii de patrimoniu dispun de spatiu ca re poate fi folo sit pentru spectacole
si evenim ente culturale.
In scopul incurajării participării in num ăr m ai mare a vizitatorilor la abundenta de spectacole
si e venimente culturale din Romania exi stă două p rincipale cerinte. In primul rand
publicitatea evenim entelor cu mult tim p inainte si in al doilea rand facilitarea re zervării si
cumpărării biletelor.
5. Tu rism sportiv si de agre ment
Turismul pentru vânato are si pescuit reprezinta o posibilitate de valorificare a resu rselor
regiunii.
Vânatoa rea se poate pra ctica în padurile Olteniei cu aprobare din partea Directiei Silvice din
judetul respe ctiv, în perioadele permise p rin lege si în padurile ce nu fac parte din zonele
protejate prin lege.
Exista doua legi privind vânatoa rea:
 Legea 407/2006 van atorii si a protectiei fondului cinegetic com pletata de legea nr
197/2007
 Hota rarea n r 1105/2003 privind re orga nizare a Regiei Nationale a Pad urilorRom silva, completata de Hotararea nr 5 87/2004
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Pe scuitul spo rtiv se poate desf a su ra în conditii exceptionale pe tot cuprinsul regiunii pornind
de la Dun are cu spe cii specifice ca re se p ot ga si în acest fluviu: som nul, un pe ste care poate
atinge greut atea de 150 kg, cega, morun, ni set ru, salau, pe lacuri de câm pie, crap, cara s,
stiuca, pe râuri de câm pie, clean, m reana, pe reurile sau lacurile de munte, pa stra vul si
lostrita.
6. Tu rism activ
a) Ciclism
Ciclismul devine tot m ai popular ca activitate de recreere in Romania. Există cluburi de
ciclism atat pent ru ciclismul rutier, cat si pen tru ciclismul m ontan. Mai multe parcurile oferă
oportunităti de p ractica re a ciclism ului si multe altele intentionează să de zvolte circuite si
tra se e in zonele respective.
Produ sul ciclism de tra seu se află intr-un stadiu ext rem de incipient de dezvoltare. A exi st at
tentativa de a pune Romania pe hartă (din punct de vedere literal) prin de zvoltarea unui
Traseu de ciclism al Dunării. Ace sta includea detalierea unui traseu de-a lungul Dunării si
a sigurarea de hărti si detalii privind atra ctiile turistice si unitătile de cazare pent ru turi sti.
Acest proiect a fost int rerupt din cau za inundatiilor din 2005, iar fondurile au fo st folo site
numai pentru instala rea indicatoarelor de-a lungul tra seului.
b) Drumetii
Produ sul drumetii este in mare pa rte bine de zvoltat pe te ren p rin si stem ul de m arcare si
proce sul de autoriza re a tra seelor. Totusi, exi stă o slabă com unicare privind extin sa ofertă a
produ sului către potentialii excursi oni sti, ca re in conse cintă nu cuno sc oportunitătile. Acea stă
lipsă de com unicare 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 ace sto r inform atii sau a hărtilor.
Inform atii detaliate privind posibilitătile de drum etie sunt in gene ral disponibile numai la
so sirea intr-o statiune. Publicitatea in avans este p recară, iar info rmatiile detaliate pentru
planificare sunt dificil de obtinut inaintea unei vizite.
In pofida evidentei atra ctii a drum etiilor in Carpati si alte zone si a ef ortului se rios depus
pentru a oferi tra see clar marcate si sigure, ace st " produ s" nu este p rom ovat cu ag resivitate.
c) Sporturi de iarna
Sportu rile de iarnă sunt in mare vogă in Romania. Schiul, sno w boarding-ul si activitătile
a sociate ace sto ra sunt foa rte la m odă. Cei ca re fac parte din clasa de mijloc, in crestere in
special in ora se, au de sco perit in spo rturile de iarnă o a ctivitate pe care si-o pot permite si
care le indeplineste multe din aspi ratii. Multe zone m ontane au e xploatat a cea stă
oportunitate p entru a de zvolta fa cilităti specifice sportu rilor de iarnă in scopul gene rării de noi
locuri de muncă pentru rezidentii din zonă si activitătilor economice in zonele respective. O
m are part e a ace stei de zvoltări a fo st din p ăcate realizată ad hoc si fără a lua in considerare
im plicatiile pe scară largă. Exi stă riscul ca de zvoltarea uno r sportu ri de iarnă actuale sa u
viitoare să se co nfru nte cu unele a spe cte, cum ar fi:
 Să devină ne viabile pentru că piata -tintă in cad rul unei zone u so r accesibile este prea
m ică;
 Să de vină neviabile din cau za sezonului scurt dato rită in suficientei zăpezii – altitudinii
si incălzirii globale – si cere rii redu se din cu rsul săptămanii;
 Să devină neviabile si să aducă daune m ediului datorită nece sitătii si co st ului
produ ctiei de zăpadă artificială;
 Să aibă impact de dist ruge re a m ediului, atunci cand zonele sunt zone protejate si
sensibile;
 Să exercite o presiu ne prea m are asupra infrast ructurii locale – drum uri de acce s,
si stem e sanitare si de canalizare, parca rea aut ovehiculelor.
Datele p rivind gradul de o cupa re a spatiilor de ca za re si capa citatea de t ran spo rt pe cablu
indică varf uri scu rte ale cere rii si un g rad d e utilizare generală scăzut. Cresterea p otentială a
pietei pentru sporturile de iarn ă nu a fo st ce rcetată. Dezvoltarea viitoare p re supune deci
ri scu ri. Ea trebuie să nu se orienteze după p rodu s, ci să se baze ze pe evaluă ri se rioa se ale
cererii pietei.
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6. Tu rism “city b rea k”
Ca re zultat al creste rii timpului li ber si al multiplelor vacante, alături de aparitia companiilor
aeriene low co st si a trenurilor rapide intercity, s-a inre gistrat o crestere dramatică a
numărului de mini-vacante (city brea k) petrecute in ora sele europene.
Principalele cerinte ale unei reu sit e de stinatii city brea k sunt:
 Acce s fa cil low cost;
 Ca zare de calitate la tarife spe cifice perioadelor din afa ra sezonului (tipice de
weekend );
 Activităti culturale;
 Prepa rate culinare si băutu ri de calitate in zone atractive din imprejurimi;
 Cumpărături;
 Inform are corespun zătoa re;
 Tran spo rt local ade cvat.
Craiova poate, de a sem enea indeplini toate acest e crite rii. Com paniile de tran sport lo w co st
fac acce sul posibil si determină practicarea de către alte com panii a unor tarife sp ecifice
perioadelor din afara sezonului.
In general hotelurile practică tarife foarte scăzute in wee kend. Exist ă organiza tori foarte
activi, de si cu slabă mediatizare, d e spectacole de ope ră si formatii orche strale la sta ndard
international. Exi stă multe baruri si resta urante deosebit de animate noaptea. Cea m ai
im portantă e ste insă si inim a orasului. Exi stă multe zone at ractive cu a rhitectu ră f a scinantă,
m uzee, bi serici, magazine si cafe nele im bietoare. Există pa rcu ri m ici si m ari. Este un o ras
care te invită să -l cut reieri si să te b ucu ri de am bianta lui.
Prezenta re si de zvoltarea p rodu selor
Pentru ca un ora s să se poată lan sa ca de stinatie city break, este nece sară im bunătătirea si
dezvolta rea catorva aspect e:
 Tran sferu ri la aeropo rt
Pentru a păstra tarife de transp ort low co st t rebuie dezvoltat un serviciu spe cial de transport
perm anent cu a utobuzul intre oras si ae roport.
 Trasee de pa rcurs pe jo s - trebuie de zvoltate tra see de mers pe jo s m entionate pe
hărti in m ai m ulte lim bi st răine
 Cent ru de Inform are Tu ri stică - Un CIT trebuie de schi s in zona cent rală
 Re zervă ri la nivel central pent ru eve nim ente culturale
Un chio sc p refe rabil in cadrul CIT pent ru bilete la principalele spectacole de orchestră,
teatru, op eră, etc. Id eal ar fi un box office com puterizat pent ru to ate locatiile de specta col.
 Autocar cu m ultiple călătorii
Un tra seu in circuit cu auto carul care să ofere un număr nelimitat de călătorii pentru un bilet
zilnic de călătorie. Un ghid care să facă comentarii in m ai m ulte lim bi st răine ar fi o optiune
suplimentară.
 M arketing - t rebuie realizată o cam panie prom otională la diferite niveluri.
7. Croaziere pe Dun ăre
Există unele deficiente in cadrul traficului de croa zieră pe Dunăre, inclu siv:
 Rate si metode ne standardizate de p ercepe re a taxelor de acostare la ponton, a
tarifelor pent ru pa sageri, etc. in diferite pun cte;
 Taxele de acosta re la ponton sunt in gene ral m ult mai mari decat oriunde in altă parte
pe Dunăre – Bulgaria si Se rbia, de exemplu;
 Lipsa unui punct central sa u a unui birou de deconta re pentru anuntarea cu rselor de
nave si de pa sageri. Aceasta e ste p rocedura standard folosită in Ge rmania, Au stria si
Unga ria;
 Calitate slabă a uno r ponto ane si fa cilităti de acostare;
 Calitate slabă a d rum urilor de acce s sp re unele zone speciale de aco sta re;
 Neim plementarea unor reglementări de a cost are prioritare p entru navele de
croazieră;
 Lipsa informatiilor pentru vizitatori si a magazinelor in zonele de acosta re – cafenele,
artizanat local, et c.
Aproape inevitabil, majoritatea pasage rilor in croazie rele pe Dunăre vizitează pentru prima
dată Rom ania. Experienta si calitatea intam pinării sunt deci importante dacă dorim să-i
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convingem să revină ulterior intr-o vizită de m ai lungă durată. Se recom andă a sadar să li se
ofere facilităti de m ai bună calitate si să se profite de ocazie pentru a le oferi materiale
prom otionale pentru a-i incuraja să repe te vizita.
Pentru a cre ste num ărul vizitatorilor in croaziere pe Dunăre este ne ce sară modernizarea si
standardizarea p rocedurilor si fa cilitătilor de primire.
8. Circuite turistice
In turi smul de recree re e xi stă o tendintă tot mai accentuată de m obilitate a vizitatorilor.
Dato rită mobili tătii crescute, in spe cial prin creste rea numărului de autoturism e prop rietate
personală si prin di sponibilitatea inchirierii de masini, tot m ai m ulti vizitatori circulă dint r-un
loc in altul, cercetand dive rse locuri si dormind acolo o noapte sau două si apoi continuand
să se deplaseze . In felul ace sta se form ează circuitele.
Tur-op eratorii proiect ează circuite turi stice pe ntru călăto riile in grup. Persoanele particulare
isi proiectează p ropriile circuite sau itinera re, fie detaliat dinainte, fie doar in linii mari si luand
decizii privind obiectivele vizitate pe pa rcu rs. Multe din circuitele tu ristice includ num ai
m arcarea de stinatiilor si abia m entionează date gene rale.
Provoca rea pent ru destinatia turi stică est e de a propune circuite turi stice demon st rand că
există nenum ărate lucruri de văzut si de făcut in spatele marcajelor si prin aceasta vizitato rii
să-si mărea scă sejurul si cheltuielile. Dacă punctele de atra ctie si com paniile de turism m ai
m ici vor să profite din turi sm, ele trebuie p rezentate ca optiuni pentru a fi incluse int r-un
circuit. Vizitatorii apreciază foarte m ult circuitele propu se 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 concep t sa u listă de o ptiuni din care tu r-operat orul sau tu ri stul individual poate
alege. Principalele obiective ale unui circuit tu ri stic din punct d e vede re al de stinatiei sunt:
 Creste rea du ratei sejurului evidentiind gama largă de optiuni de vizite si a ctivităti la
fiecare de stinatie;
 Creste rea dura tei sejurului indicand optiuni pentru e xcursii pornind de la baza
de stinatiei;
 Indicarea legăturilor cu alte de stinatii din regiune pent ru a cre ste gradul de atra ctie in
general si motivatia vizitării.
In esentă, circuitul cuprinde principalele ora se, ca diamantele intr-un colier, care pot fi vizitate
toate intr-o singură călătorie sau in grupuri mai mici. Totusi, fiecare o ras treb uie să -si
demonst reze propriile fatete – atractii, dist ractii, plim bări, etc. – pre cum si gam a de atra ctii,
activităti si excu rsii acce sibile din orasul re spectiv.
Orasele tind să fie punctele cent rale intr-un circuit pentru că ele au p rincipalele atractii si
m ajoritatea spa tiilor de cazare, da r un elem ent im portant al circuitului il reprezintă
oportunitătile de cazare in m ediul rural. Ace ste optiuni de cazare actionează ca sateliti pentru
principalele orase pe rm itand vizitatorilor să se la se in voia a ctivitătilor si stilului de viată ru ral
si să gust e din atractiile urbane.

Serv icii de cazare i n Plev en
Hotelul “Balk an”- e ste un hotel de 3 stele. Ofera un apa rtam ent re zidential, 14 apa rtamente
standard, 90 camere single, 92 camere duble, o sala de confe rinta. Sala de confe rinta e ste
prefe rata pentru organizarea de seminarii, forum uri si intalniri. Hotelul are de asemenea o
cafenea, restau rantul “Bal kan”, cu o g radina de va ra, restau rantul “Pano ram a”. Tel: 06 4/803700, Adre sa: Buleva rdul “Ru sse ” 85
Hotelul “I nte rrostov ”- e ste un hotel de 3 stele, localizat in cent rul orasului, având in dot are 7
apartamente stand ard, 60 camere duble, 40 cam ere single, restaurante
luxoa se, o g radina de vara, un bar de noapt e, o sala de conferinte. Tel: 064/
801-095, Ad resa: St r. “Osvobojdenie”, n r.2
Hote lul “Pleven” S A- hotel de 2 stele localizat in apropiere de statia de
autobuz si statia de cale ferata. Tel: 064/3 -83 -13, Adresa: piata “Re publica”, nr
2
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Pensi unea “Kaila ka” este localizata in parcul de distra ctii
“Kaila ka”. A re in dota re 5 ap artamente, 45 camere duble, un
re sta uran t elegant, o gra dina de vara, un lobby bar. Tel: 064/801473

Hotel com plex “Storgozi a” localizat in zo na rezidentiala Storgozia. A re 26 de cam ere single,
58 camere duble, 20 apart amente, un lobby ba r, sauna, o pa rcare.pazita. Tel.: 064/850 -537

2.3. Oportunitati de dezvoltare prin identificarea niselor de piata in
turismul trans frontalier
Analiza SWOT in domeniul turismului, identifica urmatoarele:
Principalele puncte tari:
 Dive rsificare ridicata a ofe rtei turi stice: paduri si pa rcuri naturale cu flora si fauna
variata, m unti, peste ri, zone rurale necontam inate, ape minerale si statiuni termale,
pe scuit si vânatoare, at ractii culturale
 Folclorul si tra ditiile, gast ronom ie bazata p e produ se naturale locale
 A doua regiune din Romania ca num ar si importanta a m ana stirilor ve chi (turi sm
ecum enic)
 Regiunea este boga ta in ape m inerale(turi sm balnear)
 Existenta pen siunilor agroturistice
 Existenta ve stigiilor culturale si i sto rice pe teritoriul regiunii
 Existenta unui numar m are de parcuri natu rale
Puncte slabe
 Infra stru ctura din turi sm la standa rde redu se, calitate re dusa a cazarii, infrast ructura
de baza subdezvoltata; lipsa ca pacitatilor de tu ri sm sportiv
 Numar scazut de evenim ente turistice si culturale
 Cultura limitata în se rviciile de turi sm; foarte putini tur ope rato ri pentru Oltenia
 In suficienta unitatilor de învatam ânt specializate în tu ri sm
 Regiunea se ba zea za puternic pe turi smul so cial (pentru pe rso anele în vârsta)
subventionat de la bugetul de stat
 In suficienta promovare a produ selor confe ctionate m anual (inclusiv: di stributie
scazuta, slaba vizibilitate pentru turi sti)
 Diferenta înt re potentialul turistic al judetelor din sudul si nordul regiunii
Oportunitati
 Foarte bune p erspe ctive pentru turi smul m ontan (turi sm recreativ)
 Perspective bune pent ru dezvoltarea tu rism ului rural în zonele izolate
 Po sibilitatea exploatarii parcurilor natu rale si a zo nelor protejate ca re su rse t uri stice în
acela si timp protejând m ediul regional (ecoturi sm)
 Includerea portiunii de Dun are a re giunii în si stem ul turistic european de tip croa ziera
 Intere sul cre scut în agroturi sm
 Finantari (Uniunea Europeana, Gu vernul Rom aniei, alte surse )
 De zvoltarea p roduselor turi stice regionale
 Infiintarea punctelor de informare turistica regionala
A menintari
 Întârzieri în privatiza rea utilitatilor din turism
 Prom ova re in suficienta a tu ri sm ului comparativ cu celelalte regiuni
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A. Resursele turistice naturale ale re gi unii Olte nia
 peisaje de luncă adiacente Dună rii, cu pâlcuri de pădu re, dune de ni sip, ochiuri de
apă ca re adem ene sc pescarii spo rtivi;
 peisajele specifice din lunca Jiului, m ai ales în ap ropiere de vă rsarea în Dună re;
 lacurile răm ase după lucrările de hidroamelioraţie (Bi streţ , Fântâna Banului, Ra st,
Maglavit, Golenţi (Ciuperceni ), rep rezentând un real potenţial pentru pe scuitul
sportiv sau ag rement;
 lacurile naturale din lunca Jiului, unele cu amenajări pentru ag rem ent (Lacul Prun et
- B ratvoieşti);
 ape minerale de la Gighera (lângă Bech et);
 potenţialul piscicol din lacuri şi apele curgătoare;
 ape minerale: lacul Gherceşti (ape bica rbonatate, sulfatate, sodice), Lacul Ionele
(comuna Urzicuţa, ape bicarbonatate, sl ab sulfatate, sodice, hipotone);
 condiţiile de climă, care fa vorize ază practica rea turi smului aproape tot tim pul anului
(130 -137 zile cu ce r senin/an );
 valoarea peisagistică şi d e ag rem ent a pădu rilor de ce r, gâ rniţă, go run, fag, salcâm,
unele fiind încadrate în re zervaţii ( Pleniţa);
 alte rezervaţii ştiinţifice care pot fi incluse în circuitele turi stice (dunele de la
Dăbuleni, Valea Rea - Rado van, pun ctele fo silifere Bucovăţ, Drănic, rezervaţia
ornitologică Ciupe rceni – Desa, paji ştea halofilă Gighera ş.a.);
 fondul cinegetic valoro s, important pent ru organizarea u nor partide de vânăto are.
B. Resurse turis tice a ntropice
I. Potenţi alul cul tural-is toric
a) Aşeză ri ve chi:
 a şeză rile geto-da cice de la Bist reţ (9-6 î.Hr.);
 ca st rele rom ane de la Bistreţ (sec. 2-3 d. Hr. ), Desa (se c. 2 î. Hr. - 4 d-Hr.), Răca ri,
Brăde şti
b) Monum ente istorice şi de artă de factură religioasă
 m ănăstiri: Co şu na - Bu covăţ (157 2), Jitianu - com una Poda ri (1658 ), Obedeanu
(1747 ), Sad ova (1663), Segarcea (sec. XV-XIX), Alba (sec. al XVII I-lea ), fo stul schit
Zd raia - Roaba (sec. al X V-lea ), fo st ul schit Târna viţa (1672);
 bisericile din Băileşti (1839 şi 1 845), Almăj (1787), Ad âncata (18 06), Am ără ştii de Sus
(1843 ), A rget oaia (18 13), Balota de Su s (1858 ), Bechet (1808), bisericile din Craiova:
“M adona Dudu” (175 8), “Sf. Mina“ (1731), "Sf. Nicolae - Belivaca ” (1 786), Hagi Enu şi
“Toţii Sfinţii ” (1792), “Sf. Treime” (1890 );
 Cated rala Mitropolitană (1690) şi Palatul M itropoliei din Craiova.
c) Monum ente istoriceşi de artă , m onumente de arhitectu ră civilă
 ca se f ortificate de timpul culelor: Poenaru (174 6) din Alm ăj, Izvoranu - Geble scu (se c.
XVIII ) din Bra bova, Cernăt e ştilor (se c. al XVIII -lea) din Ce rnăteşti;
 Ca sele Băniei (1699), Ca sa Glogoveanu (1802), Casa Cernăte scu - Cârlogean u
(1776 ), Casa Bengescu (sec. al XVIII-lea), Palatul Administrativ (18 12), Fab rica
Hoffen schran z (1877), Hanul Putureanu (1 885), Ruinele Ha nului Hurez (1706 ),
Fântâna Pu rcariu (1816 ), Fântâna Ro şie (1850), Fântâna Popo va (se c. al XVI I-lea),
Pacul Poporului (1897) - în Craiova; Curtea şi conacul lui Cornea B răiloiu (1695) din
satul Negoie şti, Cu rtea lui Stan Jianu (se c. al X VII-lea ) din satul Preajba, Casa conac a pict orului Hen ri Catargi (sec. al XI X-lea) din comuna Scăeşti, Conacul
Coţofe nilor (1653 ) din sa tul Coţofeni.
d) Monum ente de artă plastică com em orative
 m onumentele: Tudor Vladimirescu, Fraţii Buze şti, Al.I. Cuza - din Craiova; bu stul lui
Th. Aman din Craiova, Obeliscul lui Cob uz (1916-1 918), Obeliscul bateriei “M ircea”
din Calafat, Obeli scul “1877" din Băile şti.
e) Muzee, ca se memoriale: în Craiova: M uzeul Olteniei, M uzeul de a rtă, Muzeul memorial
Traian Demetre scu, Muzeul memorial Elena Farago; Muzeul oră şenesc din Calafat; M uzeul
istoric din comuna Poiana M are; ca sa poetului Al. Macedonski din satul Popea sa.
f) Etno grafie şi folco r
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 m onumente de arhitectură pop ulară: bise ricile din lemn din Balota de Jo s (1709),
Gubancea (sec. al XI X-lea ), Sad ova (sec. al XV-lea), Secu (sec. al XVIII -lea şi
recon struită în 1831 ), Valea lui Pătru (1 815), Fân tânele (1700);
 creaţie artistică populară: crucile de lemn pictate din satele Tuglui (sec. al XIX - lea),
Salcia, Ni sipu ri (sec. al X IX -lea), cru cile de piatră din satele M ăţăţei (177 0), Ostroveni
(1862, adusă din Bulgaria); co stum e populare tra diţionale la Dăbuleni, olărit la Valea
Stanciului, ţesături la Bâ rca, in stalaţii tehnice populare la Vele şti, Ru pturile;
 m anifestări folclorice tradiţionale: “Să rbătoarea teiului” (în jurul datei de 15 iunie, la
Cleanov, 52 km de Craiova ), "Să rbătoarea bujo rului” (ultim a decadă a lunii mai în
pădurea Pleniţa, la 50 km de Craiova ), Fe stivalul cântecului popular “M aria Tăna se”,
anual, la Craiova.
II. Potenţialul te hnic o-e conomic e ste rep rezentat p rin:
 podgoriile şi cramele de la: Se garcea (1906), Dăbuleni, Bechet , Sadova, Ostroveni,
Poiana M are ş.a.
 lacurile antropice de pe Jiu şi alte văi se cundare, cu funcţii piscicole, de agrement
sau indu st riale.
Pentru valorificarea opo rtunitatilor de dezvoltare a turism ului au fost identificate o serie de
prog rame, a stfel pent ru Rom ania:
Pentru susţinerea p rom ovă rii ofertei turi stice române şti şi pentru c reş terea circ ulaţi ei
turis tice pe teri toriul Româ niei, a fost lan sat oficial proiectul de S trate gie de dezvol tare a
turismul ui 2007 – 2013, cu p articipa rea asociaţiilor profesionale şi patronale din tu ri sm , a
autorităţilor locale şi regionale din România, a ONG-u rilor din turism şi a co n sultanţilor
internaţionali şi s-a demarat p rocesul de b randing naţional p rintr-un p roiect su sţinut d e
Agenţia Statelor Unite pent ru De zvolta re Internaţională (USAI D).
Proiectul include şi reprezent anţi ai a so ciaţiilor profesionale şi pat ronale din tu ri sm şi se
corelează cu proiectul de crea re a brandului na ţi onal iniţiat de Agenţia Naţională pentru
Strategii Guvernam entale.Strat egia tu rism ului a fo st finalizată şi se află pe circuitul de
avizare şi aprobare.
Prin aderarea Rom âniei, în sept embrie 2005, la "Carta pentru Geotu ri sm " a so cietăţii
National Geographic, România a fo st declarată a t reia de stinaţie geoturi stică din lume.
S-a elaborat un pachet de proiecte de a cte normative arm onizate cu legislaţia din ţă rile
Uniunii Europene (UE), prin ca re se va a sigura atât creşterea ca lită ţii serv iciil or, câ t şi
diversificarea ofertei.
Totodată, s-a a cţionat pent ru sim plifi carea legisla ţiei de spe cialitate în domeniu, iar în
colabora re cu sp ecialişti ai Sectorului Turi sm , Hotelu ri, Restau rante şi cu sprijinul experţilor
din cadrul M inisterului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ai In stitutului Naţional de
Stati stică (I NS), s-a realizat o etapă im portantă de actualizare a nomencla torului de
Clasi fica re a Ocupa ţiil or din România pe ntru Sectorul Turism, Hoteluri, Resta ura nte.
A fost elaborat , mediatizat, aprobat şi derulat Programul de dezv oltare a î nv ăţământul ui
turis tic – 2006. P rin ace ste p rogram, s-au susţinut logistic şi financiar proiect e de
învăţământ turi stic, cu t em atica de specialitate. Centrul Naţional de În văţăm ânt Turi stic a
derulat 44 de programe de form are profesională cu p ersoane juridice.
Au fo st continuate : „Programul Stea gul Al bas tru” şi P rog ramul de creşte re a calităţii
serviciilor turi stice hoteliere „Si gla Q” (sau „M arca Q”), în ved erea îndeplinirii criteriilor şi a
atingerii standardelo r europ ene pentru po rturi de ag rement, unităţi hoteliere. Pentru se zonul
2006, 8 plaje şi portul de ag rem ent, angajate în p rogram, au prim it distincţia “Blue Flag”.
Guve rnul României a stabilit printr-un Memorandum 5 subp rog ram e de inve stiţii în turism,
care urm ează să se deruleze în pe rioada 2006 – 200 8 (pe ntru anul 2006 s-a cheltuit suma
de 325 m ili oane EUR):
 supe rschi în Ca rpaţi;
 dezvolta rea st aţiunilor turistice balneo clim aterice;
 dezvolta rea infra structu rii turistice în zona montană înaltă;
 dezvolta rea e chilibrată şi integrată a zonei turi stice din Delta Dunării şi a staţiunilor de
pe litoralul M ării Negre;
 dezvolta rea turi smului cultural.
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Proiectele pent ru care se solicită finanţare au printre obiective şi amenajarea unei reţele de
centre de inform are t uri stică.
S-a dive rsificat şi extins activitatea Consiliului Consul ta tiv pentru De zv olta rea şi
Prom ov area Turismul ui, din care fac parte peste 20 de a sociaţii profesionale şi pat ronale
din turism ul rom ânesc, în cadrul că ruia se dezbat principalele poli tici din domeniul turismului
şi s-au iniţiat acorduri de cooperare cu Asociaţia Naţională de Tu ri sm Rural, E cologic şi
Cultural (ANT RE C) şi P atron atul A sociaţiei Naţionale a Agen ţiilor de Turi sm (PA NAT), pentru
activităţile de autorizare, cont rol şi promova re la nivel regional. E ste un pa s în sem nat în
domeniul cooperării cu actorii implicaţi în turism, întrucât, pent ru a se crea încredere între
parteneri (fie în sectorul public, fie în secto rul privat, fie intersecto rial), e ste nevoie de
comunicare, iar com unicarea a evoluat de la inform are, la consultare, interacţiune, feedback. Pent ru promovarea turismul ui româ nesc s-au realizat o serie de ma teri ale de
promov are: Ghidul Hotelurilor – 2006 , broşu ra “Traveller Magazin”, pliantul „Infolitoral”, a
fo st co ntinuată difuza rea de bro şu ri şi revi st e pe teme pre cum : Ca stele şi palate, M aram ure ş,
Buco vina, Staţiuni balneoclimaterice, Drumurile vinului, Delta Dunării, etc., î n p rincipalele
limbi de circulaţie internaţională. Au fost realizate campanii de promovare, atâ t pe piaţa
internă, cât şi pe plan extern, ca re au inclu s spotu ri TV, reclame outdoor (panotaj, inclu siv
în principalele mijloace de transport în com un din Anglia, Spania, I sra el, Suedia, Italia,
Franţa, p recum şi în staţii), Inte rnet (banne r, lin k), reclam e în pre sa scrisă. Au f o st o rganizate
acţiuni de road -sho w. Spotu rile de promova re tu ri stică a Rom âniei s-a u difuzat p e
pri nci palele ca nale pa n-e uropene de televizi une: CNN, Di scovery, BB C, Euro News, et c.
S-a pa rticipat la cele m ai im portante târguri şi burse de turism internaţi onale (Germania,
Anglia, Ţările Benelux, Au st ria, Elveţia, Spania, Franţa, Italia, Fed eraţia Ru să, China,
Unga ria, Ţările Scandinave, SUA, I srael, etc. ) – pes te 50 de mani fes tări e xpozi ţi onale de
turism. În ceea ce p rive şte p rom ova rea pe pieţele externe, s-au o rga nizat evenimente
speciale în st ăinătate, precum: se ri româneşti, zile ale României, mini-festivalu ri de tradiţii şi
artizanat.
Pe plan intern, au fo st o rganizate la Bucu reşti Târgul Na ţi onal de Turism (a prilie 2006 ) şi
Târgul Inte rna ţi onal de Turi sm (octombrie 2006), edi ţia a XVI -a. ANT a sprijinit
organiza rea prim ei ediţii a Târgului de Turism Rural din România – Rustica România
(sept embrie 2006).
Au fo st int rodu se te hnici moderne de promov are (pool system, ges ture tech, dyna
scan), care vo r fi utilizate pe larg în cadrul m anifestărilor viitoare. În vede rea at rage rii
partenerilor st rategici, cu p recad ere a celor din se cto rul privat, s-a ini ţia t târgul
internaţi onal de proiec te pentru de zvoltarea turismul ui la nivel local si regi onal, şi au
fo st invitaţi în vizite de docum entare în Rom ânia jurnalişti, tour operatori şi alţi creatori de
opinie din Austria, Belgia, China, Germ ania, Italia, Anglia, SUA, et c.
În ceea ce prive şte promovarea imagi nii României ca destinaţie turis tică pri n
intermediul I nterne tul ui, a u fost reali zate următoarel e acţiuni :
 A fost rep roiectat şi relansat site-ul in stituţiei, www.m turi sm.ro, ace st site bene ficiind
şi de optimizare în cadrul m otoarelor de căuta re (SEO), fa pt ce a determ inat vizitarea
acestuia de u n număr sp orit de utilizatori.
 S-a lucrat în vederea re stru cturării, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al
im aginii, a site-ului oficial de promovare a României ca destinaţie turistică,
www. rom aniatravel.com . Noul site fiind dedicat exclu siv p rom ovă rii Rom âniei turistice
pe pieţele internaţionale, cu va riante lingvistice în lim bile engleză, france ză, ge rmană
şi spaniolă;
 În plu s f aţă de a ce st site, ANT a mai dezvoltat, sub direct a coordona re a birourilor
sale de promovare şi info rm are tu ri stică din străinătate, site-u ri de p rom ovare
adaptate la spe cificul pieţelor turistice pe ca re ace ste birouri activea ză. În cu rsul
anului 2006, au fost refăcu te şi relan sate www.guideroumanie.com – site-ul pentru
piaţa Franţa, www. romania.it – siteul pent ru piaţa Italia, www. rum aniatour. com – siteul pentru piaţa Spania, www.roumanie-tourism e.be – site-ul pentru piaţa Benelux, cu
variante lingvi stice în franceză si flamandă;
 Sunt in con st ru cţie site-u ri de promovare pent ru urm atoarele pieţe: Aust ria
(www.rum aenien-info.at ), China şi Unga ria şi î n proce s de restructurare,
www. rom aniatourism .com – site -ul com un pentru pieţele SUA şi Marea B ritanie;
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ANT a cont ribuit la realizarea site -ului dedicat celei de -a XI-a ediţii a Summ it-ului
Francofo niei, eveniment desfăşura t in toam na anului 2006 la Bucure şti:
www. som met-francoph onie.org. Cont ribuţia a con stat în fu rniza rea conţinutului
dedicat prezentă rii Rom âniei turistice, atât ca text cât şi ca im agini;
La realizarea site-ul www.da nube-info.org, s-a încearcat o g rupa re a tuturo r tra seelor cicliste
şi a site -urilor de spre cicloturi sm într-o manieră unitară, analizandu -se po sibilitatea
dezvoltă rii infrastructurii pentru biciclişti.
În domeniul statisticii, ANT a continuat coopera rea t radiţională atât cu in stituţiile interne –
In stitutul Naţional de Statistică (I NS ) – căruia îi transm ite situaţia unităţilor nou clasificate, cât
şi cu cele internaţionale: Organizaţia Mondială a Turism ului şi Comisia Europeană pentru
Turism – că rora le furnizează rapo artele anuale privind situaţia turism ului în România, pe
baza indicatorilor st ati stici com unicaţi de INS. Din decem brie 2006, ANT t ran smite periodic
Comitetului pentru Turi sm din cadrul Organizaţiei pent ru Coopera re şi Dezvoltare Econom ică
(OCDE) date stati stice complete din domeniul indust riei călătoriilor şi turi smului, pentru
elaborare a pe riodică a lucră rii „Perspe ctive ale tu ri sm ului OCDE”.
În domeniul autori zării şi c ontrol ului, au de rulate acţiuni de verificare şi cont rol la unităţile
comerciale din domeniul turism ului. În câteva cazuri, s-a recu rs la sancţiuni contra venţionale,
averti smente, am enzi, decla sificări ale unităţilor, retrage ri ale certificatelor de clasificare sau
ale licenţelor de turi sm, susp endări ale licenţelor de turism .
În domeniul relaţiilor interna ţi ona le, ANT ia pa rte la activităţile: Organizaţiei M ondiale a
Turismului (OMT), Com isiei Europ ene pent ru Turi sm (CET), Aso ciaţiei Internaţionale de
Prom ova re a Turi smului Dunărean (die Donau ), Iniţiativei Central-Europene (ICE),
Orga nizaţiei de Cooperare Economică la M area Neag ră (OCEM N), Organizaţiei pentru
Coope ra re şi Dezvoltare Economică (OCDE)2, et c. Rom ânia a devenit ob servator în cad rul
Comitetului pentru Turi sm al OCDE în cursul lunii septem brie 2006, după p rezenta rea la
Roma, în iunie 2006, a Politicii Naţionale în dom eniul turism ului. Trebuie subliniat faptul că
adera rea la OCDE e ste unul dintre obiectivele de politică exte rnă im portante – obiectiv inclus
în Programul de Guvern are 2005 – 200 8.
In cad rul Programului Operational Regional, turi smului ii este destinata Axa Priorita ra 4:
De zv olta rea turismului re gional şi l ocal
Domeni ul maj or de i nterv enţie: 1. Res taurarea şi valori fica rea pa trimoni ului istoric şi
cultural, precum şi crearea/m ode rni zare a infra structuril or conexe
Obie ctiv e:
 Creşte rea im portanţei turi smului şi culturii, ca factori ca re stim ulează cre şterea
economică în regiuni, respectând p rincipiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei
m ediului;
 Extinderea sezonului turistic;
 Creşte rea numărului de turişti, prin valorificarea pote nţialului turistic cultural local şi
regional pe piaţa turi stică n aţională şi internaţională.
Ac tivi tăţi eligibile şi operaţiuni ( proiecte)
Sunt eligibile pentru finanţare activităţi ca re vize ază obie ctivele cu potenţial turistic ca re fac
parte din pa trim oniul UNES CO, patrimoniul cultural naţional, patrimoniul cultural local din
m ediul urban, cum ar fi:
 Re staurarea, con solidarea, protecţia şi con servarea clădirilor de p atrimoniu;
 Re staurarea, protecţia şi conse rvarea picturilor interioare, f re scelor, pict urilor m urale
exterioare;
 Refa cerea / am enajarea căilor de acces (pietonale şi caro sabile) către obiectivele
reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a ace stora;
 Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exte rior, a iluminatului de
siguranţă pre cum şi a celui decorativ;
 Re staurarea şi remodelarea pla sticii faţadelor;
 Amenajări peisagistice pen tru e videnţierea obiectivului reabilitat;
 Dotă ri interioare (in stalaţii, echipamente şi dotă ri pentru a sigurarea con diţiilor de
climatizare, sigu ranţă la foc, antiefra cţie);
 In stalaţii, echipamente şi dotări pentru asigura rea ne cesa rului de apă şi pentru
evacuarea apelor pluviale şi menajere;
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Dotă ri interioare pentru expu nerea şi protecţia pat rimoniului cultural mobil şi imobil
Amenajarea zonelo r de p rote cţie prin delim itarea şi împrejm uirea obiectivelor de
patrim oniu (acolo unde e ste ca zul);
 Construcţia utilităţilor anexe (pa rcaj, g rup sanitar, reclame şi indicatoare );
 Amenajarea / marca rea de t rasee tu ri stice / itinera rii culturale la obiectivele reabilitate.
Solici tanţi: Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; Societăţi comerciale;
Persoane juridice (ca re nu sunt agenţi econom ici).
Area le / zone ş i /sau grupuri ţintă: Areale în care se găse sc obiective cu p otenţial turi stic
din patrim oniul UNESCO, patrimoniul cultural naţional, patrim oniul cultural – local din mediul
urban.
Criterii de eligi bili ta te a proiec tel or
 Proiectul tre buie să se în cad reze în dom eniile eli gibile în cadrul Programului
Operaţional Regional;
 Solicitantul de proiect do vede şte calitatea de proprietar al terenului şi / sau a
obiectivului de patrim oniu sa u a re a cordul prop rietarului de drept (p ersoană fizică sau
juridică ) în ca zul în care nu este proprietarul obiectivului de patrimoniu ;
 Proiectul are stu diu de fezabilitate şi avizele co re spunzăto are;
 Solicitantul de proiect tre buie să fa că dovada capacităţii de finanţare;
 Activităţile propu se spre finanţare în cad rul proiectului să nu fi fost finanţate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
 Co sturile proiectului se încad rea ză în limitele financiare prevă zute pent ru tipul
re spectiv de p roiect;
 Graficul plăţilor efe ctuate de către beneficiar căt re cont ractor să nu depă şea scă 30
iunie 2015
 Proiectul t rebuie să fie în conco rdan ţă cu planurile de am enajare a terito riului;
 Proiectul are auto rizaţiile specifice nece sare;
 Proiectul trebuie să re specte normele legislative p rivind p rotecţia obiectivelor de
patrim oniu / siguranţa tu ristului, protecţia m ediului;
 Existenţa căii de acces la obiectivul de pat rimoniu restaurat;
 Obiectivul de pat rim oniu să fie inclu s total sau pa rţial în circuitul public;
 Solicitantul trebuie să demonst re ze ca pacitate administ rativă (prop rie sau p rin
delegare) de implem entare a proiectului.
Organismul competent pentru e fec tuarea plă ţil or că tre bene ficiari : MDLPL- Auto ritatea
de Ce rtificare şi Plată
M ărimea alocărilor fi nanciare : Co stul total m inim al unui proiect: 500.000 Eu ro; Co stul
total maxim al unui proiect: 25.000.000 Eu ro.
Autori tă ţi ale admi nis traţiei publice locale şi centrale care fa c dovada p rop rietăţii asupra
obiectivului de patrimoniu sau au aco rdul proprietarilor de drept- Cont ribuţie FE DR 85 %,
Buget de stat 13 %, Buget local 2 %
Pers oane j uridi ce (care nu sunt agenţi ec onomici) ca re a u î n proprie ta te obiective de
pa trimoni u : Cont ribuţie FE DR 85 %, Buget de stat 13 %, Cont ribuţie prop rie 2 %
Socie tăţi comerciale care au î n proprietate obiectiv e de patrimoniu
• Societăţi Comerciale – Întrepri nderi Mari: Cont ribuţie FE DR:maxim 40% pentru Reg
Bucu reşti Ilfov, m axim 50% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 60% pentru
Reg Bucu re şti Ilfov, minim 50% pentru celelalte Regiuni
• Societăţi Comercial e – Între pri nderi M ijlocii: Cont ribuţie FE DR: maxim 50% pentru Reg
Bucu reşti Ilfov, m axim 60% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 50% pentru
Reg Bucu re şti Ilfov, minim 40% pentru celelalte Regiuni
• Societă ţi Comerciale – Î ntrepri nde ri Mici: Contribuţie FEDR: maxim 60% pentru Reg
Bucu reşti Ilfov, m axim 70% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 40% pentru
Reg Bucu re şti Ilfov, minim 30% pentru celelalte Regiuni
Aj utor de s tat: Activităţile finanţate în cadrul ace stui domeniu de intervenţie nu fac obiectul
ajutorului de stat înt rucât natura ace sto ra nu e ste în p rincipal una economică.
Domeni ul maj or de interv enţie: 2. Crearea / de zvoltarea/ modernizarea i nfras tructurilor
speci fice pe ntru valorificarea durabilă a res ursel or na turale c u pote nţial turistic
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Obie ctiv e: Valorificarea re surselor naturale în scop tu ristic; Diversificarea se rviciilor turi stice.
Ac tivi tăţi eligibile şi operaţiuni (proiecte)
• Dezvoltarea reţelelor de capta re şi / sau t ran sport 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);
• Am enajarea, modernizarea, dotarea (inclu siv cu utilităţi) a bazelor de t ratament din
staţiunile balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;
• Am enajarea obiectivelor turi stice na turale pen tru activităţi turi stice (form aţiuni geologice,
pe şte ri, saline, m ine, vulcani noroioşi, lacu ri) p rin: Instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie;
• Asigura rea acce sului în condiţii de securitate pentru turi st;
• Amenajare grupuri sanitare;etc.
• Amenajare puncte (foi şoa re) de ob se rva re / filmare / fotografiere;
• Ref ace rea şi amenajarea căilor de acces la p rincipalele obiective turi stice naturale, cu
excepţia d rumurilor finanţate su b Axa prio ritară 1 şi a drumurilor com unale;
• Am enajarea şi dota rea platform elor de cam pare, inclu siv utilităţile spe cifice (g rupu ri
sanitare, apă cu rentă, iluminat etc.);
• Amenajare puncte de colecta re a gunoiului m enajer;
• Am enajarea şi con st ruirea de ref ugii m ontane pentru asigurarea sig ura nţei şi a primului
ajutor în caz de a ccidente;
• Marcarea t raseelor montane;
• Amplasare a de panouri inform ative;
• Amenajarea de noi po sturi SALVAMONT;
• Reface rea şi amenajarea aleilor de acce s la re sursele minerale, a tra seelor pent ru cu ra de
teren, a spaţiilor de recreere şi popa s, a fa cilităţilor de utilizare a izvoarelor m inerale;
• Refa cerea parcurilor balneare, parcu ri – grădină;
Solici tanţi: Auto rităţi ale administraţiei publice; Societăţi comerciale.
Area le / Zone şi/sau grupuri ţintă :Areale cu resurse naturale, care au potenţial turi stic.
Criterii de eligi bili ta te
 Proiectul trebuie să se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului Operaţional
Regional;
 Solicitantul de proiect do vedeşte calitatea de p rop rietar al te renului şi sa u al clădirilor sau
după caz, con ce sionar te renului / clădirii, pe o durată de minim 10 ani;
 Proiectul are stu diu de fezabilitate şi avizele nece sare;
 Solicitantul de proiect tre buie să fa că dovada capacităţii de finanţare;
 Activităţile propu se spre finanţa re în cadrul p roiectului să n u fi fost finanţate din fonduri
publice în ultimii 5 ani;
 Co sturile proiectului se încadrează în limitele financiare pre văzute pent ru tipul re spe ctiv
de proiect;
 Graficul plăţilor efectuate de căt re beneficiar căt re co ntra cto r să nu depăşească 30 iunie
2015;
 Solicitantul trebuie să demonst reze capacitate administrativă (p rop rie sau p rin delegare)
de im plementare a proiectului;
 Proiectul trebuie să fie în concord anţă cu planurile de amenajare a teritoriului şi să aibă
autorizaţiile spe cifice necesa re (de mediu, con strucţii, urbani sm);
 Proiectul trebuie să respecte norm ele legislative privind protecţia obiectivelor naturale de
patrim oniu, siguranţa tu ri stului, protecţia m ediului);
 Existenţa căii de acces la obiectivul turi stic reabilitat.
Organismul compe tent pe ntru e fectuarea plăţil or către be ne ficia ri: MDLPL - Auto ritatea
de Ce rtificare şi Plată
M ărimea alocărilor fi nanciare : Co stul total m inim al unui proiect: 200.000 Euro, Co stul
total maxim al unui proiect: 25.000.000
 Autori tă ţi ale admi nistra ţiei publice local e şi centrale care fac dova da prop rietăţii
a sup ra terenului/clădirilor sau le deţin în conce siune pent ru cel puţin 10 ani, sau au
acordul prop rietarilor de drept Contribuţie FE DR 85 %, Buget de stat 13 %, B uget local
2%
 Socie tăţi comerciale
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• Socie tă ţi Comerciale – Î ntreprinderi M ari : Cont ribuţie FEDR: maxim 40% pentru
Regiunea Bucu reşti Ilfov, maxim 50% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia p rop rie: minim
60% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov, m inim 50% pentru celelalte Regiuni
• Societăţi Comerciale – Întrepri nderi Mij locii : Contribuţie FE DR: maxim 50% pentru
Regiunea Bucu reşti Ilfov, maxim 60% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia p rop rie: minim
50% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov, m inim 40% pentru celelalte Regiuni
• Socie tă ţi Come rciale – Î ntre pri nderi M ici : Cont ribuţie FEDR: maxim 60% pentru
Regiunea Bucu reşti Ilfov, maxim 70% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia p rop rie: minim
40% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov, m inim 30% pentru celelalte Regiuni
Aj utorul de stat: Inve stiţiile finanţate din cadrul dom eniului de intervenţie „Valorificarea
re surselor turi stice naturale în contextul dezvoltării durabile” nu intră sub incidenţa
prevederilor ajuto rului de stat.
Domeni ul maj or de interv enţie: 3. Reabilitarea/ex ti nderea/modernizarea/dotarea
struc turilor de caza re c u utili tăţile c onexe, prec um şi a facili tăţil or de recreere
Obie ctiv e:
 Im bunătăţirea calităţii serviciilor de caza re;
 Crea rea / extinderea st ructu rilor de ag rem ent tu ristic, în vederea creşterii num ărului de
turişti şi a duratei sejurului;
 Dive rsificarea se rviciilor turi stice .
Ac tivi tăţi eligibile şi operaţiuni (proiecte)
1. Reabilitarea/moderniza rea/ex tinderea structuril or de caza re c u utili tăţile
cores punză toare, inclusiv trai ni ng pentru utili zare a echi pame ntul ui (dacă nu este
incl us î n pache tul ofe rit de furnizor):
 Structurile de cazare eligibile pentru finanţare sunt: hoteluri, moteluri, pen siuni turi stice,
campinguri, cabane, hot eluri pentru tineret;
 M odernizare stru ctu ri de caza re: renovare, reabilitare, extinde re, amenajare (inte rior şi
faţadă, grupu ri sanitare, camere / spaţii pentru pe rsoane cu handicap locom otor), izolare
fonică, extinde re spaţii de ca zare, m odernizare si stem de utilităţi, amenajare
parcare/g araje, ilum inat exterior ;
 Dota re st ructuri de ca zare cu echipamente spe cifice (inclu siv echipamente ecologice
pentru alimentare cu energie elect rică, spălătorie ), ascen sor.
Sunt exceptate de la finanţare :
• structu rile de cazare de tipul apartam entelor sau camerelor de închiriat în locuinţe familiale
sau în clădiri cu altă de stinaţie (conform Ordinului 510 / 2002 );
• Pen siunile cu m ai puţin de 10 cam ere din spaţiul rural;
• Pen siunile agro-turi stice.
2. Crea rea/exti nderea/reabil itarea structuril or de agreme nt turistic c u utili tăţile
afere nte, inclusiv trai ning pe ntru utilizarea ec hipame ntul ui (dac ă nu este incl us în
pachetul oferit de furni zor),cum sunt :
• amenajare piscine, şt randu ri, bazine de kinetote rapie;
• terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie;
• tran spo rt feroviar de intere s turi stic pe cale ferată cu ecartament îngu st, în zo ne de deal şi
de m unte,
• amenajarea de porturi turi stice , inclu siv a debarcade relor am plasate pe lacuri de agrement;
• Amenajarea de pi ste pent ru cicloturi sm;
•Amenajarea de noi pâ rtii de schi (inclu siv con st ruirea de instalaţii de transport pe cablu
pentru pe rsoane, in stalarea de echipamente pent ru p roducerea 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 de stinate practicării celorlalte sporturi de
iarnă: echipa rea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare;
• amenajări spe cifice spo rturilor nautice;
• amenajări pentru practica rea pescuitului sportiv.
Sunt exceptate de la finanţare :
• unităţi de alimentaţie publică cum sunt: restaurante, ba ruri, discote ci, cazinouri, etc situate
în afara spaţiilor de caza re.
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Solici tanţi
• Autorităţi ale administraţiei publice locale;
• Firm e private, cu activitate în dom eniul turism ului, cu excepţia microî ntre prinderilor din
spaţiul rural.
Area le/Zone şi/sau grupuri ţintă
Localităţi turistice şi localităţi cu potenţial turistic.
Criterii de eligi bili ta te
• Proiectul tre buie să se încadreze în domeniile eligibile în cad rul Prog ramului Operaţional
Regional;
• Solicitantul de proiect doved e şte calitatea de proprieta r al terenului şi sau al clădirilor sau
după caz, con ce sionar te renului / clădirii, pe o durată de minim 10 ani;
• Proiectul a re stu diul de fezabilitate;
• Solicitantul de proiect treb uie să fa că dovada ca pacităţii de finanţare;
• Activităţile propuse spre finanţa re în cadrul proiectului să nu fi fost finanţate din fonduri
publice în ultimii 5 ani;
• Co sturile proiectului se încad rea ză în lim itele financiare prevăzut e pentru tipul re spe ctiv de
proiect;
• Graficul plăţilor efectu ate de către beneficiar către co ntra ctor să nu depă şea scă 30 iunie
2015;
• Proiectul e st e în co nformitate cu a ctivităţile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
• Solicitantul să fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
• Solicitantul trebuie să dem on st reze capacitate administ rativă (p rop rie sau prin delegare) de
im plementare a p roiectului;
• Proiectul trebuie să fie în concorda nţă cu planurile de am enajare a teritoriului şi să aibă
autorizaţiile spe cifice necesa re (de mediu, con strucţii, urbani sm, etc.);
• Proiectul trebuie să re spe cte norm ele legislative privind protecţia obiectivelor de patrimoniu
şi a obiectivelor natu rale, siguranţa turi stului, prote cţia mediului);
• Exi stenţa căii de acce s că tre o biectivul propu s spre reabilitare.
Organismul competent pentru e fec tuarea plă ţil or că tre bene ficiari : MDLPL- Auto ritatea
de ce rtificare şi Plată
M ărimea alocăril or fina nciare
Reabilitări / moderniză ri / dotării / structuri de cazare
• Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro
• Costul total maxim al unui proiect: 5 000.000 Eu ro
Crea rea / ex tinderea / rea bilitarea struc turilor de a greme nt turis tic
• Costul total minim al unui proiect: 200.000 Eu ro
• Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 E uro
1. Autori tă ţi ale admi nistra ţiei publice local e şi centrale care fac dova da prop rietăţii
a sup ra terenului/clădirilor sa u le deţin în concesi une pent ru cel puţin 10 ani: Contribuţie
FE DR 85 %, Buget de stat 13 %, Buget local 2 %
2. Socie tăţi comerciale
• Societăţi Comerciale – Î ntreprinde ri Mari : Contribuţie FEDR: maxim 40% pentru Reg
Bucu reşti Ilfov, m axim 50% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 60% pentru
Reg Bucu re şti Ilfov, minim 50% pentru celelalte Regiuni
• Soc ietă ţi Comerciale – Î ntrepri nde ri M ij locii : Co ntribuţie FE DR: maxim 50% pent ru Reg
Bucu reşti Ilfov, m axim 60% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 50% pentru
Reg Bucu re şti Ilfov, minim 40% pentru celelalte Regiuni
• Societăţi Comercial e – Între pri nderi Mici : Cont ribuţie FEDR: maxim 60% pentru Re g
Bucu reşti Ilfov, m axim 70% pentru celelalte Regiuni, Contribuţia proprie: m inim 40% pentru
Reg Bucu re şti Ilfov, minim 30% pentru celelalte Regiuni
Aj utorul de s ta t:Investiţiile finanţate din cadrul acestui domeniu de intervenţie nu intră sub
incidenţa prevederilor ajutorului de stat.
In Bulgaria, in cad rul Program ul Ope rati onal Regi onal (http://www.eufunds.bg ), pentru
spriji nira de zv oltarii sec torul ui turi stic exista Axa Pri ori tara 3: S prijinirea dezvolta rii
turism ului (ERDF).
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Obiectivul sp ecific al acestei Axe: dezvoltarea potentialului turismului, in vederea su stine rii
economiilor de piata regionale, p rin diversifica rea pro duselor tu ri stice si de zvoltarea de
produ se turi stice noi cu valoare adaugata, a stfel incat sa se de zvolte cont ributia sectorullui
turistic la com petitivitatea regionala.
Principalele operatii finantate in cadrul ace stei Axe su nt:
1. creste rea at ractivitatii turism ului si a infrast ructurii de turi sm
2. dezvolta rea produselor tu ri stice regionale, m arketingul si promovarea de stinatiilor
turistice
3. prom ovarea si m arketingul turismului national
Acea sta schema de finantare se ad reseaza urmatorilor beneficiari potentiali:
 m unicipalitati
 a sociatii ale municipalitatilor
 a sociatii turi stice locale si/ sau regionale
 institutii din dom eniul culturii si al preze rva rii m onumentelor naturale, etc
Operatia 1: Cres terea a tractiv ita tii turismului s i infrastruc turii de turism
Scop: dezvoltarea p roduselor turi stice di stincte si integ rate, bazat e pe competitivitatea si
atractivitatea de stinatiilor turistice, cont ribuind astfel la diversificare a serviciilor de turism si
extinderea t erito riala a ace stora
Activitati eligibile:
 De zvoltarea atra ctiilor naturale, culturale si i storice (renova ri, reabilitari, conse rvare,
si stem e de expo zitie si prezent are, etc)
 Orga nizarea de evenim ente cu sp ecific local si potential turistic: fe stivaluri, targu ri,
expozitii, in dom eniul folcloric, al traditiilor si a rtizanatului, etc
 De zvoltarea infrast ructurii de turism (pi ste de biciclete, trase e montane, alei de
plimbare, etc)
 Re con st ru ctia/renova rea ca stelelor, situ -u rilor isto rice cu valoare i sto rica
 Actiuni complem entare de refa cere a infra structurii turi stice: d rum uri de acce s, u tilitati,
si stem e de functiona re a at ractiilor turi stice , etc
 In struire si t raining al personalului ce de sf a soa ra servicii turi stice
Operatia 2: De zvolta rea produs elor turistice regionale, marketingul si promovarea
destinatiilor turistice
Scop: cre sterea num arului de vizitatori si a numarului de zile-turi st, imbunatatirea dist ributiei
teritoriale a turi smului sezonier, prin m anagem entul integrat al de stinatiilor turi stice si
im plementarea in st rumentelor de m arketing si info rmare in domeniul turistic
Activitati eligibile:
 De zvoltarea produselor turi stice locale si regionale, cerceta ri de piata si m arketingul
acesto ra
 Activitati de promovare a locatiilor/de stinatiilor turistice: materiale de promovare a
produ selor tu ristice regionale si locale, participarea la targu ri si expozitii in domeniul
turism ului, vizite ale tour-ope ratorilor, etc
 Im plementarea tehnologiilor moderne de informare si marketing in domeniul
turism ului: reabilitarea centrelor de inform are ale turistilor, conectarea acestora la
retele nationale, regionale si internationale, etc
 De zvoltarea identitatii si brandului regionale: certificarea voluntara a locatiilor si situurilor turi stice , dezvoltare a codu rilor de conduita in domeniul turistic, marca rea unitara
si uniform a a atractiilor turistice, etc
 Activitati de relationare si p arte neriat in domeniul turismului
Operatia 3: Promov area si ma rketingul turismul ui na tional
Scop: cre ste rea eficientei si impactului activitatilor nationale de promovare a turi smului,
diversifica rea produ selor tu ri stice si asigura rea de zvoltarii durabile a sectorului
Activitati eligibile:
 Pregatia re de st rategii si prog ram e de p rom ovare a p rodu sului turistic national pe
intervale medii si lungi
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 Activitati de promovare in m ass-media nationala si internationala a produselor
turistice bulga re sti: spo turi TV, reclame, m ateriale de promovare, etc
 Activitati de monitorizare a strat egiilor si programelor de promovare a p rodusului
turistic bulgaresc- identificarea de noi piete
 Introduce rea si stem elor si tehnologiilor electronice in secto rul turi stic: platforme de
inform are turi stica, informatizarea cent relor de info rmare turi stica, et c
 Campanii de constientizare publica a sup ra pot entialului de dezvoltare al turi smului
bulgaresc
 De zvoltarea capacitatii institutionale a institutiilor si o rgani sm elor cu respon sbailitati in
domeniul turistic
 Su stinere a dezvoltarii a sociatiilor din turi sm, municipalitatilor si se cto rul privat, p rin
realizarea de ghiduri si manuale in dom eniul se rviciilor turi stice

Capitolul 3. Solutii de succ es in organizarea si managementul serviciillor
turistice
3.1. Cele mai bune practici in m anagementul si organizarea s erviciilor
turistice din U niunea Europeana
Indu st ria turi stica include o gam a larga de activitati in care sunt implicati diversi actori ce se
im plica in buna desfasu rare a activitatii turistice. A ce stia pot fi din sectorul privat sau public,
societati com erciale sau a sociatii profesionale, organism e locale, regionale, nationale, sau
internationale. Din acest pun ct de vede re pot fi identificate:
 organizatii secto riale – spe cializate pe verigi ale lantului de distributie a produsului
turistic: intreprinderi hoteliere, de alimentatie, de tran spo rt, agentii de voiaj, tur
operatori, cent re de form are profe sionala, birouri de prom ova re, etc. A ce ste
organizatii sunt cele m ai num eroa se si imbraca cel mai adesea, form a societatilor
comerciale. Din punct d e vedere organizatoric ele pot actiona independent sau se p ot
a socia, pot fi cu raza de a ctivitate locala, nationala sau internationala. In a cea sta
categorie se incadreaza p resta torii de se rvicii, produ catorii directi de va cante, fa pt
pentru care sunt con siderate veriga de baza a aparatului turistic. Ele se
subo rdonea za o rganizatiilor locale, sau ce ntrale ale activitatii turi stice.
 organizatii pe destinatii, re spectiv pe statiuni turi stice, pe zo ne geog rafice sau unitati
administ rativ teritoriale, ele incu rajeaza co operarea intre societatile de tu ri sm dintr-un
teritoriu si co ordoneaza actiuni comune de promovare a turi smului. Organi sm ele
locale au in multe tari un rol deosebit in organizare a si dezvoltarea tu ri smului. Ele
beneficiaza de o st ructura independenta, uneo ri in t repte, di spun de autonom ie
functionala, au bugete prop rii si atributii in promovarea turi smului in zonele
re spective.
 organizatii ale turismului privit ca un int reg, pe plan national sau global, ce au ca
atributii studierea si previzionarea fenom enului turi stic, elabo rarea d e st rategii si
pollitici in domeniu.
In tarile UE, a ctivitatea turi stica este coordonata de u n o rgani sm cent ral, cu at ributii mai largi,
sau m ai restran se in functie de nivelul de dezvoltare a turi smului si im portanta acestuia in
economie. Aceste organi sm e centrale pot fi:
 M inister de sine statator sau departam ent public, directie sau dire ctorat,
secretariat in cad rul uno r m inistere cu st ruct ura mai com plexa, ace ste forme
sunt cara cte ri stice Frantei, Marii Britanii, Portugaliei, Spaniei, Italiei.
 Comisie sau com isa riat: Belgia, Olanda
 Oficiu guvernam ental: Grecia
 Orga nizate sem iguvernamentala, cu atributii m ai re st ranse, in p rincipal in
statele federale dar si in alte state precum: Au stria, Danemarca, Finlanda.
Aceste o rganism e indeplinesc mai m ulte roluri: coordona re a a ctivitatii turistice in plan
national, elaborarea st rategiei de dezvoltare a tu ri smului, indrumarea si controlul agentilor
economici specializati, promovarea turi sm ului intern si international, formarea profesionala,
reprezent area in organi sme internationale, etc
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Activitatea turistica in Franta se afla sub tutela unui ministru delegat din M inisterul Indust riei
si Comertului ca re are in subordine:
 Servicii centrale: Directia Indu st riei Turistice, Delegatia Inve stitiilor si Produselor
Turistice, Se rviciul de In spe ctie Gen erala a Tu rism ului.
 Servicii exterioare: Delegatii regionale ale turi sm ului care re pre zinta se rvicii cent rale
in teritoriu
 Structuri de con sultanta si interventie adm inistrativa: Con siliul National al Turismului.
La acest nivel m ai functioneaza si organi sme parapublice: Maison de la Fran ce (cu
rol de p rom ovare externa a turi smului france z), Se rviciile oficiale france ze ale
turism ului in strainatate si Obse rvatorul National al Turism ului.
La nivelul colectivitatilor teritoriale organism ele sunt re unite in federatii nationale si au
atributii diverse: incu rajarea si stim ularea turi smului, indeplinirea unor f unctii economice. Intre
aceste orga ni sm e pot fi citate: com itete regionale de turi sm , comitete departamentale, oficii
locale de turi sm si sindicate de initiativa, so cietati de amenajare regionala.
Franta
Studi u de ca z Berry P orcelain
La jumatatea distantei dintre Pari s si Lim oge s, se gase ste re giunea Berry, un p roducator
im portant de portelan alb. Proiectul isi propune sa creee ze un spirit colectiv si dinam ic intre
companiile locale si con stientiza rea im portantei comertului/turism ului. Aceasta p re supune un
proce s de cercetare-de zvoltare p rofe sion al si o promovare a produ selor si a moste nirii
culturale a regiunii. Partene rii inclusi in ace st p roiect sunt autoritatile locale, com panii private,
precum si in stitutiile publi ce de ce rcet are. Succe sul ace stui proiect pre supune crearea unui
“drum al Portelanului” (a sa cum e ste de exem plu drumul vinului), a unei identitati colective,
unui suport info rmativ ai a unei st rategii comunicationale. Trei santiere au fost transfo rmate
in muzee, iar un centru de resu rse de po rtelan a fo st creat pe ntru a conse rva cunostiintele
prin intermediul unei baze de date model.Rezultatele obtinute au inclus cre sterea num arului
de vizitatori, a veniturilor inregist rate, p recum si rezultate bune in t uri smul industrial si
cultural.
Studi u de ca z Comertul si rei nvierea meseriilor in Pa rcul Natural Vosges
Parcul a fost creat in 19 89 pentru a intensifica mo stenirea culturala si natu rala inregistrat a la
nivel local. Acope rind m ai m ulte departam ente din estul Frant ei si 34 de com une, provo carea
economica include privarea de ag ricultura si indu strie, si o reducere a num arului de locuitori
(cu 1 8% din 1975 pana in 1999 ). Activitatea de rege nera re i si p ropune renovarea fatadelor
m agazinelor, im bunatatirea wo rkshop-u rilor din indust ria alim entara, precum si imbunatatirea
acce sului la acestea , toate ace stea realizandu-se cu ajuto r financiar din partea g ranturilor
care sa sprijine inve stitiile prop rii ale antrepreno rilor.Initiatorul ace stui proiect a fo st Parcul,
de m anagem entul de proiect ocupandu-se Camera de Com ert Lure. Pe ste de 40 de puncte
de vanzare cu amanuntul au p rimit o evaluare grat uita. Pe ste 25 de p roiecte au fost initiate: 7
fatade au fo st re novate (in total 50,000 euro), 6 m agazine au fost renovate (in total 100,000
euro ), 2 birou ri reno vate (in total 9,000 eu ro), au fost in st alate 5 si stem e de aer conditionat
(un total de 100,000 eu ro), a fo st cum parat un vehicul (15,000 euro ), au fo st imbunatatite 4
wo rkshop -uri din industria alim entara (un total de 80,000 e uro). Media investitiei pe fiecare
operatie fiind de ap roximativ 14,000 euro (19% fiind din fondu ri ext erne ). Au u rmat apoi
se siuni de training-uri, o rganizate p entru detinatorii de magazine, artisti si cei care
de sfa soara activitati de turi sm profe sionist, pe tem a: “Cum sa dezvolti turism ul in Ballons des
Vo sge s?".
In Marea Britanie organism ul central al tu rism ului este M inisterul Tu ri smului, la nivel fiecarei
natiuni si zone (Anglia, Scotia, Tara Galilor, Irlanda de No rd), exi sta cat e un ministe r national
al turism ului. Organism ul national reprezentativ pent ru tu rism ul englez este totu si BTA
(B rithish Tourism Autho rity) cu atributii in dom eniul promovarii in strainatate a de stinatiilor din
M area Britanie (dispune de 29 birou ri si 7 reprezenta nte in lumea intreaga). La nivel regional,
fiecare zona beneficiaza de o organizare cu un minister si oficii regionale de tu rism , m ai
exista oficii locale, departam ente si birouri pentru statiuni sau ora se turi stice.
Se remarca a semanarea st ructurii organizato rice a turism ului din diferite tari dar si modelele
prop rii care suge reaza obiectivele dezvoltarii turi smului in fi ecare tara.
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La nivelul UE principalele domenii prin care e ste sprijinit din punct de vedere financiar,
turism ul sunt:
 Calitatea se rviciilor. Multe destinatii europen e au cuno scut im portanta im bunatatirii
calitatii, iar prin finantarile oferite de Fondurile structu rale s-au m aterializat multe
initiative in acest domeniu. Calitatea e ste o parte integranta a indust riei turismului.
Fa ra un produs de calitate este putin probabil ca o regiune sa su stina o indust rie
viabila a turi smului. Calitatea se aplica tuturo r prestatiilor turistice de la transport si
caza re, la orice servicii de care ben eficiaza tu ri stul dar si la calitatea mediului.
Se folose ste conceptul de management integrat al calitatii (Integrated Quality Management)
care e ste aplicat dife rentiat pe zon e rurale, urbane si litoral (costiere). E xi sta un numar mare
de factori ca re a u im pact a sup ra pe rceptiei turi stilor de spre o de stinatie si a sup ra nivelului lor
de satisfa ctie si prin urmare a sup ra dorintei lor de a se intoarce in re spe ctiva de stinatie si
m ai m ult de o recom anda-o altor potentiali vizitatori.
Succe sul unei de stinatii in materie de sati sfa cere a nevoilor turi stilor e ste conditionat de un
numar de componente independente. Ace ste a contu reaza nevoia de planificare st rategica si
integrata prin interm ediul unor instrum ente si tehnici specifice, iar conceptul de management
integrat al calitatii poate fi foarte bine pus in practica pentru o de stinatie turi stica.
 De zvoltarea du rabila si tu rism ecologic. Obiectivul major al politicii com unitare de
m ediu este de a cont ribui la dezvoltarea durabila. Inve stitiile in obiectivele turistice
care iau in con side rare p rotectia mediului inconjurator, ofera premisele pen tru o
creste re durabila atat din punct de vede re econom ic cat si din punct de vedere
ecologic.
Cu ratarea canalelor, ele st eelor si rau rilor poate co n stitui un punct fo rte pent ru o zona si
poate cont ribui la frumusetea a cesteia. Dezvoltarea tu ri sm ului poate fi durabila prin
re specta rea p rincipiilor conceptului de durabilitate:
 Du rabilitatea ecologica ca re face dezvoltarea com patibila cu re spe ctarea
re surselor si dive rsitatii biologice;
 Du rabilitatea sociala si culturala care contribuie la dezvoltarea si prote ctia
identitatii culturale
 Du rabilitatea econo mica ca re se a sigura de dezvolta rea societatii in conditiile
unui management ale resu rselo r prin obtinerea beneficiilor econom ice atat in
prezent cat si in viitor.
Un intere s aparte il constituie conce ptul de ecola beli ng care sa fie aplicat unitatilor de
caza re ca re spect pent ru mediul inconjurator. Pra ctic orice unitate care dore ste sa fie
certificata tebuie sa indeplineasca un set de crite rii care se refera la: limitarea con sum ului de
energie, limitarea consumului de apa, lim itarea producerii de deseuri, favorizarea f olo sirii
re surselor regenerabile si a sub stantelor care afe ctea za mai puti n mediul inconjurator;
prom ovarea educatiei si com unicarii de mediu. Aplicarea conceptului de ecolabeling a
beneficiat de o atentie speciala din partea Uniunii Europene si a fo st reglementata prin
De cizia Com isiei din 14 aprilie 2003 cu p rivire la “stabilirea criteriilor ecologice pentru
acordare a eco-etichetei com unitare unitatilor de ca zare turistica”.
 Co mpetitivitatea destinatiilor turistice. Deoa rece nu exista un sin gur ofe rtat d e servicii
pentru a sati sfa ce nevoile unui turist, com petitivitatea unei destinatii turistice depinde
in mare m asu ra de calitatea diferitelor facilitati pe ca re a cea sta le ofera. Atat timp cat
m ulte activitati turistice sunt pre sate de institutii publice, com petitivitatea unei
de stinatii depinde si de o buna fun ctionare a pa rtene riatului public-privat. De stinatia
e ste si cel m ai bun nivel pent ru a crea retele de coope rare intre diferiti oferta nti de
produ se turi stice.
In anul 2000 Comi sia prin Directo ratul General pent ru Int reprinderi a con tra ctat un studiu
intitulat “Structu ra, p erfo rm anta si com petitivitatea turi smului european si a intreprinderilor
sale” care a avut rolul de a contribui la elaborarea uno r politici de sp rijinire a turi smului de
exploatare a potentialului sau si tot odata de a ra spunde schim barilor st ru cturale in ce rerea
turistica din Europa.
 Marketingul produselor turistice. A si stent a acordata m arketingului produ selor tu ristice
inseamna o imagine mai dinamica si m ai perform anta. Eforturile comune in chestiuni
ce tin de m arketing sunt sprijinite de Comisie prin Fondu rile Structu rale sau alte
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prog rame comunitare. De exemplu au existat a stfel de initiative intre tran spo rturi si
alte dom enii ale activitatii turistice, p re cum si intre diferite moduri de tran spo rt.
Totu si turism ul e ste ca racte rizat de putine asa numite « con sortii sau aliante de m arketing »
care pot a vea anum ite avantaje competitive prin beneficiile aduse de e conomiile de scala si
de puterea lor p e piata. De a sem enea un rol im portant in marketing il au noile tehnologii
inform atice. Un exemplu in acest sen s in constituie marketingul direct ca re se adre seaza
online consumatorilor, creand une ori anumite problem e de adaptare pe ntru agentiile de
turism care i si vad a stf el am enintata existenta ca p arte a lantului de dist ributie.
M arketingul produselor turi stice include si produs ul « des ti nati e turistica », ia r st ran sa
coope rare intre se ctorul pu blic si privat este o p reco nditie a unui marketing eficient al
de stinatiei turistice.
 Patri moniul cultural. Unul din factoriii cheie care poate fi exploatat de se cto rul turi stic
european , il rep rezinta pat rimoniul cultural rasp andit in intreaga Europa . Im preuna cu
secto rul turi stic, cultura a devenit un dom eniu de creare a locu rilor de munca si de
creste re e conom ica; de aceea, din punct de vede re al politicii interesele celor dou a
sectoa re ade sea coincid.
Prog ramele operationale in tu rism , avan d ca finantare Fondu rile St ructurale din statele
m em bre, sp rijina deseo ri patrim oniul arhitectural, industrial si ru ral. Actiunile au va riat de la
sprijinirea muzeelor la tran sform area cladirilor istorice in hoteluri sau in alte unitati de cazare.
In alte cazuri, Fondu rile Stru cturale au ajutat alte edificii culturale cum ar fi salile de con cert e,
teatrele, bibliotecile, etc.Totodata prog ram ele urbane au vizat conse rva rea centrelor i sto rice
a unor o ra se, beneficia rul direct al ace stui sprijin fiind turismul.
In plus Com unitatea sp rijina un num ar de actiuni care pun a ccent ul, in primul rand pe
a spect ele calitative; asemenea actiuni includ p roiecte pilot de co n se rva re a pa trim oniului
arhitectu ral, restaurarea monumentelor europene si a obiectivelor de intere s i storic pent ru a
incuraja evenim entele culturale sau activitatile cu dim ensiune europeana implicand
participanti din cel putin trei state m em bre.
 De zvoltare re gionala. Turismul este un domeniu de varf al dezvolta rii regionale si in
anii care vo r veni se ast eapta ca tursimul sa co ntribuie activ la dive rsificarea
economiei si la cre sterea oportunitatilor de angajare in Euro pa. In cee a ce p rive ste
dezvolta rea regionala pentru a stim ula dezvoltarea e conomica a re giunilor mai putin
dezvoltate, UE sprijina activitatile care generea za efecte multiple. Turismul este
recunoscut ca u n secto r cu un pote ntial m are de a gene ra atat dezvoltare econom ica
cat si de a crea locu ri de munca, ca ata re sectorul beneficiaza de un sp rijin
considerabil din partea fondurilor st ructurale.
Printre obiectivele prio ritare in politica turistica a UE se mentioneaza si problema
regionalismului, in sen sul promovarii regionale a turi sm ului ca factor de stimulare a
dezvolta rii zonelor defavorizate da r care au vocatie turi stica. A ctivitatile aferente indust riei
turistice pot ade sea genera o cre stere economica in tarile si regiunile cu sau fara re su rse
limitate, pentru a de zvolta alte sect oare, dar care totusi pot ofe ri m otivatii pentru atra gerea
turistilor, regiunea poate fi ajutata in a inlatura dezechilibru economic.
Regiunile si autoritatile locale joaca un rol cheie in formularea politicilor, organiza rea si
dezvolta rea turi smului. Este clar cazul st atelor fede rale (Germ ania, Belgia, etc) dar si a
celorlalte tari (Franta, Spania, Italila). Dezvoltarea tu rism ului ofera oportunitati atractive
pentru un numar m are de ofertanti de bunuri si se rvicii, in spe cial in zonele rurale. De
a sem enea dezvolta rea tursim ului, sprijina dezvoltarea infrastructu rii necesare dezvolta rii
economice a unei zone si poate crea o im agine distinctiva, o identitate a regiunii de care sa
beneficieze toate activitatile economice.
 Crea rea de retele, co operarea (part eneriatele pu blic-privat). Diversifica rea produselor
turistice si de zvolta rea de noi produse pre supune relatii mai bune intre intrep rinderi,
oficiile de turism si autoritatile locale. Fondurile st ructurale sprijina prin urm are acele
initiative care incurajeaza parteneriatele intre inteprinderi si se cto rul public.
In noiem brie 2001 in comunicarea Comisiei Europene “Sa lucram impreuna pentru viitorul
turism ului european” se re cunoaste rolul sem nificativ al parteneriatelor, retelelor si ce ntrelor
de com petenta pentru dezvoltarea tu ri sm ului european si se prop une m obilizarea
competentelor existe nte pentru sprijinirea dezvoltarii cuno stintelor in turi sm.
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Prin crearea unei retele, coope rarea la nivel european va fi realizabila pentru a p romova un
turism durabil, de calitate si com petitiv rezultat al interactiunii dintre diferiti operatori din
turism , a sociatii publice sau priva te si de stinatii/regiuni. In ace st m od se va intari im aginea
Europei ca o de stinatie turi stica pe plan mondial.
In 2004 s-a elaborat un studiu prin care s-au inventa riat numarul de retele si parteneriatele
existente in turi smul european, de a sem enea s-a u rmarit o m ai buna intelegere a rolului
dinamic pe ca re il are crearea de retele pentru pentru un sector turi stic dura bil si competitiv.
 Pregatirea p rofe sionala a lucratorilor din turism. Prog ram ul “Leo rnado da Vinci e ste
prog ramul comunitar de cooperare tran snationala in dom eniul form arii profesionale a
fortei de munca. Si turi smul ca orice sector e conom ic a beneficiat din plin de ace st
prog ram, in perioada 1995-1999, ap roap e 3% din toate proiectele finantate p rin
prog ramul Leonardo da Vinci au avut impact indirect asupra turi smului. Astfel au fo st
finantate mai mult de 80 proiecte totalizand 18 milioane de euro.
Pregatirea profe sio nala a angajatilor si m anagem entul intreprinderilor turi stice promoveaza
stabilitatea ofertelor de locuri de munca pe care le ofera. Fiind microintreprinderi, multe
intreprinderi din turism nu di spun de re surse financiare pentru a inve sti in pregatirea
profe sionala si managem ent, desi poate exi sta o nevoie evidenta pentru pregatire
profe sionala. Se sprijina si infiintarea unei intreprinde ri din sect orul tu ri stic ceea ce duce la
creste rea numarului de intreprinderi turi stice de succe s si la cre ste rea opo rtunitatilor de
angajare.
Sectorul turistic in Marea Britanie
Finantarea pentru i ntre pri nde ri
In pre zent, t urism ul e ste o sursa de venit in m ulte regiuni. El reprezinta avanga rda dezvolta rii
regionale, iar in anii care u rmeaza se asteapt a sa cont ribuie activ la diversifica rea structu rii
economice precum si a provo carilor de angajare in toata Eu ropa. Totu si m ulte intrep rinderi
care desf asoara activitati turi stice sunt m ici si lipsite de su rsele finan ciare. Imbunatatirea
calitatii, cre sterea num arului de camere, dezvoltarea si diversificarea produ selor su nt
exem ple de activitati care se pot de sfa sura.
Imbu natatirea calitatii cazarii. Renovarea camerelor de hotel, si stemele de canalizare,
precum si facilitatile oferite de parcu ri inseam na clienti multum iti , un mediu mai sigur si o
aface re m ai buna.
In vestitia in obiective tu ristice. Fie ca sunt noi sau sunt reno vate obiectivele turistice duc la
creste rea numarului de turisti si a popularitatii am plasam entului. Mai m ulti turisti echivaleaza
cu un numar mai mare reintoarceri si o afacere mai buna.
Trai ni ng in domeni ul M arketingul ui pentru a ntreprenorii din sec torul turis tic
Abilitati le de marketing sunt esentiale in lumea comerciala si turi stica de a stazi. Trainingul in
secto rul turi stic in seamna m ai m ulte afaceri eficace.
Asistenta de ma rketing: Sa acorzi ajutor in marketingul produ selor turi stice, m ai ales in
conjunctie cu altele, inseam na o im agine m ai dinamica si o perfo rmanta imbunatatita.
Finantare pe ntru e nti ta ti publice
Pe langa sp rijinul direct aco rdat af ace rilor din secto rul tu ristic, Fondurile Structurale
finanteaza p roiecte ca re ofe ra 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 m ai atractive pent ru vizitato ri.
Investitia i n moste nirea cul turala innoirea muzeelor, a centrelor de vizitat si a moste nirii
culturale ofera mai multe de vazut turi stilor si ii determ ina cre sterea disp ozitiei lor sa
plateasca pen tru ace stea.
Im bunatatirea “cara rilor” (cailor de acces) din natura, a tra selo r pent ru biciclete, stabilirea
cailor de acce s si po sta rea d e sem ne poate fa ce o zona m ult mai atractiva pentru turisti.
Cura tarea cail or naviga bile bl oca te. Atun ci când sunt curatat e ve chile canale, iazuri si ape
curgatoare, pot repre zenta lucruri de pret pent ru o ve cinatate, si pot de asemenea contribui
la frumusetea culturala a unei regiuni.
Lucrul in echi pa si cooperare a Diversificarea p rodu sului turi stic si dezvoltarea proiect ului,
cere ade sea o buna colaborare intre int rep rinderi, ca binete turi stice si autoritati locale.
Fondu ri Stru ctu rale sprijina astfel initiativele care incu rajeaza afa cerile busine ss-t o-bu sin e ss
si pa rtene riatul public privat pent ru imbunatatirea integrarii lantului turistic.
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Oportuni tatile c onc rete pe ntru a putea primi suport financi ar in dezvol tarea sec torul ui
turis tic din marea Bri ta nie variaza i n functie de programe si de regi uni.
Studi u de ca z S prij in pentru între pri nderile mici si mij lolocii din turism
Turismul din tara Galilor este sub presiune din mai m ulte motive inclusiv o criza financiara de
investitii, unele IMM -uri reactionand pozitiv p rin stabilirea targe tului catre noi piete si prin
introduce rea ino vatiei produ selor. Ace st p roiect a fo st elaborat pe ntru a asi st a mai multe
IMM-uri din turi sm pent ru a ra spunde co resp unzato r a cestor nevoi. Parte neri sunt Welsh
Touri st Alliance si Wel sh Association of Self Cat ering Operators. Obiectivele proiect ului
includ o abordare m ultilaterala coordonata, crae sa furnize ze sfatu ri si a si stenta financiara
IMM-urilor din turism ul local. Activitatile concrete includ imbunatatirea vechilor si const ruirea
de noi structu ri de cazare turi stice si alte facilitati asociate, imbunatatirea atractiilor turistice
existente si dezoltarea altora noi, inclu siv rest aura nte. Metodele de acce sa re au fo st stabilite
pentru a facilita accesul la schem a de finantare, adre sandu-se inclu siv turi stilor scotieni.
Proiectul este o buna dem on stratie a m odului in care un organi sm al se ctorului public
interm ediar poate fi folosit drept mijloc la canalizarea fondu rilor Uniunii Europene catre
intreprinderile mici si mijlocii. Rezultatele a steptate includ 710 noi locuri de munca, 560 locuri
de m unca m entinute in functiune si pe ste 400 IM M-uri din turi sm care p rimesc suport
financiar.
Studi u de ca z Turism in Thanet
Thanet este o regiunea in M area Britanie care a suf erit din cauza unui declin cronic al
turism ului. Studii recente au subliniat punctele slabe si amenintarile asociate p rodusului
turistic Thanet si calitatea cazarii. Obiectivele p roiectului sunt de a fa cilita proce sul de
im bunatatire cu a ccent pe calitatea produ sului. S chem a de finantare este de schisa afacerilor
eistent e cat si af ace rilor noi din tu rism . Alte proie cte sunt e valuate in fun ctie de avantajele
competitive create in secto rul turi sto c. Partene rii im plicati sunt Con siliul Departam entului
Kent, Gru pul Sectorial de Turi sm din Kent, SE England Tou ri st Board si auto ritatile locale.
Activitatile concrete includ de zvolta rea de abilitati si training in management pentru
penrsonalul IMM -urilor (ICT, m arketing, calitate). Rezultatele a steptate ale acestui proie ct
m ic sunt 8 noi locuri de munca, 30 locu ri de m unca m entinute.
In Germa nia administratia centrala este a sigu rata de un Se creta riat de Stat aflat in st ructura
M inisterului Afacerilor Econom ice ce are ca at ributii crearea conditiilor pentru dezvoltarea
turism ului, elaborarea strategiei in domeniu, incurajarea coope rarii internationale spe cifice,
prom ovarea turi smului germ an pe pietele externe, etc. De activitatea de promovare se ocupa
Comisia Germana pent ru Turi sm care di spune de 15 birouri in strainatate si 11 delegatii in
reprezent antele exte rne ale companiei aeriene Lufthansa. La nivel regional fiecare land are
prop ria politica turi stica coo rdonata de un Com itet com pus din repre zentan tii ministerelor
economice locale. In plan local se m ai intalnesc oficii de turi sm si birouri de informare
turistica.
Imbunata tirea calitatii spatiil or de cazare Renova rea camerelo r de hotel, si stemele de
canalizare si fa cilitatile in materie de parcuri inseam na clienti multum iti, mediu sanatos si
aface ri prospere .
Investitii in atractiile turistice: at ractiile noi sau cele ren ovate du c la crestere num arului
turistilor si a pop ularitatii zonei. Numar mare de tu risti inseam na un num ar m are de pe rsoane
care vor reveni, p recum si afaceri de succe s.
Trai ni ng in marke ting pentru antreprenorii din turism : Abilitatile de m arketing su nt
e sentiale in societatea comerciala si turistica de astazi. Trainingul in secto rul turi stic
inseamna mai m ulte afaceri eficace.
Asis tenta de marketing ajuta in marke tingul produ selor tu ri stice, si inseam na o im agine
dinamica si o performanta imbunatatita.
Sfaturi pentru start-up-urile din afa ceri : sprijinul acordat sta rt -up-urilor in secto rul turi stic
creste numarul ant reprenorilor de succe s din tu ri sm si dezvolta oportunitatile de angajare.
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Studi u de ca z “MV tut gut”
M ecklenburg Pomerania este cuno scuta pent ru p eisajele sale, st atiunea balnea ra si cent rele
de reabilitare. Totu si are nevoie de publicitate pentru a-si face cuno scute si a-si e xploata
caracteri sticile sale. Cu toat e a cestea s-au inregi st rat un num ar mare de ce reri pent ru centre
alternative de sa natate si m edicina conventionala. ‘M V tut gut’ e ste o initiativa a Guvern ului
statului, Asociatiei Balneologice, a Pensiunilor turi stice si a DEHOGA M W. “MV tut gut” est e
un po rtal de internet pent ru to ti cei intere sati sa afle info rmatii desp re Mecklenburg
Pomerania. Pentru furnizorii de se rvicii si pent ru institutii, portalul le ofera posibilitatea de ase face cuno scuti in cadrul lui. Proiectului isi propune sa promoveze de zvoltarea economica
si reduce rea num arului de som eri, sa dezvolte o identitate corpo rativa si o imagine turistica,
un nume comercial, inform atii detaliate de spre zon a si despre econ om ia zonei, despre
im bunatatire si prom ovare, dezvoltarea p rodu sului si cre ste rea marketingului in extra sezo n.
De zvoltarea a ce stui portal d e intern et a fo st inregi st rata drept unul dint re rezultatele po zitive,
logo-ul prom ovat de cat re “MV tut gut” fiind “sanatos in Me cklenbu rg-Vorpomme rn ”. Pentru
prom ovarea ace stui la nivel national si international, au fost organizate t rei e venimente de
PR, acea sta initiativa ducand t otodata la imbunatatirea coo pera rii in cadrul o rganizatiilor si
intreprinderilor de m arketing. In cad rul ace stui proiect s-au obtinut rezultate pozitive, iar
acea st a initiativa va continua. Costurile total eligibile au fost de 380.000 eu ro, iar contributia
Fondu rilor St ructurale a fost de 75%.
Organizarea turismul ui i n Spa nia pre zinta particularitatea ca a ccentul se deplaseaza de la
nivel national la nivel local. In plan national activitatea se de sf a soa ra sub co ordo narea
Secretariatului General al Turismului care face parte din M inisterul Industriei Comertului si
Turismului. Adm inistratia centrala a tu ri sm ului spaniol este repre zentata de Dire ctia Generala
a Politicii Turistice, cu doua compartimente: unul pentru co ordonarea activitatii turi stice si
relatiilor internationale si un altul pentru strat egie si pro specta re tu ri stica. In stitutul de
Prom ova re a Turism ului, cu o st ructu ra foarte complexa (4 directii si peste 30 de oficii de
turism in strainatate ), se ocupa de dezvoltarea si prom ovarea turi sm ului spaniol.
La nivel regional functionea za dire ctii de turi sm ca o rganism e specializate in dezvoltarea si
prom ovarea turi smului si ca rep rezentant al administratiei centrale. In fiecare provincie exi sta
cate un Pat ronat de Turi sm , iar la nivel localitatilor isi de sfasoara activitatea Oficiile de turism
si/ sau Sindicatele de Initiativa.
Studi u de ca z P roie ctul Herm yone
Obiectivul acestui proiect al Spaniei este de a reduce di scriminarea îm potriva femeilor,
tinerilor si a alto r grupu ri exclu se. Herm yone i si p ropune sa cree ze noi com panii in domeniile
cultural si al turi smului local. Turismul este un sector im portant ce treb uie dezvoltat, nu at ât
de bine reprezentat la nivelul economiei locale. Se estimeaza mai m ult de 3,000 de
beneficiari ai ace stui proiect (65% femei si 35% persoane aflate in situatia e xclude rii so ciale).
Analiza spiritului antrep renorial regional si a capa bilitatii denota im portanta prom ova rii
initiativei antrepren oriale. In cadrul ace stuia au fost su stinute in egala masura at at
organiza rea de conferinte cat si crearea materialului informativ. O retea de agenti locali
furnizeaza informatii si asi st enta ant rep reno rilor. Activitatile de training sunt o rganizate
pentru a intelege ce anume trebuie facut pentru a primi finantare de la banca pent ru un sta rtup. Partene riatele sunt dezvoltate intre o m are varietate de organizatii, de la organisme
publice, institutii de finantare si camere de com ert pana la asociatii de afaceri, orga nizatii
non-guve rnamentale (ONG) si universitati. Au fost stabilite doua pa rtene riate trans-nationale:
TCP Nereida s (Uniunea IM M-urilor din Belgia, Consiliul Rod a s din Gree ce si Consiliul Quotu
din Italia) si TCP Egalité et Valori sation Econom ique (Egalitate si Valorificare Economica)
(combinand cinci org anizatii puternice din Fran ta, Ge rmania, Gre cia, Italia si Po rtugalia).
Austria
Studi u de ca z “Salzkammergut sa ptamani a ctiv e” (Proiec tul Leader II)
Pentru a experim enta Salzkam mergut ca pe o aventu ra, org anizatia de dezvoltare regionala
a ace stei regiuni din sud-ve stul Au striei Superioa re (Hallstatt) a propu s un proiect Leader.
Cinci intrep rinderi in ae r liber pent ru scuf unda re, plutarit, paragliding, cataract si ca ve-
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tre kkin g, coopereaza pent ru a d ezvolta un nou pa chet pent ru tu ristii sportivi ca re dore sc sa
exploreze lacurile, muntii si st ancile. In coopera re cu sectorul ga stronom ic si hotelier, ei
dezvolta un bran d comun ca re a copera cateva activitati prof e sionale de marketing. Inve stitiile
au fo st pa rtial finantate din Fondurile Structurale cu pe ste 19.485 euro.
Studi u de ca z “Mountainbiki ng i n Waldv iertel ” (Proiec t I nterreg II )
Având in vedere im portanta cre scand a a mountainbike-ului, Waldviertel si-a p ropu s sa ofere
noi facilitati acestui g rup tinta. Impreuna cu ARGE Mountainbike Waldvie rtel, agentia
regionala de de zvoltare B udweis, biroul turi stic Treben, clubul turi stic ceh si comunitatea
Grat zen, au infiintat o retea cro ss-borde r de rute m ountain biking. Obiectivul ace stui proiect a
fo st sa m entine im aginea Waldviertel, ca o Mecca a mountain bikingului aust riac si sa
extinda serviciile de natura turi stica. Activitatile concrete in clud ca rtog rafie si po sta rea de
indicatoare pe 95 de trase de bicicleta, p recum si m arirea retelei in Cehia; integ rarea
comunitatilor in Waldviertel si Cehia; coopera rea cu Eu roregiuni si managementul regional,
elaborare a de st rate gii pentru viitor; precum si ha rti, dosa re, afise, t arguri si exp ozitii.
Indus tria turistica in I talia se afla sub autoritatea unui ministru delegat si este pozitionat in
structura Ministerului Turismului, Sportului si Spectacolelor. Adm inistratia cent rala e ste
reprezent ata de un Secretariat de Stat al Turism ului. Pentru activitatea de prom ovare
turistica, la nivel national functioneaza Oficiul National de Turism, cu 26 de birouri in
strainatate. La nivel teritorial, organizarea turi smului este realizata p rin: Delegatia Regionala
pentru Turi sm – pentru fiecare din cele 20 de re giuni; Oficiul Provincial pentru Turi sm – la
nivelul celor 97 de provincii; Oficii de Turism Locale, sau in marile ora se, Agentii Autonome
de Sejur si Turi sm si Sindicate de Initiativa. Ace stea sunt reunite in Uniunea Nationala a
Oficiilor de Turism.
In Greci a Administratia centrala este asigurata de M inisterul Turi smului atasat M inisterului
Economiei care are un rol lim itat datorita sup rapune rii activitatii cu cea a Oficiului Elen de
Turism (E OT). Acea sta din urm a e ste un org ani sm public cu atributii de g estiona re a unei
baze materiale proprii (de stat ) si cu rol esential in prom ovarea turi smului. La nivel regional,
in stru ctu ra EOT fu nctioneaza 7 directii regionale, core spunzat or impartirii adm inistrative,
insarcinate cu ge stiunea ba zei turi stice p roprii, coord onarea si controlul activitatii zonale. In
plan local exista oficii regionale si departamentale precum si cent re municipale de turi sm si
birouri de inform are t uri stica.

3.2. Surs e de crestere a competitivitatii serviciilor turistic e prin
imbunatatirea si perfectionarea c alitatii prestatiilor
In actiunea de crea re a unei destinatii turi stice competitive trebuie sa se puna a ccent ul pe
componenta culturala alaturi de cea natu rala, pe calitatea si fun ctionalitatea am enajarilor
turistice si aplicarea standardelo r europen e in ce ea ce p rive st e calitatea serviciilor turi stice si
corela rea ace steia cu p retu rile si ta rifele impuse de p re stat ori. Din multitudinea formelor de
turism practicate, p arte a romana cat si cea bulgara trebuie sa aco rde prioritate acelor
sectoa re ca re le confe ra un avantaj pe piata turistica europe ana si care sunt mai putin
afectate de sezonalitate: turi sm cultural, t uri sm rural, tu ri sm balnear, turi sm de af aceri si
evenimente.
In actiunea de m odernizare a p rodu sului turistic, auto ritatile publice locale si investitorii privati
trebuie o rientati cat re realizare a a celor p rodu se ca re sa fie competitive pe piata tu ristica
european a. Fiecare regiune de dezvoltare econom ica trebuie incu rajata sa-si dezvolte
secto rul turi stic in conformitate cu dorinta si aspiratiile locuitorilor, cu resursele turi stice de
care dispune
Clasificarea pietelor turistice dupa i mpo rtanta
Categoria de piata
Statul
Piata de prioritate m axim a
Germ ania, M area Britanie, Ungaria, Olanda,
Belgia, Tarile Scandinave, S UA , Au stria
Piata de prioritate m edie
Franta, Italia, Israel, Polonia, Cehia, S pania,
Ru sia, Tu rcia
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Piata de perspe ctiva

Ucraina, Canada, China, Japonia

Intretinerea si dezvoltarea relatiilor cu rep rezent antiii m ass-media si cu creatorii de opinie
trebuie sa ocup e un rol primordial in st rategia de promovare a turismului a orica rei regiuni.
Un studiu realizat re cent indica faptul ca op erat orii de tururi i si m odeleaza oferta in fun ctie de
perceptiile si de preferintele clientilor. Din acest m otiv este e sen tial ca periodic, m ass-media
de intere s general, dar si cele spe cializate in subiecte de spre turi sm si calatorii, stil de viata,
hobby sa contina in paginile lor relatari pozitive in legatura cu turism ul din zona
transfront aliera Dolj-Pleven.
De zvoltarea 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. Sect orul ospitalitătii si
turism ului este o unul pent ru oameni; oam eni care ofe ră servicii pentru oameni.
Fiind una din cele m ai competitive activităti economice din lume, turismul nece sită intelegere,
profe sionali sm, angajare, organiza re si o strategie eficientă de dezvoltare a resu rselor
umane.
Secto rul ospitalitătii si turi smului im plică in egală măsură facilităti si servicii. Serviciile
competitive pot fi asigurate doa r de către personal bine pregătit si spe cializat, cu o atitudine
corespun zătoare, cu mentalitatea core ctă, cu com portamentul core spun zător si cu
perfo rmante core spu nzătoare.
Crea rea unei forte de muncă inst ruite si calificate nece sită pregătire, educatie de bază si
cursu ri de pregă tire p rofesională, p recum si pregătire continuă practică la locul de m uncă.
Ospitalitatea in sen sul m odern al acestui te rm en implică sati sfa cere a cerintelor vizitato rilor si
competentele dobandite pent ru a intruni – si chiar depăsi – a steptă rile vizitatorilor. Dacă
a steptările create p rin a ctivitatea de m arketing si promovare a tu rism ului nu pot fi sati sfăcute
ca urmare a lipsei de fo rtă de m uncă calificată, turi sm ul nu se poate dezvolta du rabil.
Acea sta nu se refe ră d oar la turi stii st răini care vin in Rom ania, ci si la romanii din propria
tară; se referă la turi smul international si in egală măsură la turi smul intern.
Confo rm stati sticilor di sponibile pentru 20 06, peste 80% din innoptă ri au fo st cum părate d e
către turi sti rom ani si m ai putin de 20% de către turisti st răini. Ambele categorii de turisti
m erită să beneficieze de se rvicii de calitate, adecvate si de o spitalitate.
Calitatea se rviciilor
Aptitudinile in ce priveste p rest area se rviciilor din se ctorul o spitalitătii, atat profesional cat si
la nivel de com portament, sunt incă slab dezvoltate si nece sită o atentie deo sebită in anii
următori. De asemenea im bunătătirea atitudinii fată de servicii si a mentalitătii reprezintă un
a spect ce ne cesită atentie urgentă.
Nivelul de competentă din se ctorul o spitalitătii si turi sm ului este redu s, ca u rmare a lipsei
standardelor de performantă, a standa rdelor de muncă adecvate si actualizate, si a
standardelor ad ecvate edu cationale si de pregătire.
Pregătirea o rganizată p entru prestarea de se rvicii in domeniul ospitalitătii si turi smului nu
e ste incă suficient de zvoltată. Cursurile de pregătire p rofe sională specializate pent ru secto rul
o spitalitătii pentru p regătirea personalului in vedere a ocupării locurilor de muncă in ace st
secto r sunt aproape ab se nte iar pregăti rea in turism est e integrat ă in cu rsurile scolare
speciale gim naziale si in cele universita re.
Cu cateva exceptii, pregătirea ne-institutionalizată, continuă, la locul de m uncă si in servicii
e ste aproape inexi stentă. Unele din lanturile hoteliere internationale au propriile programe
interne de preg ătire la nivel de societate, da r eficienta ace st ora are un impact limitat ca
urmare a migratiei relativ m ari a personalului.
Condu ce rea de la nivel mediu nu are aptitudinile de conducere si in struire la locul de m uncă,
acest lucru si ca urmare a faptului că deprinderile practice si tehnicile de pregătire n u su nt
incluse in programa actuală de st udiu a cursurilor de formare p rofe sională a personalului de
conducere din hoteluri.
Nu e xistă o con stientiza re a nevoii de in strui re si nu exi stă o cultură e ducatională. A cestea
trebuie dezvoltate in cad rul sectorului ospitalitătii si cel turi stic si la nivel guve rnamental.
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In pre zent p regătire a si edu catia in secto rul o spitalitătii si turism ului din Romania include in
special pregătirea si educa tia institutionalizată in turi sm intr-un n umăr de scoli prof e sionale si
in facultătile cu profil economic din unele universităti la nivel post-liceal, sub respon sabilitatea
M inisterului Educatiei.
Unele din liceele specializate au facilităti pentru pregătirea p ractică, prin intermediul
prog ramelor de asi stent ă tehnică, pentru a f orm a dep rinderile practice p rin programe de
pregătire in dom eniul cofetăriei, gătitului si al prepară rii băuturilor. M ajoritatea cu riculelor su nt
depă site sau au f ost actualizate abia recent si intr-o mică m ăsură. Prog ramele scolare su nt
neadecvate iar co rpul didactic nu are calificările si experienta p ractică necesa re in
confo rmitate cu standardele de pregătire in vigoare.
Prog ramele de p regătire exi stente sunt ad esea mai mult teoretice decat p ractice, mai m ult
axate pe procesul de p reda re decat pe cel de invătare si axat mai m ult de obtinerea diplom ei
decat pe deprinderile insusite.
Pregătirea in domeniul managementului hotelier in si stem in stitutionalizat e ste asigu rată de
către universităti si se bazea ză pe perceptia g resită că m anagementul hotelier este o fun ctie
ne-operatională si că studentii care ab solvă cursurile de managem ent hotelier sunt capabili
im ediat să a sigure managem entul unui hotel. In sect orul ospitalitătii nimeni nu absolvă
cursu rile si este num it m anager, 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 e ste a sigurată de scoli si
universităti specializate. Deoa rece m ajoritatea cursurilor de pregătire in turi sm nu se
bazează pe formarea d e dep rinde ri pra ctice, calitatea depinde de cu riculă, de pro grama
scolară si de calificările corpului didactic.
In principiu calitatea ed ucatiei in stitutionalizate in turi sm e ste adecvată si e ste nece sa ră doar
creste rea ace steia in confo rmitate cu standardele moderne internationale.
Pe langă e ducatia si p regătirea institutionalizată din cadrul liceelor si universitătilor de
specialitate, exi stă si stem ul institutionalizat al programelor de „formare p rofe sion ală a
adultilor” prin interm ediul Institutului de Edu catie in Turi sm CNIT, sub respon sabilitatea
Autoritătii Nationale pent ru Tu ri sm ANT. CNIT a contra ctat implem entarea de programe de
instruire unui număr de institutii si furnizori de cursuri de pregătire print re care THRCG
(Touri sm , Hotel & Re staurant Con sulting Group).
Acesti organizato ri de cursuri oferă o gamă de programe de form are profe sională pentru
adulti pe term en scu rt, lung, cu program no rm al si cu p rog ram redus in indu stria ospitalitătii si
turism ului. Organizatorii de cursu ri trebuie inregi strati si acreditati de către ANT, dar nu
po sedă know ho w-ul si personalul didactic cu calificarea si cu experienta ne cesa ră.
In m ajoritatea cazu rilor, program ele pe care acestia le oferă sunt axate in spe cial pe
eliberarea unei diplom e, deoarece oricine dore ste să aplice pentru o functie in secto rul
o spitalitătii si turi smului trebuie să detină o diplom ă sau un ce rtificat core spunzător.
Acea stă regulă a fo st introdu să in legislatia muncii in 2006, deoarece nivelul general al
calitătii serviciilor a fo st con side rat ina cceptabil.
Ca urmare a ace stui fa pt, valoarea unei diplome sau a un ui ce rtificat a scăzut fo arte m ult,
deoarece nu implică anumite com petente si aptitudini, in spe cial pentru numărul in crestere
al operato rii de hoteluri la stand ard e internationale.
Educatia si p regătirea in stitutională in turi sm in special in indust ria o spitalitătii, ca un m od d e
pregătire prof esională sepa rat si spe cializat, este incă aproape inexi stent in Romania, cu
exceptia uneia sau a două initiative private
Sistemul curent poate fi caracte rizat ca unul axat pe predare si pe eliberarea d e diplome, si
nu pe invăta re si pe com petentele profe sionale.
In ciuda modificărilor ocazionale ale cu riculei oficiale de pregătire si a relatiilor dintre licee cu
profil turi stic spe cializat si a altor in stitute de educatie europene, nu au fost efectuate
m odificări stru ctu rale.
Fo rm area profe sională con tinuă neinstitutionalizată si specializarea
Fo rm area si pregăti rea pro fesională institutionalizată pentru sect orul o spitalitătii si turismului
ca o preg ătire pe ntru obtinerea unui loc de m uncă in se ctorul o spitalitătii si turi smului este
doar o pa rte a nece sarului 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 g eneral slabe, de si acestea a u fost im bunătătite intr-o anum ită
m ăsu ră in ultimii cinci ani ca urm are a cre sterii numărului de hoteluri la standard e
internationale. In să nivelul de p regătire este incă scăzut . Ace st lucru este in st ransă legătură
cu lipsa g enerală a standardelo r de pe rform antă si ocupationale.
Fo rm area p rofe sională continuă la locul de muncă pent ru dezvoltarea a ptitudinilor
profe sionale ale fortei de m uncă este in preze nt aproap e inexiste ntă, cu exceptia
prog ramelor de pregătire internă din cadrul so cietătilor in cazul lanturilor hoteliere
internationale.
Acea stă nevoie nu a fo st niciodată recuno scută. Chiar si form area continuă a adultilor este o
formă de pregătire in stitutională si nu o formă de formare continuă la locul de muncă pentru
perfe ctionarea in continuare a aptitudinilor si competentelor.
In o spitalitatea modernă, managem entul de mijloc joacă un rol cheie. Este sarcina
supe rviso rilor hotelurilor mari si a managerilor/proprieta rilor de pen siuni mici să isi
administ reze personalul, să il supe rvizeze si să il m oti veze, da r si să il pregă tea scă si să il
indrume continuu, pent ru a obtine pe rfo rmante mai bune si pent ru a il mentine la nivelul
cerut .
Există o p erceptie eronată a f aptului că intreg personalul din secto rul o spitalitătii trebuie să
fie reform at profe sional; in principiu doar o parte din necesa rul de personal necesită fo rmare
profe sională, si in special locurile de muncă ce nece sită de zvoltarea de aptitudini practice.
M ulti din acestia pot fi pregătiti de către supe rvizorii lor la locul de muncă. In să supervizo rii
trebuie să aibă capa citatea de a pregăti pe rso nalul propriu si astfel treb uie să aibă o atitudine
si o m entalitate corespunzăt oare pent ru a deveni personal de calitate. Ace stea sun t lucru rile
care treb uie făcute pentru a rezolva problemele de bază.
Fo rm area continuă la locul d e muncă e ste foa rte slab ă. In p rezent cele mai slabe puncte ale
secto rului o spitalitătii din Romania sunt aptitudinile m anageriale si de supervizare, ce includ
formarea profesi onală con tinuă la locul de muncă, aptitudinile de bucăt ărie (p reparare,
organiza re, m eniu, planificare si managem ent) pre cum si aptitudinile de servire a clientilor.
Standarde referitoa re la forta de muncă pentru sectorul o spitalitătii si turi smului
In educatia si p regătirea modernă in sectorul ospitalitătii cea mai bună practică e ste
pregătire a in functie de nevoile indust riei; pregătirea pentru activitatea profe sio nală, pe baza
standardelor curente privind forta de m uncă.
In 2003 au fost elaborate un num ăr de 300 standa rde ocupationale in cadrul unui proiect
finantat de Banca M ondială, pe ba za căruia standardele ocupationale din se ctorul o spitalitătii
si turi smului au fost actualizate recent prin p roiectul de a si st entă tehnică GTZ. In ultimii doi
ani un comitet se ctorial spe cial a validat st anda rdele ocupationale.
In să, legătu ra directă dint re st andardele ocupationale si standardele curent e de pregătire
(cerintele de pre gătire p rofe sională ) nu sunt incă clar vizibile.
Se face simtită nevoia de asistentă tehnică pe te rmen scurt pentru a m oderniza si actualiza
in continuare locurile de m uncă spe cifice si standa rdele ocup ationale in conformitate cu
norm ele de bună practică eu ropene.
Constientizarea turi smului
Constientizarea turi smului reprezintă intelegerea de ba ză a p rincipiilor o spitalitătii si
turism ului, a beneficiilor si conse cintelor turi sm ului si dezvoltării turi sm ului pentru tară,
intelegerea de bază a sati sfactiei vizitatorilor si a preo cupării fată de client si a preconditiilor
unui turi sm de succe s si durabil.
Nivelul general al constientizării in se ctorul public al ospitalitătii si turi smului este redu s. De
a sem enea gradul de intelegere a conditiilor si a n evoilor pent ru d ezvoltarea sigu ră si dura bilă
a turi smului intern si international, printre cei im plicati si angajati in secto rul ospitalitătii si
turism ului, este destul de scăzut. Majoritatea oficialilor si autoritătilor din secto rul public, la
nivel national, regional sau local nu au o intelegere clară a p rincipiilor de bază ale sati sfactiei
vizitatorilor, ale abo rdă rii de m arke ting, ale comport amentului vizitatorilor si ale obiectivelor
comertului cu produ se tu ri stice.
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Ospitalitatea si turi sm ul reprezintă o p rofe sie iar intelegere a o spitalitătii si turismului
reprezintă aptitudini, ce necesită o pregătire si experientă de spe cialitate. Insă, multi oam eni
sunt implicati in acest fenom en direct sau indirect si trebuie să cunoa scă principiile de bază.
De zvoltarea turi smului este un aspect ext rem de se n sibil, deoarece turi sm ul reprezintă una
din cele mai com petitive activităti economice din lume. De zvoltarea turi smului nu se p roduce
autom at, deoare ce este legată d e im agine si de reputatie. Tu rism ul de succes si durabil
nece sită o coop era re intre toti factorii de ră spunde re si necesită fo rm area de pa rteneriate
intre sectorul public, care tre buie să sprijine turism ul, si sect orul privat, care t rebuie să ofere
facilitătile si serviciile pentru diferite piete si segm ente de piată. Fără intelegerea obiectivelor
si a p roblemelor reciproce turi smul nu se va de zvolta in m od sati sfăcăto r si benefic.
Principalul obiectiv pentru indu stria ospitalitătii pentru o destinatie turi stică est e de a genera
satisfactia turi stilor, care s-au bucu rat de o experientă pozitivă si sunt disp u si să revină si să
pove st ea scă altora.
Acestia pără sesc ta ra din următoa rele motive:
 Numerosi tine ri nu se simt respect ati de gene ratiile m ai in varstă si de si stemul actual
juridic, legislatia si re glementările legale complicate.
 Sistemul educational de stul de inve chit, axat m ai mult pe predare si pe diplome decat
pe invătare si competentă. Mai mult pe teorie decat pe p ractică.
 Salariile extrem de m ici, in spe cial in sectorul o spitalitătii si turism ului.
 Lipsa pre gătirii practice la locul de muncă pent ru im bunătătirea aptitudinilor si
perfo rmantelor operationale
 O imagine proa stă a unui loc de muncă in sectorul se rviciilor
 De zvoltarea incă slabă a turi sm ului din Romania
Si totu si, viitorul ospitalitătii si turism ului depinde in m are măsură de generatia tană ră.
Un alt a spect urgent este cel al prezentei de seurilor, in spe cial deseuri din zonele rurale, pe
langă zonele de atractie turi stică si drumurile de acce s la zonele turi stice.
Cantitatea de de seuri (in special bidoane de plastic, de a sem enea sticle, cutii din metal etc)
care poluează raurile, parau rile, drum urile si pote cile este enormă. In jurul ase ză rilor rurale
există ma se de deseuri ca re au fo st p ur si simplu arun cate in santuri si păduri. In gene ral
acea st a cre ează o im pre sie puternic negativă turistilor. E ste o parte importantă a
constientiză rii publice a turi smului si a con stientiză rii turi smului la nivelul autoritătilor locale.
De seurile nu rep rezintă doa r u n a spect negativ in legătură cu turi smul, ci si in legătură cu
sănătatea si sig uran ta publică, precum si cu m ediul in general.

Constientizar ea în sectorul ospitalitătii s i tur is mului
Constientizarea in secto rul ospitalitătii si turi smului se refe ră la oricine e ste implicat direct
sau indirect in secto rul ospitalitătii si turismului – furnizorii de servicii si prim ării, primari si
m inistri, a ngajati din indust rie, inve stito ri in hoteluri si in facilităti turistice, urbani sti locali si
regionali, soferi de taxi, politisti, politia de frontieră si vam esii, p recum si m ass-media si
publicul in general.
Toate persoanele im plicate direct si indirect in se ctorul ospitalitătii si turi sm ului si in proce sul
de creare a unei im presii pozitive asu pra turi smului, trebuie să cunoască rolul si influenta pe
care o au. A cea sta face din con stientiza rea turi smului o cerintă de bază pentru su cce sul
dezvoltă rii durabile a turi sm ului.
Constientizarea turismului în general este o ce rintă de bază pentru su cce sul dezvoltă rii
durabile a turismului.
Turismul implică toti cetătenii. Aceasta indică faptul că o ricine din tară, din diferite tă ri, din
orase si sate au un rol in indust ria turismului. Dezvoltarea turism ului nu aduce beneficii doar
celor implicati direct in sect orul turi stic, ci si indirect tut uro r celorlalti.
Constientizarea in sectorul ospitalitătii si turi smului trebuie integrată la orice nivel, atat in
educatia generală formală in gimnaziu cat si ca pa rte a o rică rui prog ram de pre gătire p ractică
in turism.
Lipsa generală a constiintei turistice e ste o p roblem ă acută si este nece sar să fie tratată
urgent. M ai intai, in randul celor care sunt implicati direct sau indirect in sectorul ospitalitătii si
turism ului si in al doilea rand la nivelul populatiei, pent ru o m ai bună intelegere a importantei
dezvoltă rii turism ului pentru de zvoltarea economică si socială.
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Constientizarea t uri smului nu este be nefică doar pent ru dezvoltarea turi sm ului international,
ci si pent ru tu ri smul intern. Con stientizarea o spitalitătii si a sati sfactiei vizitatorilor reprezintă
o nouă valoare comună a so cietătii rom ane sti, pent ru vizitatorii st răini si pentru turi stii
romani.
Strategia recomandata
Pregătirea in ce p rive st e con stientiza rea t urism ului pentru t oti facto rii implicati direct si
indirect in se ctorul o spitalitătii si turi sm ului si in domeniul dezvoltării com portam entului pentru
facto rii direct im plicati in turism , alături de pregătirea si specializarea profesională, trebuie
considerate d rept parte integrantă a st rategiei de dezvoltare a re surselo r um ane si a planului
de actiune pent ru de zvoltarea re su rselor umane.
In vederea restructură rii Sectorului Ospitalitătii si Turismului din Romania si al intăririi
competitivitătii sale viitoare, sunt recom andate ace ste trei programe strategice de a ctiune:
 Prog ramul de Constientizare in sectorul Ospitalitătii si Turi sm ului (“ROM WEL COME”)
Un p rog ram de con stientiza re la nivel national in se cto rul Ospitalitătii si tu rism ului pentru a
crea accepta rea si intelegerea de ba ză cu privire la importanta si la beneficiile socioeconomice ale turismului pentru tară, punand accent ul pe indust ria insă si, in scolile prim are
si gim naziale, la nivelul autoritătilor nationale, regionale si locale, a grupu rilor speciale care
sunt implicate in turi sm si pentru public in gene ral. Acest program trebuie să im bunătătea scă
im aginea generală a se cto rului ospitalitătii si turi smului din Rom ania si să creeze locuri de
m uncă m ai bune pentru tinerii romani.
 Prog ramul de Imbunătătire a S erviciilor din sectorul Ospitalitătii si Turi smului
(“ROMSE RVI CE ”)
Prog ramul de imbunătătire a serviciilor din secto rul Ospitalitătii si Turi smului pentru
im bunătătirea nivelului si calitătii se rviciilor prin perfo rmante mai bune, calificare supe rioară
si prin im bunătătirea competentei. Ace st p rog ram trebuie realizat si implem entat cu asi stenta
tehnică si financiară din partea Fondu rilor St ructurale Europene, in special pe baza
principiului pregătirii personalului de instruire. Personalul de instruire specializat va deveni
centrul noii generatii de inst ructori in sectorul o spitalitătii si turism ului in centrele de pregătire
din acest sector din Rom ania.
 Prog ramul de Rest ructu ra re a Pre gătirii Profesionale In stitutionalizate din secto rul
Ospitalitătii si Turism ului (“ROM SKILLS ”)
Crea rea unei retele de n oi In stitute de Pregătire Pro fesională de specialitate publice si
private in Se cto rul Ospitalitătii din Romania (scoli hoteliere) cu ajutorul unui număr de scoli
hoteliere europene, p rin intermediul programului de parteneriat national Rom ania -Europa.

După cativa ani de upgrade si de re cuperare a rămanerilor in urm ă, noile Institute d e
Pregătire in dom eniul Ospitalitătii pot fi im plicate total in pregătirea continuă a p ersonalului
existent la toate nivelurile prin oferirea cursurilor scu rte de perfectionare si a cu rsu rilor de
recupera re din indu st rie in diferite părti ale tării.
Strategia de marketing si p romovare a turi smului
Strategia de marketing identifică si este a stfel con cepută pent ru a gene ra ce rere in viitor p rin
specificarea segmentelor de piată ce vor fi atin se , a produselor ce vor fi create si pe care se
va pune acce ntul, si programele de actiune aso ciate pentru a realiza potentialul identificat
pentru a ceste produ se tintă: segmentele de piată.
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Pentru secto rul privat , st rate gia nu se refe ră doa r la m arketing, ci si la capa citatea
organizatiei de a con vinge suficienti clienti să cum pere un număr suficient din p rodu sele sale
pentru a asigu ra u n venit ca re să dep ă sea scă co stu rile pe termen lung si să a sigure
satisfactia clientilor.
Din pe rspectiva unor de stinatii turi stice pre cum Romania si Bulgaria, componentele cheie ale
strat egiei de marketing sunt:
- tinte si obiective: pozitia sau locul pe pietele ale se p e ca re î si prop une să le ocupe în
perioada urm ătoare, definite în ce prive ste pietele si segmentele geografice, proiectiile
activitătilor turi stice (adică volum ele, durata sejurului, num ărul de turi sti pe sezo n,
cheltuielile), gam a de produ se si cot a de piată.
- Imagini, pozitionare si branding: locul în care de stinatia î si p ropune să ajungă în ce p rive ste
perceptia pietei (comercială si a consumatorului) refe ritor la produ sele si valorile sale,
inclusiv imaginea si b randul în relatie cu concu rentii săi.
- St rategii si programe: specificarea actiunilor, inclusiv a dezvoltării de produ se si de
investitii, necesare pent ru a atinge tintele si obiectivele propu se.
- Buget: ce re surse – um ane, tehnice si financia re – sun t necesa re pentru a atinge
obiectivele.
- Analiză si evaluare: pro cedurile si si stem ele care permit evaluarea mă surii în care
obiectivele au fo st îndeplinite în conte xtul conditiilor generale de piată (inclu siv activitătile
concu rentilor) si fact orii exte rni.
Conditiile de piată sunt intr-o perm anentă schim bare. Port ofoliile profitabile produs – piată
vor fi supuse con stant unei pre siuni competitive constante, si va fi ne ce sar să se actualizeze
si să se dezvolte co ntinuu produse pent ru a core spund e ne voilor ale clientilor si conditiilor
pietei in schimbare.
Zona t ran sfro ntaliera Dolj-Pleven a re o gam ă largă de opo rtunităti de dezvoltare a produselor
turistice. Diversita tea poate reprezenta un aspect cheie al dezvoltării pe viitor a turism ului si
a strategiei de m arketing. In prezent, insă, at at Romania cat si Bulgaria au de zvoltat doa r o
parte a a cestor re surse.
Provoca rea pentru Romania e ste organizarea si d ezvoltarea re surselor sale natu rale si
culturale intr-o gamă de produ se turistice cu o priză largă la public, si tran sform area acestor
atractii in fl ux de turisti si in beneficii pentru intreaga zona. A ce st lucru ne cesită dezvoltarea
unui produs integrat si o abordare st rategică d e m arketing.
Selectare a zonelor de dezvoltare a produ selor ce vor fi incu rajate si sprijinite se baze ază in
parte pe determ inarea re surselor care exi stă deja si pe ten dintele curent e si anticipate
viitoare privind gu stu rile si preferintele pietei turistice.
De zvoltarea turi stică exi ste ntă p rincipală are u rmatoarele directii principale:
 Turismul cultural/de pat rimoniu bazat pe clădirile medievale, si
 Turismul de afaceri.
In plus exi stă un num ăr de intreprinde ri mici care activea ză pe piata de p roduse de ecoturi sm
si geot uri sm, in principal in zonele rurale si in com unitătile agricole. Desigur, ace ste elemente
diferite ale turism ului nu pot fi izolate com plet: ele se intrepătrund si se su prap un, cum ar fi
spre exemplu:
 M ajoritatea vizitatorilor care pa rticipă la tururi ale obiectivelor culturale/de patrimoniu
vor p articipa de a semenea la vizite in zonele ru rale in cad rul itinerarelor lor, si
 Turistii de afaceri adesea adau gă o componentă de relaxare vizitelor ace sto ra
In mod similar ecoturistii vor participa, p robabil la vizite si activităti culturale/de pat rimoniu.
Ce re rea pen tru turi smul cultural/de pat rim oniu este in con tinuă expansiune insă in curand va
fi sup us un or limitări de capacitate dacă nu se realizează alte proiecte si alt piete de
centre/re giuni/circuite turistice; turi smul de afaceri prezintă o cre ste re pute rnică si are san se
reale de dezvoltare pe baza integră rii Rom aniei si Bulgariei in UE; de si
ecotu rism ul/geoturismul va răm ane in gen eral relativ slab dezvoltat ca amploare da r cu toate
aceste a va cont ribui tot mai mult la pro spe ritatea com unitătilor culturale.
Rolul internetului ca mijloc de inform are si sursa de crestere a com petitivitatii serviciilor
turistice
Turism ul e ste un sector implicat profund în implem entarea noilor tehnologii de inform are şi
comunicare. E-turismul e ste un fenomen recen t care s-a concent rat iniţial pe produ se

70

simple: bilete de avion, rezervă ri în hoteluri, închirieri de maşini. Internetul reprezintă pentru
turism un canal eficient de informare, com unicare şi di st ribuţie atât pent ru con sum atori cât şi
pentru actorii im plicaţi pe scena turism ului. Acest nou canal pe rmite expunerea u nei oferte
personalizate ca o ofe rtă standa rdizată, ră spunde cere rii instant anee, p rezintă inform aţii
preci se şi a ctualizate într-o manieră personalizată. OMT afirm a ca in în 2005 Internetul a
reprezent at 25% din totalul rezervărilor pentru turi sm şi călătorii în lum e. În anul 2002
serviciile cele m ai comercializate pe net erau: călăto riile 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 e ste o activitate de proce sare a informaţiilor ce leagă firma cu mediul extern
în care acea sta ope rea ză. Interne tul este o su rsă preţioa să de informaţii despre concu renţ ă,
de sp re condiţiile de marketing şi ale m ediului în general.
Pentru ca marketingul unui produs turi stic să aibă su cce s, un o pera tor turi stic t rebuie să
aibă mai întâi o viziune st rategică în inte riorul că reia să înţeleagă perfe ct schimbarea pieţei
de la cea fizică la cea virtuală şi fo rţele ce acţionează aici. Inte rnetul a schimbat pentru
totdeauna si stem ul şi m ediul de m arketing t uristic. A st ăzi, nici o af ace re în domeniu nu se
m ai poate su strage impactului Internetului şi, de acee a, com paniile doritoare să se implice şi
să utilizeze comerţul pe I nternet ar t rebui să aibă mai multe avantaje. Chiar dacă unei firm e îi
place sau nu, Internetul exi stă şi va domina m arketingul turi stic.
Internetul nu trebuie tra tat num ai ca dispozitiv de dist ribuţie şi ca mijloc prom oţional, ci
trebuie văzut ca o forţă ce schim bă prof und m odalitatea de conduce re a unei afa ceri în
turism . Comercianţii vor trebui să regândească p roce sele prin ca re ei identifică, comunică şi
serve sc con sum ato rii. De a sem enea, vor t rebui să îi implice pe ace ştia în actul de concepere
a produselor do rite.
Internetul susţine factorii de succes ai m ultor aface ri, de aceea firmele turi stice t rebuie să-l
utilizeze pentru a -şi crea noi avantaje. De exemplu, turope rato rii din M area Britanie au fo st
ob sedaţi de câ ştiga rea controlului distribuţiei prin integra rea sa pe verticală, dar, de la
apariţia com paniilor bazate pe vân zarea on line, s-a îmbunătăţit controlul a sup ra dist ribuţiei
produ selor a ctuale faţă de cel al di stribuţiei norm ale. Ca ră spun s la am eninţarea vânzărilor
directe ale com paniilor aeriene, marile agenţii au f olo sit Inte rnetul pent ru a-şi dezvolta
si stem ul GDS şi şi-au dive rsificat gam a de produ se p rin includerea hotelurilor, a închirierilor
de m aşini, a croazierelor, et c.
Internetul est e extrem de folositor în realizarea unei baze de date cu informaţii privind
consu matorii. Cu folosirea sof t-ului potrivit (ca Autum n Soft wa re’s Web Track) se pot u şor
si stem atiza informaţiile desp re toţi utilizatorii care au vizitat site-ul companiei. Informaţiile pot
fi folosite pentru identificarea şi prospectarea nevoilor con sum atorilor în scopul adaptă rii
re surselor spre a-i se rvi mai bine pe aceştia.
O bază de date cu istoria tuturor tranza cţiilor on line poate fi p rincipala su rsă de inform aţii
de m arketing pentru com paniile turistice, stabilind ce fel de produ se turi stice pot ei furniza, ce
segm ent de piaţă ar putea servi cel mai bine şi cum est e e valuată firma de către
consumatori. Vizitând alte site -uri, o companie poate obţine informaţii valoroa se despre
cerere, ofertă, competiţie şi schimburi econom ice, demografie, legislaţie, tehnologii pe piaţa
domestică şi inte rnaţională.
Scana rea paginilor com petiţiei ajută companiile să cunoa scă st rategia şi tacticile lor de
m arketing. De e xem plu, de pe pagina web a unui lanţ hotelier, se pot obţine u şo r inform aţii
de sp re activităţile principale ale firmei, performanţele financiare, apariţia de noi hoteluri şi
planuri de inve stiţii, strat egiile de m arketing, î n timp ce site-urile com paniilor aeriene
furnizează informaţii privind analize econom ico-financiare, g rupu ri de alianţe strategice,
dezvolta rea de noi linii şi planuri de expan siun e.
O cara cte ristică importantă a Web -ului e ste că p otenţialul con sum ator caută inform aţii
de sp re p rodu sul sau mărcile de ca re e ste inte resa t. De fapt, con sum atorul a rată intere s şi se
im plică în vizitarea paginilor web. Pe Web, consumatorul poate ră spu nde in stantaneu
comerciantului, iar toate ră spun su rile, toate click-urile pot fi memorate de căt re se rve r. P rin
folosirea tehnologiei şi aplicaţiilor turism ului pe Internet, com paniile pot găsi tipare ale
consumatorilor şi pot face aceste inform aţii folositoare în marketing.
Astfel, de exemplu, înregi stra rea vizitato rilor unei b roşu ri on line poate a răta numărul total
de re zervări, di stribuţia în rând ul utilizatorilor şi, în tim p, ordinea în care pa ginile au fo st
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acce sate. A ceste date pot fi combinate cu profilul utili zatorului extras, prin intermediul
chestiona relor, din regi strele utilizatorilor şi pot fi folosite pentru a desco peri intere sul şi
caracteri sticile cere rii şi comportam entul de cumpărare. Ast fel se identifică se gmentul ţintă,
adeseori nişe bazate pe căutarea unui anumit beneficiu. Dotată cu a ceste informaţii, firma de
turism poate stabili ţinta şi î şi poate dezvolta m ijloacele specifice pent ru a-şi atinge
obiectivele.
Utilizarea pot rivită a informaţiilor privind profilul şi obiceiurile consumatorilor poate
îm bunătăţi eficienţa segmentării pieţei şi penetrarea ei. Acea sta se întâmplă datorită faptului
că abordarea t radiţională a segm entării pieţei este, ade seo ri, bazată sim plist pe va riabile
economice, geog rafice, dem og rafice, în tim p ce datele p sihologice, de comportament sau stil
de viaţă gene rează cheltuieli m ari de colectare şi sunt dificil de m ăsurat şi comparat.
În marketingul pe Internet e ste m ult mai facilă colectarea datelor de la potenţialii utilizatori
prin intermediul recompen selor tangibile cum ar fi premiile, legitimaţiile de membru care
atrag con sumatorul să completeze form ularele we b. Este şi m ai simplu şi eficient în
segm entarea de piaţă prin paginile de stinate anum itor con sumatori.
Este posibilă crearea unei cyber-comunităţi pentru fiecare ni şă de piaţă prin care
consumatorilor cu intere se sim ilare şi com portam ent asemănător le pot fi trim ise oferte de
produ se relevante şi alte m ărfuri de către com ercianţi. Membrii unor astfel de I nternet-g rupuri
pot schim ba regulat informaţii între ei şi su sţine a stfel sen sul de apa rtenenţ ă la acel grup.
Unul dintre avantajele Intern etului în marketing e ste că tu ristul poate fi creator pentru
produ sele turistice. Ace st lucru poate fi posibil deoarece, pe de -o part e, turi ştii pot furniza
prefe rinţe individuale pentru un pachet de va canţă prin feed -back, p rin completarea
formularelor web, a em ail-ului sau doar d ând click pe anum ite opţiuni pe care comerciantul
de turism le poate folosi pentru a dezvolta noi produse sa u adapta prod u sele existente la
nevoile consumatorilor particulari.
În ace st sen s, Internetul a accelerat schimbul în cadrul produ selor, de la p roducţia în
m asă şi tangibilă la producţia ba zată pe inform aţie şi adaptată consumatorilor.
Pe de altă pa rte, turi stul care fa ce singu r alegerile, nu numai că poate conduce tranza cţia
on line şi poate scădea co sturile de vânza re, da r şi participă activ la proce sul de produ cţie
în suşi.
Tehnologia Internetului poate cont ribui la îmbunătăţirea produ selor exi stente sau la
dezvolta rea noilor p rodu se şi servicii care ar red efini poziţia st rategică a companiilor. De
exem plu, Boeing a anunţat în aprilie 2000 planuri pentru o reţea care sa pe rmita pasagerilor
să folosească Internetul, să privea scă la televizor şi să primească alte inform aţii în tim pul
zborului. Numită Conne ction by Boeing, reţeaua utilizeaza tehnologia sateliţilor ca să
furnizeze a stfel de servicii în avioane, ceea ce a îmbunătăţit experienţa de zbor a
pa sagerilor.
Internetul asig ură at racţiilor tu ri stice (muzee şi galerii de artă ) opţiuni mai multe de
prezentare electronică şi pre zintă colecţii web care, fizic, sunt im posibil de realizat. Grădinile
zoologice şi acvariile pot să -şi îmbunătăţea scă ofe rta prin camere live legate la site-uri.
Rolul Inte rnetului în stabilirea preţului e bazat pe po sibilitatea procesă rii şi schimbului
instant aneu a unei mase largi de date cu un num ăr mare de oameni. Acea stă capacitate de
preluare a informaţiilor permite companiilor să analizeze datele p rivind preţu rile eficient şi
rapid.
Capa citatea de a schimba inform aţiile facilitează stabilirea şi schimbarea preţului de către
firmă în timp real, organizarea licitaţiior on line şi folosirea unor p reţu ri flexibil e. Acest e două
calităţi sunt e xtrem de folositoa re m arketingului în turi sm.
Unicitatea Internetului ca mijloc de dist ribuţie e dată de faptul că pentru producători, webul permite acesto ra să aibă legătu ri directe cu co nsumatorii la costuri scă zute şi de aceea
apare şi posibilitatea dezinterm edierii.
Pentru en -gro sişti, aface rea bazată pe net înseam nă să nu m ai folosea scă detailistul, dar
creează ri scul de a n u m ai fi nici el folosit de către producător.
Cel m ai important rol în di stribuţia turistică pe Inte rnet îl joacă reze rvarea directă şi
tranzacţia între ofe rtantul de servicii şi con sum ator. Marketingul direct oferă atât
consumatorului cât şi comerciantului un control m ai m are şi cheltuieli potenţiale de acce s m ai
m ici. Deoare ce canalele de rivate po t pleca de la prod ucător sau intermediar, potenţialul unui
conflict de canale e ste mărit. Pentru a p re veni şi pentru a cre şte com petitivitatea preţurilor

72

între vân zăto rii direcţi şi detailişti, atât producăto rii cât şi intermediarii vor trebui să -şi
dezvolte p roduse deosebite ce oferă beneficii unice.
De exemplu, rezervă rile on line pentru bilete de avion aduc beneficii speciale care nu se
regă sesc la agenţiile de turism , în timp ce achiziţiile de la agenţiile de turism pot furniza alte
avantaje.
Liniil e aeriene sunt printre primele care au inve stit şi au de zvoltat sisteme care să
exploateze poten ţialul Internetului. Web-ul oferă şi mai m ulte oportunităţi în scurta rea şi
îngu starea canalelor de distribuţie. Co sturile scă zute ale biletelor directe către consumator
se bazea ză pe Net. Marile com panii aeriene cred că Inte rnetul oferă o opo rtunitate unică de
scăde re a co sturilor şi creşte re a profitu rilor în ace st sect or ca re se conf runt ă cu mari pierderi
financiare pe glob.
British Airline s, de e xem plu, a lan sat o e-st rategie care pla sea ză Internetul în cent rul
efortu rilor de tra n sfo rmare a relaţiei cu consumatorii şi cu furnizorii. S-a u rmărit investire a a
90 m ilioane de lire ste rline pentru dezvoltare a operaţiunilor pe we b cu scopul de a cre şte
vânză rile de bilete pe Internet d e la 1% în 1999 la 90% în 2004.
Cea m ai mare schimbare adu să de Inte rnet în indust ria turi smului este în secto rul
agenţiilor de turism . Se pare că, d acă nu excelează în se cto rul lor, agenţiile nu vor
supravieţui. Cât de curând web -ul va dom ina 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 tran sfo rmându-se de la
nivelul vânzării de bilete la managem entul informaţiei. Pentru t urop erat ori eventuala
dezinterm ediere are un efect dublu. Pe de-o parte ei pot fi ocoliţi de producătorii care vor
vinde dire ct şi pe de alta ei a r pute a bene ficia din pro pria vânzare dire ctă şi ar elimina
detailiştii.
Im pactul ace stor doi factori e greu cua ntificabil, dar e sigur că tu roperatorii, m ai m ult ca
agenţiile de turism au un viitor în era Internet. A cea stă afirmaţie se bazează pe faptul că
turope rato rii asamblează părţile unui produs turi stic înt r-un pachet vandabil. Prin a cea stă
activitate creatoare de valoare adăugată, tu rope rato rii furnizează se rvicii mai bune
consumatorilor, ofe rind econom isire p rin cumpărarea en -gro s a com ponentelor pe care altfel
nu le-ar fi obţinut de la p restatorii de se rvicii turistice.
Componentă a m arketingului m ix, prom ova rea se tran sformă cel m ai 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. Prom ova rea pe Internet combină m ass m edia cu personaliza rea inerentă. E a
e ste folo sită pent ru a gene ra vizibilitatea, recunoa şte rea num elui m ărcii, publicitatea, relaţiile
publice, spon soriză ri, vâ nză ri direct e, 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 m ai m ulte inform aţii să fie trimise potenţialilor
consumatori mult m ai ieftin, instantaneu şi cu efect multim edia. Cheia obţinerii
acesto r beneficii este un site bine con struit şi actu alizat care să fie at ra ctiv, informativ
şi intera ctiv. Pe lângă capacitatea m ultimedia, un bun site poate şi ar treb ui să
încorpore ze informaţii cât m ai corecte şi detaliate ca bro şuri, orare, fotografii, grafice,
la fel de multe ca revi st ele şi la fel de dist ractive ca reclam ele tv.
Site-ul poate şi să fu rnizeze multă informaţie publicitară de vreme ce nu exi st ă nici o limită
de capa citate sau d e spaţiu p romoţional. Prin legarea pa ginilor , comerciantul poate crea o
broşură care să includă ceea ce utilizatorul doreşte să ştie.
De exem plu, site-ul de stinaţiei turistice poate deveni un „m all al informaţiei” care
furnizează utilizatorului toate inform aţi ile de bază ca rate de schimb, tradiţii, vrem e,
po sibilităţi de cumpărare , etc. P rin link-uri cu site-urile altor firme, prin e-mail sau chiar num ăr
de telefon şi adre se utilizatorul poate să contact eze pentru a obţine informaţii personalizate.
 Prom ova rea pro priului site se face pent ru a creşte popularitatea sa şi numărul
vizitelor deoa rece un site t rebuie să intre în competiţie cu sute d e alte site-uri ce vând
produ se şi se rvicii similare.
 O adresă ca re să -l ajute pe utilizator să o localizeze pe web, conţine numele, marca
sau un cu vânt cheie sau f rază. Le gătu ri din alte pagini se pot fa ce prin în regi st rarea
în motoarele de căutare şi dire ctoare on line şi plătind site-uri im portante pent ru a
insera bannere.
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Legături cu alte pagini ca cele ca re ofe ră ştiri sau se rvicii de agrem ent sau servicii
complem entare pot face site -ul mai interesant şi m ai relevant dar şi actualizat.
Promova rea p aginii web prin m edia tradiţională e ste importantă mai ale s în condiţiile în
care se lanse ază. Spre exemplu, expedia.co.uk a lansat o cam panie de promovare de 21
m ilioane US D în pre sa şi la televiziunea din Marea B ritanie. Adresa de web a companiei a
trebuit inclusă în toa te m esajele media ale firm ei.
 Folo sirea site -ului companiei ca platformă de site-uri publicitare ale altor aface ri prin
interm ediul bannerelor, poate genera p rofituri, devenind u n mediu de publicitate
pentru alte o rganizaţii.
Într-adevăr, eficienţa Interne tului ca media de promovare a făcut din publicitatea on line o
aface re boom. Cre şterea publicităţii pe Web va conduce la scăde rea atra ctivităţii şi a
cheltuielilor cu unele fo rme tradiţionale de pu blicitate ca po şta directă, publicitatea la radio
etc.
Expe rienta romaneasca i n domeniul folosirii i nternetului ca i ns trument de informare si
comercializare a serviciilor turistice
În turi smul românesc e xistă preocup ări pe linia utilizării Internetului în proce sul de
comunicare şi com ercializare a produ sului turistic. Principalele destinaţii utile pe Internet
sunt:
1.www.I nfoTurism.ro a fost înfiinţat în anul 2000; firm a ca re -l administrează este Internet
Workers I nteractiv.; numărul de vizitatori este de apro x. 2.500/zi, re spectiv 65.000 /lună.
Prezintă oferte structu rate pe de stinaţii şi perm ite potenţialului turist identificarea tutu ror
ofertelor agenţiilor de t uri sm care au p rog rame turistice pe de stinaţia respectivă. Plata
serviciilor către agenţia de turi sm se fa ce prin m ijloacele clasice: ca sh sau transfe r bancar.
Un alt se rviciu pe ca re-l pot f olosi turi ştii este ce rerea de o fertă ca re p resu pune fo rm ularea
de către turi stul potenţial a stru ctu rii produ sului turistic în ra port de nevoile sale şi trim iterea
la pe ste 2 00 de agenţii de tu ri sm a cererii de ofe rtă particularizată. În funcţie de ră spun su rile
acesto ra, utilizatorul poate alege din ofertele primite pe em ail pe aceea care core spunde
dorinţelor sale.
2.www.e Turism.ro e ste un po rtal care cumulează peste 1.100 de pa chete de va canţă,
750 de oferte de ca zare şi peste 250 de oferte de transport care aparţin unui num ăr de 600
de agenţii. A fo st î nfiinţat în anul 2000. Firma care-l adm inistrează este Neogen S A, co stul
de între ţinere al site-ului fiind de pe ste. 7 00 $/ lună. Site-ul eTuri sm ofe ră ca fa cilităţi
po sibilitatea de a căuta servicii turistice în funcţie de tipul ofertei, de destinaţie şi de preţ.
Re zultatele căutării sunt st ructurate în funcţie de hotelul la care se ofe ră ca za rea permiţând
şi o com para rea a preţ urilor sau în funcţie de oraşul de de stinaţie sau de agenţia care le
oferă. Ofe rtele su nt atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa e xte rnă. Principalul avantaj al ace stui
site e ste uşurinţa în utilizare.
3. www. trave l2.ro administ rat de firma ScRMT 11 SRL şi înfiinţat în 2000 a fost con ceput
iniţial ca un spaţiu publicitar axat pe oferta turi stică inte rnă şi externă. Ulterior, a m ers pe
ideea de rapiditate în favoarea utilizatorului şi, de acee a, p roce dează la prim irea unei
solicitări de ofertă din part ea tu ri stului potenţial, iar în 24 de ore acesta p rimeşte gra tuit pe
adre sa de email sau prin fax, în fun cţie de solicitare, un num ăr de 10-20 de ofe rte de la
agenţii diferite din ţară şi st răinătate. Co sturile pentru www.trav el2.ro sunt acoperite din
abonamentele realizate de agenţiile de turism intere sate să primea scă aceste solicitări din
teritoriu. Modul de plată a serviciilor este cardul sau transfer ban car.
4. KLM Ro mânia este un site al com paniei aeriene cu acelaşi nume, conceput să ofere o
gamă largă de servicii on li ne. Cel mai im portant este serviciul de rezervare on line a
locurilor, fieca re rezervare fiind răsplătită cu un di scou nt de 5% pent ru clasa „econ omy” şi de
10% pentru cla sa „bu sine ss”. Se rviciile on line sunt ofe rite membrilor programului de
fidelitate Flying Duchman. Ace ştia pot accesa contul personal, pot face modificări şi core cţii,
totul on line. Pasagerii frecvenţi ai com paniei câştigă echivalentul m il elor pe care le-au
parcurs şi apoi le pot pre schimba în bilete grat uite şi în alte p rem ii. Se oferă info rm aţii on line
in legătură cu orarul zbo ru rilor, se pot verifica rezervă rile on-line pentru diferite curse. Exi st ă
po sibilitatea de a efectua reze rvări on line la hoteluri sau la sistemul rent-a–ca r din întreaga
lume, la preţuri speciale, oferite doa r utilizatorului site-ului.
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Alte destinaţii pe Internet: www.infotrav elromania.ro, www.romania ntouri sm.ro,
www.turisminfo.ro, www.infoturism.ro, www.rotravel.com, www.romania trav el.ro,
www.hotels.ro, www.hotel onl ine. ro, www.rolitoral.ro, www.plaj a.ro,.www.infolitoral .ro,
www.munte.ro, www.antrec.ro, www .vacantasicala torii.ro.
În contextul dezvoltării tehnologiilor inform aţiei şi a com erţului electronic aplicabile cu
succe s şi în domeniul hotelier, al transpo rtu rilor aeriene şi în cel al închirierilor de
autoturi sme, se impune exi stenţa uno r reglementări juridice. Sistemul re zervărilor on line
reprezintă un serviciu al so cietăţii inform aţionale, în sen sul legislaţiei rom âne privitoare la
comerţul electro nic. În a ceste condiţii, serviciile de rezervări on line trebuie să se confo rmeze
exigenţelor legale care î şi a u izvo rul în setul de act e normative ce g uve rnează , în p rezent,
serviciile Internet în Rom ânia, re spe ctiv:
 Legea n r. 365/ 2002 privind comerţ ul electronic, republicata in baza Legii nr 1 21 din
2006
 Ordo nanţa Guvernului nr. 130/ 2000 p rivind p rote cţia con sum atorilor la încheierea şi
execut area cont ractelor la di stanţă aproba tă şi modificată prin Legea nr.51/200 3;
 Legea nr. 506/2 004 privind prelucra rea datelo r cu ca racter personal şi protecţia vieţii
private în sect orul comunicatiilor electronice;
 Legea nr.677/2001 pent ru protecţia persoanelor cu p rivire la prelucra rea datelor cu
caracter person al şi libera circulaţie a a cesto r dat e, cu completarile si m odificarile
ulterioare.
CONCLUZII
Internetul este un m ediu efectiv şi eficient d e com unicare, incluzân d ad re sabilitatea,
interactivitatea, flexibilitatea şi acce sabilitatea şi are un rol important în îmbunătăţirea
serviciilor de stinate consumatorilor şi î n scăderea cost urilor. Cara cteristicile unice al
turism ului îl fac ideal pentru prezentarea şi achiziţionarea se rviciilor pe net.
O largă va rietate de fa ctori ca re sunt legaţi de cere re, facto ri organizaţionali, tehnici şi
guve rnam entali ar putea atât avantaja cât şi dezavantaja aplicabilitatea Internetului în
m arketingul turi stic.
În legătură cu viitorul Internetului în marketingul în turi sm sun t puţine semne de întrebare
ce ar pu tea apărea. Inte rnetul ar putea de veni platform a dom inantă şi inst rument de
prom ovare a turi sm ului şi distribuţiei în u rmătorii 5 ani. Marketingul pe Internet a tre cut de
faza ”co pilăriei” şi se accelerea ză ca p ro ces de cre ştere datorită re cunoa şte rii potenţialului
pentru m arketing de tot mai multe firme şi persoane.
Cre şte rea puterii computerelor, scăde rea co sturilor de acce sare şi na vigare, cre şterea
nivelului şi a capacităţii persoanelor vo r putea fa ce din navigatul pe net o nece sita te a vieţii
de zi cu zi mai ales în ţările dezvoltate. M ulte din rest ricţiile tehnologice actuale vor fi
depă şite cu tehnica a cce sului prin fibre o ptice sa u sat eliţi. Se vor îmbunătăţi viteza,
aplicaţiile, inscriptarea şi soft -u rile pe bază de sem nale digitale pentru a cre şte securitatea, şi
se vo r de zvolta unele m otoare de căutare mai sofi sticate pentru a simplifica căutările.
În acelaşi tim p, guvernele sunt din ce în ce m ai implicate în implem entarea e-com erţului
prin furnizarea de stimulente aface rilor m ici, facilitând dezvoltarea infra stru ctu rii şi stabilirea
legislaţiei de bază care su sţine şi protejează pe cei im plicaţi. E evident că cheia viitoarei
dezvoltă ri a marke tingului turistic pe Internet stă în firmele turi stice. Condiţiile pieţei şi
tehnologia web se îmbunătăţe sc continuu şi un mediu social şi legi slativ se contu rează.
Depinde de operat orul turi stic să dim ensione ze şi să e xploateze opo rtunităţile create de
aceste schim bări la potenţial m axim. De aceea, problem a cru cială este cum aceste firme de
turism pot să beneficieze d e schim barea adusă de Intern et. Pen tru a se form ula re com andări
utile este nece sară înţelegerea com plexităţii problemelor, inclusiv expe rienţă în tehnică,
m arketing şi con ştientizarea dezvoltării atât în turi smul pe Internet cât şi în tu ri sm în general.
Transpun erea mixului de m arketing în spaţiul cyber repre zintă cybermarketing mix al
cărui conţinut poate fi sintetizat astfel:
 produ sul este prezent în spaţiul cyber prin prezentarea caracte ri sticilor, a mărcilor, a
broşurilor electronice ad aptate e xigenţelor fiecărui client;
 preţul poate fi cuno scut 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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prom oţionale personalizate şi analizarea comportam entului de cum păra re a
consumatorului;
 distribuţia- Internetul reprezintă pent ru toate p rodu sele şi se rviciile un canal de
distribuţie original, global şi puţin co sti sitor. Interm ediarii nu m ai sunt necesa ri ceea în
turism determină reducerea apreciabilă a costu rilor, la simplificarea activităţii de
inform are turi stică, de influenţare a com portam entului con sum atorului;
 promo varea se realizează prin comunicarea între client şi firmă, dialogul
presupunând nu n umai inform are ci şi o interactivitate, numeroa se posibilităţi de
schim buri de informaţii.
Fieca re componentă a cyberm arketing-m ix poate fi adaptată la nevoile clientului sub
a spect cantitativ, calitativ şi temporal. Preţul produ sului poate fi adaptat, de e xem plu o
pagină web poate indica preţuri diferite oferite de firm e sau de pa rticulari. O firmă
distribuitoare de material informatic poate în acelaşi tim p să indice preţu rile sale de stinate
angro siştilor sau dire ct clienţilor. Da că vânzătorul cunoa şte zona geografică din ca re provine
clientul, el poate afişa preţu rile in moneda locală. Există po sibilitatea din partea vânzătorului
de a cunoaşte şi ca racte ri sticile socio-dem ografice ale clienţilor prin folo sirea unui che stionar
care va perm ite observa rea com portam entului con sum atorului prin intermediul site web.
Info sce k, catalog de re su rse Internet, pionier în materie, propune în anunţurile sale
spaţii publicitare pent ru a fi cerceta te de clienţi. Există po sibilitatea de a-i p ropune unui client
un produ s pe baza caracte ri sticilor socio -dem ografice cuno scute ante rior. Firmele îşi
constituie baze de dat e ca re includ prefe rinţele sau centrele de intere s ale clienţilor, însă
aceste baze de date sunt apelate cu discreţie, clienţii devenind clienţi fideli al firm ei.
Obiectivele cantitative urmărite prin acest si stem sunt num ărul de vizitatori, num ărul noilor
clienţi, cererea de info rmare, iar obiectivele calitative se referă la sati sfa cţia clienţilor,
im aginea de marcă, reconsidera rea po ziţiei internaţionale.
Acto rii din dom eniul turism ului trebuie să con ştientizeze largile po sibilităţi pe care le
oferă noua tehnologie a informaţiei, să exp erimenteze acest e noi mijloace în st rategia lor de
m arketing.
Alti factori ca re contribuie la cre ste rea com petitivitatii serviciilor turistice sunt:
 Prom ovarea unor s tandarde i nalte ale facili tati lor si dotarilor turistice s i
urmarirea calita tii si a sigura ntei.
Acea sta va implica pregătirea si a ctualizare a in mod continuu, cu sprijinul autoritătilor si
organizatiilor regionale, a u nui inventar al re surselor turi stice. Folo sind cerceta rea de piată,
sondajele si comentariile consum ato rilor, se vor revizui standa rdele facilitătilor, se rviciilor
turistice si de confort si se vor ofe ri indrumări industriei cu privire la im bunătătirile si
revizuirile ne cesa re la nivelul standardelo r si criteriilor. Auto ritatile re glementare in domeniul
turistic vo r a ctiona pent ru:
 Utilizarea stimulentelor prin acordarea de premii si aprecieri in scop ul ridicării
standardelor in cadrul indu st riei;
 A sigurarea că facilitătile si serviciile acordate turi stilor co respund ce rintelor de
sigurantă;
 Ce rtificarea serviciilor si facilitătilor turistice, acorda rea licentelor si clasificarea
unitătilor de caza re turi stică;
 Pe baza prop riilor informatii si cercetări si a indrumărilor din partea indu st riei,
revizuirea criteriilor de acordare a licentelor si a certificatelor de cla sificare, in
scopul incurajării indust riei de a mentine standa rdele la nivelul asteptărilor
pietei si con cure ntei internationale.
 Prom ovarea si asi gurarea educa tiei si formari i profesi onale a resursel or umane
Avand in vede re că tu rism ul est e o industrie a activitătilor inter-um ane, organizatiile si
autoritatile d ereglementare in turism, cu con sultarea indust riei si a Comitetului consultativ
pentru de zvoltarea re surselor umane vo r u rmări:
 Evaluare a continuă a nece sitătilor de formare profe si onală a fortei de muncă din
indust rie din punct d e vede re n umeric si al abilitătilor nece sa re;
 Orga nizarea si, un de e ste cazul, pregătirea fu rniză rii, im plem entării si auto riză rii
prog ramelor de instruire pent ru pe rsonalul care lucrea ză in indust rie si pentru noii
angajati;
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 Im plementarea schimbului bilateral al program elor de inst ruire in turi sm;
 Pă st rarea legătu rii cu universităti, scoli si colegii si alte institutii relevante si cu
indust ria in ceea ce priveste cara cterul si tipul prog ramelor de inst ruire si cursurilor,
pentru indrumare a in ceea ce priveste nece sită tile specifice de fort ă de muncă din
indust rie.


Prom ovarea dezvoltarii produsel or, serviciil or si facili tatil or turistice cu
pote ntial de atra gere a turistil or
Pentru stimularea inve stitiilor si ofertei de atractii, servicii si facilitati turistice e ste nece sa r a
se actiona pe ntru:
 Publicarea statisticilor de turi sm, stu diilor de cercetare, planurilor de marketing,
planurilor de dezvoltare si altor informatii de intere s pent ru indust rie;
 Fo rm ularea st rategiilor si planurilor de piată pent ru de zvoltarea tu ri smului;
 Incurajarea si sprijinirea autoritătilor locale in intocmirea planurilor lor de dezvoltare a
turism ului;
 Incurajarea secto rului privat să investească in turi sm si să d ezvolte produ se, servicii
si facilităti viabile care să at ragă turi stii;
 Acordarea de indrumări pra ctice intrep rinderilor turi stice referitoare la st rategiile de
cercetare, p romovare si de afa ceri etc.


Prom ova rea mai bunei cunoa steri si intelegeri a beneficiilor obtinute de Romania si
Bulgaria din turi sm prin intermediul programelor de constientizare si invatam ant
In ace st sen s se va u rm ari:
 Identificarea si e stimarea avantajelor econom ice, sociale, de m ediu si cultu rale pe
care le creează turi smul pentru Romania, Bulgaria si populatiile lor;
 Realizare a unor cam panii publicitare care im pli că difuzarea info rmatiilor cu privire la
avantajele turism ului;

3.3. Identific area si prez entarea strategiilor adecvate de imbunatatire si
dez voltare a serviciilor turistice in zona trans frontaliera D olj-Pleven
Realizare a obiectiv(elor)ului st rategic î n turi sm vizează unele dire cţii de acţiune, ca re p rive sc:
 m odernizarea şi dezvoltarea un ei oferte tu ri stice competitive pe piaţa turi stică;
 îm bunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de m arketing şi promovare;
 integrare a turism ului românesc si bulgare sc î n tendinţele europe ne şi mondiale, prin
a sigurarea cad rului legislativ si mplificat şi eficient al domeniului, armonizat cu
legislaţia internaţională;
 crearea unui me diu de afaceri competitiv respectiv a unui regi m fiscal care să
încurajeze creşterea, exportul, investiţiil e, infrastructura şi crea rea de noi locuri de
muncă.
Turismul reprezintă pentru zona transf rontaliera Dolj-Pleven sect orul economic care di spun e
de un valoro s potenţial de dezvolta re, neexploatat în că suficient şi care poate deve ni o su rsă
de atracţie atât a investitorilor cât şi a turi ştilor (români, bulgari, st răini). Ace st lucru est e în să
îngreunat de concu renţa pute rnică din partea ţărilor înve cinate (Un garia, Croaţia) şi de
amploarea problemelor legate de competitivitatea turi smului rom ânesc si bulgaresc.
M arele avantaj al regiunii Dolj pentru de zvolta rea turi smului este ofe rit de p rezenţa resu rselor
naturale şi culturale de o mare dive rsitate şi a rmonios rep artizat e, care dau po sibilitatea
practicării unei game variate de forme de turi sm.
Pentru completarea ofert ei turistice generale, slab diversificată în prezent, Doljul dispune de
numeroa se resurse turi stice de e xploatat şi valorificat, în ved ere a acoperirii întregului an
calendari stic.
Sunt de rem arcat în a cest sen s parcurile naturale, ariile protejate, bogăţia şi diversitate a
patrim oniului cultural (m ănă stiri, bise rici, monum ente), com unităţile um ane care pă st rează
valorile civilizaţiei culturale rurale în viaţa de zi cu zi, oportunităţile de practicare a turi smului
de aventu ră, turi smului ecvestru, turi smului de croazieră pe fluviul Dună rea, t urism ului uval,
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favorizat de faptul că Doljul este una din cele m ai importante regiunii în ceea ce prive şt e
viticultura, oportunităţile pentru practica rea cicloturi sm ului, dar şi a concu rsu rilor out -of-road .
Toate acestea co nferă zonei t ransfront aliere Dolj-Pleven potenţial pentru dezvoltare a
produ selor t uri stice complexe şi cre şte rea numărului total de tu ri şti. De a sem enea,
oportunităţile pentru at rage rea turi ştilor st răini în special sunt din ce în ce m ai diverse: oferta
staţiunilor turistice balneare, diferite forme ale turism ului de afaceri generate de congre se,
simpozioane şi expo ziţii, acţiuni cu caracter diplomatic generate de adera rea României la
NATO, intra rea Rom âniei si Bulga riei în UE, viaţa cultu ral-ştiinţifică, de schiderea de afaceri
cu firme multinaţionale etc.
În acţiunea de m odernizare şi dezvoltare a p rodu sului turi stic tran sf rontalier romano-bulgar
trebuie să se pună a ccent pe componenta culturală alături de cea n aturală (în cad rul
valorificării ace stora), pe calitatea şi funcţionalitatea am enajărilor turi stice şi aplicare a
standardelor eu ropene în ceea ce priveşte calitatea serviciilor turi stice şi co relarea acesteia
cu preţurile şi tarifele impuse de p re stato ri, cu alte cuvinte este vorba de competitivitatea
ofertei turi stice.
In baza analizelor şi studiilor efectua te exi stă nece sitatea să fie prioritizate u rmătoarele
sectoare:
 Turismul cultural
 Turism ru ral – de zvolta rea t raseelo r (vin/m ânăstiri) şi p romovarea fe stivalurilor
 Turismul balnear
 Turism de afa ce ri şi evenim ente
O concent rare asupra noilor tipuri de tu ri sm , şi a supra n oilor produ se, va încuraja
dezvolta rea unei indust rii diverse at ât în oportunitate cât şi ca se zonalitate.
La baza stabilirii şi detalierii obiectivului de mode rniza re si dezvoltare a turismului roman esc
si bulgar si crea rea unei ofe rte turistice co mpetitive pe piata inte rna si externa stau an alizele
efectuate privind evoluţia cererii şi a ofe rtei turi stice interne şi inte rnaţionale.
A spe ctele principale ale obiectivului privind dezvoltarea p rodu sului turistic vizea ză:
 m odernizarea şi dezvoltarea p rodusului turistic naţional, astf el încât România si
Bulgaria să se di stingă de alte ţări ca destinaţie turistică;
 diversifica rea ofe rtei turi stice prin adâncirea spe cializării şi cre şte rea calităţii ofertei
consa crate şi promovare a pent ru de zvoltare de noi ofe rte co nform tendinţelor pieţei;
 crearea uno r cent re/ zone/ staţiuni turi stice m odel în zone şi dom enii selectate, cu
sprijin financiar din partea adm inistraţiei cent rale şi locale precum şi prin inve stiţii de
pe pieţele internaţionale de capital;
 optimizarea la maximum a componentei culturale şi de afaceri a produsului în
vede rea atragerii unor schim bări profitabile în stru ctura clientelei;
 creşte rea calităţii am enajărilor turistice şi dezvoltarea capacitaţii turi stice în zonele în
care cere rea turi stică e st e m ai mare decât ofert a spe cifică;
 stabilirea de priorităţi în propune rile de infrast ructură generală, pent ru depăşirea
dificultăţilor exi stente pe ntru turi sm ;
 ridicarea standa rdului se rviciilor turi stice de baza şi complem entare în confo rmitate cu
categoria de conf ort şi ta riful pra cticat; agrementarea ofert ei;
 stimularea dezvoltării
unor form e de turi sm
sa u p rodu se tu ristice
complem entare/paralele necesa re asigură rii unui ră spun s la anum ite segmente ale
cererii interne (t urism de tineret, turi sm rural, turi sm so cial);
 dezvolta rea t uri smului în contextul durabilităţii, pre supunând în toate obiectivele,
prog ramele şi acţiunile de dezvoltare:
 protejare a şi îmbunătăţirea mediului în zonele turistice;
 prog rame şi planuri de dezvolta re a m ediului construit care să re spect e
legislaţia privind protecţia m ediului, privind urbanismul şi amenajarea
teritoriului şi cele spe cifice turismului, care au ca efect armonizarea cu mediul
şi optimizarea lui;
1. Rev italizarea ofertei bal ne oturi stice
În an sam blu, atat Rom ania cat si Bulgaria are un po tenţial bun fiind importante ţari de
de stinaţie turistică în viitor. Acest lucru se va realiza în condiţiile în care se vor aduce
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îm bunătăţiri sub stanţiale a sup ra p rodu sului turistic şi nivelului serviciilor. Dive rsitatea ofe rtei
turistice din staţiunile balneare este co nsidera tă ca fiind unul dintre pun ctele fort e ale zonei
turistice.
Ofert a balneoturistică rom ânească a re o con curenţă m are pe piaţa balneoclimatică
european ă, fiind rigidă, neperfo rmantă şi neadapta tă la ce rinţele moderne ale pieţii turistice.
Ofert a eu ropean ă de profil s-a o rientat sp re curele d e susţinere a sănătăţii, venind în
întâm pinarea clienţilor cu amenajări moderne de lux, ca pi scine de agrement, jacuzzi-jet
pool, saun ă, săli de gim nastică, in stalaţii de siguranţă în exploatare a acestor dotă ri, terenuri
de sport, prog rame speciale, facilităţi turistice etc.
Unul din obiectivele de revitalizare a turi smului balnear e ste acela a conştientizării la nivelul
pieţelor internaţionale că România este o destinaţie balneoturi stică de prestigiu în Europa.
Direcţii s trategice
 Extindere a în st aţiunile balneare m odernizate a tratamentelor gero ntologice cu
m edicam ente originale rom aneşti.
 De zvoltarea uno r pa rcu ri balneare î n prima faza pent ru t ratam ente wellness.
 De zvoltarea/dive rsificare a p rocedurilor d e t ratam ent pe b aza factorilor natu rali în
staţiunilele balneare modernizate.
 Dublarea cap acitaţii tuturor facilitaţilor de petrece re a timpului li ber.
 Îm bunătăţirea tuturor fa cilitaţilor din staţiunile balneare modernizate pentru
exploatarea resu rselor natu rale.
 Îm bunătăţirea acce sului pe cale rutieră, feroviară şi ae riană, în staţiunile balneare
m odernizate;
Ac ţi uni
 Retehnologizarea bazelor de t ratam ent, m odernizarea şi ridicarea gradului de confort
al st ru cturilor de primire, extinderea amenajărilor şi dotă rilor de ag rem ent specific şi
general;
 M odernizarea şi dezvoltarea inf rast ructurii de tran spo rt şi acces în staţiunile balneare.
Programe
Re vitalizarea ofe rtei balneoturi stice pre supune ef ortu ri financiare şi m anage riale deo sebite.
Acestea se pot realiza treptat în baza uno r stu dii de piaţă şi proiecte concrete, în cepând cu
staţiunile necuno scute ca profil balnear pe pieţele externe. Se a re în vede re P rog ram ul
Staţiuni balneare - m odernizarea şi introdu ce rea în circuitul turi stic internaţional a statiunilor
balneare.
Proc eduri
 Amenajarea de laboratoare/ca binete speciale pentru t ratamente naturi ste/t radiţionale
specific romane şti.
 Construirea de bazine cu apă t erm ală/minerala sub fo rm a unor com plexe de relaxare
şi odihna.
 Amenajarea de trasee turi stice pentru înt reţinerea condiţiei fizice/petre cerea timpului
liber în staţiuni/parcu rile din staţiuni şi împrejurimi.
 M odernizarea m odalităţilor de captare a factorilor naturali de cura, a accesului la
aceştia şi înt reţinere a lor.
 Construirea de st ructuri adaptate organiză rii evenim entelor culturale în ae r liber sau
spatii închise – expoziţii, conce rte, festivaluri de m uzică etc.
2. Turism c ul tural
Zona Dolj deţine un pat rim oniu cultural-i storic şi etnofolcloric de mare valoare turi stică şi
reprezent ativitate pent ru p opo rul român. Dezvolta rea şi diversifica rea ofe rtei tu ristice
culturale, p re cum şi conştientizarea la nivelul pieţelor internaţionale că Doljul e ste o
de stinaţie culturală cu obiective şi atracţii turistice de valoare europeană şi universală
(bi se rici cu fre sce exte rioare, biserici fortificate, cetăţi m edievale, arhitectu ră populară,
artizanat et c.), sunt obiective priorita re în dezvoltarea produsului turi stic cu componentă
culturală.
Direcţii s trategice
 Stabilirea elementelor de patrim oniu m aterial identitare pentru cultura românea sca .
 Stabilirea elementelor de patrim oniu im aterial repreze ntative pent ru Rom ânia, inclu siv
pentru m inorităţi.
 Prom ova rea turi smului religios din Dolj pe plan internaţional.
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Creşte rea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în turismul cultural.
Amenajarea accesului la obiectivele tu ri stice, a zonei amplasata în apropierea
acesto ra şi a incintelor.
De zvoltarea unei reţele de cent re de inform are tu ri stica în zonele cele m ai
reprezent ative din punct de ved ere al turi smului cultural

Ac ţi uni
 Includerea m onumentelor de pe lista patrimoniului m ondial UNE SCO î n p rog ram ele
tour ope rato rilor din Rom ânia.
 Includerea în programele touroperatorilor a tuturor obiectivelor t uristice legate de cele
m ai proeminente figuri ale culturii romane şti( care s-au na scut in aceasta regiune) pe
plan internaţional.
 Creşterea n umărului de prog rame turistice care includ ora şele m ai importante din
zona şi a calităţii acest ora prin extinderea p rog ramelor şi în zona limitrofa (case şi
conace boiereşti).
 Stabilirea unui calendar cu evenim ente internaţionale la nivel naţional pentru
prom ovarea internaţionala şi at rage rea de turi şti
 Crea rea unei reţele de centre de con serva re şi dezvoltare a pat rim oniului cultural şi
m aterial în principalele regiuni turistice din zona t ransf rontaliera.
Proc eduri
 Elaborarea uno r programe complexe de de zvoltare, amenajare şi diversificare a
ofertei tu ri stice şi crearea un ui „produs turi stic integrat” şi competitiv pe piaţa extern ă,
în ca re com ponenta culturală este reprezent ativă. A ce ste prog ram e se adre sează
zonelor tu ri stice care concentrează o multitudine de obiective turistice natu rale şi de
factu ră cultural-i sto rică şi religioasă, unele reprezent ative pen tru spi ritualitatea
românea scă.
 Iniţierea unor proie cte de valorificare şi amenajare turi stică a uno r centre tu ristice
reprezent ative p rin valoarea patrim oniului cultural. Sunt nece sare:
 re sta ura rea şi con servarea cent relor i st orice şi a p rincipalelor m onumente
istorice şi ve stigii arheologice;
 m arcarea circuitelor pietonale de intere s i storic, cultural sau a rhitectu ral,
semnalizarea m onumentelor istorice şi a rhitectu rale, a siturilor a rheologice
etc. si realizarea uno r pa nouri – hă rţi.
 m odernizarea şi dezvoltarea st ructurilor turi stice, a spaţiilor comerciale şi a
dotărilor recreaţionale.
 Iniţierea unor p rog ram e turi stice tematice cultu rale, religioase (pele rinaje ale
creştinilor la mănăstiri, isto rice (legate de voievozii Mihai Viteazul, etc., de dacoromanitate, altele), a şe zări şi civilizaţie, dezvoltarea structu rilor turi stice adecvate în
localităţile vizitabile.
 Realizare a de p roiecte p rivind punerea în valoare a creaţiei artizanale şi artei
prelucrării lemnului în zonele tradiţionale şi în zone cu concent rări mari de fluxuri de
turişti, ca re să cuprindă:
- identificarea (p rin instituţiile specializate) a satelor cu producţie m are de artizanat pent ru a
a sigura a si stenţă pent ru dezvolta rea m eşte şugurilor, selecţiona rea me şte rilor populare,
identificarea pieţei de export şi sprijin pentru crearea, p rom ova rea şi comercializarea
artizanatului tradiţional.
- crea rea de ce ntre d e prod ucţie, expu nere şi comercializare a p rodu selor a rtizanale,
ceram ică, sticlărie, et c. în p rincipalele zone etnog rafice, staţiuni turi stice.
- prom ova rea tâ rgu rilor populare, fe stivalu rilor şi a spectacolelor popula re în cent re turi stice,
staţiuni şi centre artizanale.
- promovarea artiştilor popula ri în cad rul târgurilor de tu ri sm, festivaluri, exp oziţii de profil
organizate î n centre turi stice.
- realizarea unui proiect – tip p rivind realizarea de sign -ului produ ce rii, ambalării şi p rom ovă rii
produ selor de a rtizanat.
- promovarea uno r programe tu ri stice tem atice pent ru valorificarea a rtei populare din
principalele zone etnog rafice
 Prog ram com plex de selectare, re stau rare, conserva re şi amenajare p entru vizitare,
dezvolta rea infrast ruct urii generale şi a structurilor de prim ire turi stică pentru
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introduce rea în circuitul turistic a uno r obiective cultural-i sto rice de rezonanţă pentru
România:
- bise ricile fortificate şi cetăţile ţărăneşti
- situ ri arheologice de m are valoare ist orică
- lăca şe rupe stre de cult
- edificii arhitectonice şi monum ente istorice şi de a rhitectu ră
 Introduce rea în circuitul turi stic a t radiţiilor spirituale şi obiectivelor culturale
aparţinând m inorităţilor naţionale în scopul dezvoltării şi promovării turism ului etnic.
Se pot realiza program e tu ri stice speciale pent ru tu rişti etnici originali din aceasta
zona.
 Extindere a ofertei pent ru tu rism ul de afaceri şi re uniuni (st ructuri tu ristice de cazare
de categorie superioară , săli de conferinţe, săli expoziţionale, m obilier şi instalaţii
adecvate dotării com erciale, programe turi stice pre şi po st reuniuni) expoziţii (târguri
etc.)
3. Ecoturism ul
Din analiza ante rioara a op ortu nităţilor şi const rângerilor dezvoltării ecotu ri smului în România
rezultă ne ce sitatea :
1. Im bunătăţirii resurselor de bază pent ru e cotu rism în zonele protejate: re sursa naturală
principală pe care se va dezvolta ecoturi smul, managementul Ariilor Protejate (AP),
infra st ructura şi serviciile publice oferite turi ştilor.
2. Creă rii condiţiilor favorabile pent ru intensifica rea de zvoltă rii afacerii în domeniul
ecotu rism ului.
3. Clarificarii politicii şi cadrului legal la toate nivelele.
Direcţii s trategice
 Elaborarea planurilor de managem ent pent ru fieca re parc natural.
 De zvoltarea partene riatelor dint re adm inist raţia pa rcu rilor, au torităţile publice locale şi
touroperatori.
 Prom ova rea ecoturi smului pe plan intern, la nivelului zonei tran sfro ntaliera DoljPleven şi pe plan interna ţional.
 Creşte rea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în ecoturi sm.
 De zvoltarea unui si stem educaţional în învăţăm ântul preuniversitar cu accent pe
unităţile şcolare din incinta/apropierea parcurilor naţionale/naturale.
Pentru indeplinirea ace sto r obiective ar t rebui adoptat e pro ceduri specifice ţinând cont de
diversitatea habitatelor natu rale im plicate în dezvolta rea ecoturi smului şi de vulne rabilitatea
ecosi stem elor cu o sep arare clara intre zone.
Ac ţi uni
 Crea rea infra structu rii sp ecifice ecot uri smului în ariile protejate incluse în program.
 Dublarea numărului tourope rato rilor care prom ovează programe de ecot uri sm în zona
transfront aliera.
 Crea rea unui si stem informaţional pentru fieca re parc,
 De zvoltarea unui sistem de rangeri volunta ri pentru fieca re parc în vederea protejă rii
patrim oniului natural (flora, fauna şi peisaje) în t oate ariile protejate p ropu se pentru
dezvolta rea e coturi smului şi at rage rea de turi şti
 Ce rtificarea tutu ror produselor ecotu ri stice în conco rdanta cu no rmativele U.E şi
legislaţia din cele doua tari.
 Im bunătăţirea re sursei de ba za pent ru ecoturism în zonele protejate
Ariile protejate sunt resu rse de baza ale dezvoltării ecoturism ului şi ele pot fi transform ate în
atracţii puternice şi b rand-uri. A stfel, p rioritatea e ste să se consolideze a ce ste resu rse, să se
îm bunătăţea scă calitatea m ediului lor şi să se dezvolte o infra structu ra şi facilităţi care să
perm ită primirea unui număr m ai m are de turişti romani, bulgari şi st răini fără impact negativ
a sup ra m ediului.
Ce rinţele de baza pentru un managem ent minimal al fluxului de turişti sunt stabilite :
perim etrele ariilor protejate sunt delimitate, echipele de m anagem ent sunt stabilite şi cât eva
reguli sunt aplicate (cont rolul campării, colecţionarea de spe cii).
Totu şi, pe termen m ediu ar tre bui introdu se câte va îmbunatăţiri şi schimbări în următoarele
domenii:

81



Îm bunătăţirea calităţii m ediului Ariilor Protejate şi preve nirea impacturilor negative
existente şi viitoare ale turi smului
Pentru Îm bunătăţirea calităţii m ediului în turism e st e nece sar a se acţiona atât la nivel de
firma cat şi la destinaţie. Fata de în că slaba con ştientiza re despre mediu a turiştilor şi
operatorilor privaţi se recom anda u rmătoarele acţiuni :
- Cam panii de informare (in st ruire, seminarii, conferinţe, film e video) de sp re m anagementul
de m ediu al cazării turistice şi alte fa cilitaţi : probleme implicate şi soluţii oferite (etichete
“eco”, certificare, indicatori de dezvoltare durabila a turism ului).
- Dezvoltarea proiectelor pilot privind etichetele “eco ” şi sist emelor de certificare, b azate pe
oportunităţile oferite p rin finanţările de la UE, de exemplu prin instrum entele financiare
LEADER şi LIFE. Iniţiativele EU actuale, cum ar fi “E colabel” în ca zarea tu ri stica în E uropa
(“Floarea” UE) sunt de a sem enea bune oportunităţi.
- Int rodu cerea no rm elor şi criteriilor de m ediu în standa rdele de cla sificare ale cază rii care
pot fi o modalitate suficienta de preve nire a impacturilor fata de reînnoi rea turi smului
romanesc.
- Dezvoltare a proiectelor pilot privind m anagementul mediului în turi sm în Ariile Protejate p rin
parteneriat cu M inisterul Mediului. Ace stea pot include o cam panie naţionala de comunicare
pentru prevenirea m urdări rii cu gunoaie a zonelor naturale şi de a sem enea un p roiect pilot
pentru administ ra rea de şeu rilor (sortare pe categ orii) şi folosirea energiilor reînnoibile.
- Aco rda rea unei priorităţi a riilor protejate pe ntru infrastructu ra d e mediu : ca st rânge rea şi
îndepărta rea de şeu rilor, ap roviziona rea cu apa şi staţii de tratare a apei.
 Stabilirea de infrast ruct uri şi facilităţilor de turi sm pentru tipuri diferite de utilizatori şi
activităţi
Ariile protejate romaneşti nu su nt încă potrivite pent ru potenţiale activităţi de turism şi pentru
primirea nivelului dorit de turism [ex. tra see tu ri stice proa ste, foa rte puţine indicatoare şi
puncte de inform are], p rin urmare t rebuie să fie făcute îm bunătăţiri în câteva
domenii:
- Îmbunătăţirea aleilor (po tecilor) de acces, co nform cu recomandă rile fiecărui plan de
m anagem ent.
- Îmbunătăţirea telecom unicaţiilor (telefoane celulare) în cele mai îndepărtate parţi ale Ariilor
Protejate, în sco pul informării şi sigura nţei turi stului.
- De zvoltarea parcărilor în locaţii strategice în scopul m anagementului vizitatorilor
(informarea de spre reglementările zonelor protejate şi spo rirea con ştientiză rii privind
conse rvarea). Toalete şi alte fa cilitaţi (colectarea de g unoi la locurile de parcare )
- Îmbunătăţirea informaţiei pentru vizitatori : trasee e xplicite, materiale educaţionale (broşu ri,
video), centre pent ru vizitatori. Poate fi aco rdata o p rioritate zon elor p rotejate în cad rul
prog ramului naţional pentru birouri de turi sm (de informare t uristica).
 Crea rea condiţiilor favo rabile pentru dezvoltarea af ace rilor de ecoturi sm
Ecotu rism ul poate gene ra venituri pent ru com unităţile locale care sunt în apropierea ariilor
protejate. Contribuţia sa econom ica poate deveni importanta în sa te, dar nu ar trebui
supraestimata în contexte u rbane : t uri smul nu poate fi unica soluţie pent ru rezolva rea
problemelor uria şe din zonele de depre siune e conom ico-sociala.
 Îm bunătăţirea m ecanism elor de finanţa re
În prezent exi sta unele oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea eco turi smului.
In strumentele SAPA RD şi P HA RE finanţea ză pana la 50% (zone ru rale) şi 65% (munte) din
pensiunile şi ca sele de oa speţi. Dincolo de ace ste opo rtunităţi, schem ele de finanţare a r fi
putut să fie îmbunătăţite prin câ teva cai:
 De zvoltarea ecoturi smului solicita eforturi sim ultane în toate domeniile pentru ca să
fie eficient (inst ruire şi crearea aptitudinilor, infra stru ctu ra, m arketingul,
m anagem entul de m ediu). Trebuie definite arii prioritare şi priorităţi tem atice conform
cu st rategia naţională. Dezvoltarea ecoturi smului în zonele protejate ar trebui în m od
categoric consid erat ca o p rioritate, fata de t ră săt urile naturale şi culturale
remarcabile găzduite înă untru lor şi adiacente lor.
 Să ajute investitorii rom ani (în special m icii investitori) să aibă acce s la fondu rile
existente, în special fondurile actuale şi viitoare ale UE, de vrem e ce procedurile su nt
adesea foarte t ehnici ste şi nece sita asi stenta.
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Dive rsificarea tipului de proiecte sprijinite financiar, con centrate nu num ai pe cazare
ci acordâ nd o prio ritate activităţilor (ex. se rvicii de ghid, tur operatori, activităţi
sportive) şi alte fa cilităţi turistice (e x. birouri de informare turi stică ).
 Introduce rea in st rum entelor u soare pentru finanţarea p roiectelor sim ple şi ieftine.
Acea sta ar p utea să fie facilitata de exem plu prin colaborarea cu băncile com erciale
pentru a crea împrumuturi cu do bânzi m ici, clauze de garantare de cât re guvern,
m icro-credite, fondu ri comunitare şi alte m ijloace.
 Introduce rea uno r crite rii clare pent ru ga rantarea sub venţiilor pentru afacerile de
turism care nece sita fonduri pent ru cazare şi dezvoltarea serviciilor (ex. nivele de
standarde de mediu sau profe sionalism , cerinţe de instruire p reliminara, afilierea la o
a sociaţie prof esionala pent ru m arketing ).
 A sigurarea a si stent ei tehnice şi org anizaţii de sprijin colectiv ale actorilor privaţi
im plicaţi
Pentru ca să d ezvolte cazări specifice precum “cazarea eco”, să organizeze p rodu se
complexe sau să vândă produse d e ni sa de piaţa cum sunt «ob servato rii de pă sări britanici»,
adesea ecot uri smul solicita anumite abilităţi tehnice. Dincolo de finanţare, în România exista
o nevoie evidenta d e asi stenta tehnica la factorii din dom eniul privat sau public.
În aceasta pe rspectiva, crea rea u nui “grup operativ” de e coturi sm în ca drul A NT a r putea fi
utila. Acest g rup ope rativ a r putea asigura asi stenta tehnica op erato rilor locali şi destinaţiilor
m ai degrabă decât cont rolul legal.
Pana acum, câte va iniţiative de ecot urism în România au fo st răsp ândite în ta ra, cu foarte
puţine legături intre ele. Crearea unei reţele şi partene riate intre facto rii implicaţi şi micile
aface ri, pare o prioritate pent ru schimb de experienţa, pent ru condu ce rea de campanii
comune de prom ova re, sau să vând ă împreuna cu tu r ope rato rii internaţionali de ecoturi sm .
Acea sta iniţiativă ar treb ui să demareze cu un inventa r complet (baza de da te) a operatorilor
im plicaţi acum în ecoturism.
 De zvoltarea cază rii adaptată la cerinţele şi spe ranţ ele (a şt eptările) ecotu riştilor
Ecotu rism ul nu solicita un fel sp ecial de confo rt şi poate fi găzduit în multe tipuri de cazări, de
la campinguri la hoteluri de 5 stele. Ecoturi ştii au totu şi unele cerinţe specifice, cum ar fi
re specta rea a rhitectu rii tradiţionale, integrarea în natura, a sigura rea m aterialelor
educaţionale şi de traducere (ghidu ri, harţi, binocluri, etc. ).
- Pot fi realizate ghiduri naţionale pentru crearea cază rii în contextul ariilor protejate şi ar
putea fi sprijinita o schema pe baza de voluntariat de certificare a cazării şi a produselor de
ecotu rism .
- Ar trebui dezvoltata (extin sa) cazarea în cabanele RNP -ului. Ace ste caba ne au în p reze nt
un grad foa rte scăzut de o cupare şi pot fi utili zate eficient pentru ecoturi sm fiind un uriaş
potenţial de generare a venitu rilor pentru parcuri. Intr-ade văr, folosind ace ste cab ane pentru
dezvolta rea turi smului s-ar putea cre a o mare originalitate pentru turi smul în parcu ri şi ar
putea fi de ajutor pentru finanţa rea con servării.
 Acordare de prioritate activităţilor în aer liber
Analizarea tu rism ului rural în zo na Doljului cat şi situaţia din zona tra snf rontaliera Dolj-Pleven
s-a ob se rvat ca aceasta regiune are potenţial bun dar slab e xploatat pentru de sfăşu rarea
activităţilor în aer liber.
Vânza rea cazării nu m ai este suficienta şi efortu rile din trecut s-au concent rat exce siv pe
dezvolta rea capacităţii de caza re.
 Im plicarea populaţiei locale în “iniţiative, respon sabilităţi şi beneficii ale dezvoltării
turism ului”
Pentru ca exi st enta lor să fie mai bine acceptata, Ariile Prot ejate trebuie să contribuie m ai
bine la dezvoltarea locala. Aceasta p resup une im plicarea populaţiei locale – în special cea
m ai săracă – în realiza rea de noi afaceri de ecotu ri sm cat şi, de a sem enea, căut area căilor
de îm bunătăţire a efectului de multiplicare locala a turismului, prin asigura rea de bunuri şi
servicii locale.
- “Pa chete” specifice de afa ce ri (inclu siv instruire, a si stenta tehnica şi finanţa re p rin microcredit ) ar putea să ajute fam ili ile să race în lan sarea afacerilor.
- De zvoltarea legătu rilor intre oferta turism ului rural şi activităţile de ecotu ri sm ale pacurilor
(ex. cazarea şi o spitalitatea în sate, atra cţii culturale, stil de viata rural).
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Poate fi utila combinarea strat egiei de ecotu rism cu st rategia naţională a tu rism ului rural
pentru ca re Ariile Protejate sunt at racţii puternice şi satele înconjurăto are pot beneficia de
fluxul de turi sm din parcu ri.
 Adaptarea in strumentelor de promovare şi marketing la piaţa de ecoturi sm din
România
Ecotu rism ul rom anesc t rebuie să se con cent reze m ai întâi pe piaţa interna şi pieţele din
Europa centrala şi de e st, care su nt m ai acce sibile decât să ţintea scă Eu rop a de ve st sau
tarile de peste o cean.
- În ceea ce priveşte turi sm ul intern, chiar daca situaţia actuală arată că cetăţenii rom ani nu
au tradiţii ale produ selor b azate pe natu ra, exi sta dovezi ca pot fi de zvoltate astfel de
produ se spre tineret care e ste deja foa rte pre zent în un ele arii protejate. Parcurile ar trebui
să îndeplinească obiectivele lor de educaţie de m ediu prin organizarea ace st ui turism
(parcă ri organizate, cu informaţii desp re problem e de conse rvare, de exemplu în perioada
sezoanelor de vârf).
- Piaţa din Europa cent rală şi de e st a fost excesi v de neglijata în tre cut, de şi are un pute rnic
potenţial de cre ştere în dom eniul ecoturi smului. Acest e produ se ar t rebui să fie vândute atât
câtre turi şti individuali cat şi câtre g rupuri insi stând a supra pot enţialului acesto r zone pentru
activităţi în aer liber, asupra accesibilităţii şi a supra p retu rilor rezonabile.
- Potenţialul pieţei ruse şti e ste necuno scut : în ciuda celo r 250 milioane de clienţi potenţiali,
Ru sii nu par a fi atraşi de p rodusele e coturi stice având şi ei în pro pria lor ta ra m ajoritatea
lucru rilor pe care le ofe ră România. Totuşi aceasta piaţa nu e ste încă bine cuno scuta.
- Pieţele din Europa de ve st (şi altele mai depărtate ) ar tre bui să fie abordate ca o ni sa de
piaţa pentru turi ştii spe cializaţi cu ajutorul tur operatorilor romani de ecoturism şi căutând
parteneriate cu tu r-operatori internaţionali. Intr-un sta diu ulterior când a cce sul şi
infra st ructura vizitato rului va fi îm bunătăţită în ariile protejate, ar putea fi ţintiţi turişti de
ecotu rism individuali din aceste ta ri p rin activităţi intense de marketing (ex. Internet, t ârguri
internaţionale şi târguri spe cializate de calatorii)
4. Turism ul rural şi agroturismul
Aceste forme de turi sm oferă posibilitatea cunoa şterii directe a t radiţiilor poporului rom ân,
o spitalitatea ace stuia şi bu cătăria autentică din fiecare zonă şi creează în acela şi timp
prem isele obţinerii de către populaţia din zona ru rală, în special din spaţiul m ontan, de
im portante venituri suplimentare.
Totu şi, turi smul rural nu e ste dezvoltat la nivelul cererii pieţei turistice interne şi
internaţionale.
Turismul rural se poate pra ctica pe toată du rata anului, im plică investiţii redu se şi g rad de
ri sc scăzut, repre zintă o alternativă ocupaţională pent ru forţa de muncă rurală, o modalitate
de diversifica re a activităţilor economice din m ediul rural şi un factor de stabilitate şi
stabilizare a populaţiei din zonă. În acelaşi tim p turism ul rural a re şi o p uternică componentă
de dezvoltare du rabilă şi oferă o cale de integ rare în UE a societăţii rurale româneşti.
Pentru încuraja rea şi dezvoltarea agroturi smului sunt ne cesa re şi u rmătoarele
amendam ente:
 valorificarea experienţei „Organizaţiei satului rom âne sc” (OV R), ca re, sub patron ajul
PHA RE, a elaborat în anii 1996 – 1997 un „program de dezvoltare a satelor
agrotu ri stice ”, iar nucleul acestui prog ram e ste „Aso ciaţia locală pentru dezvoltare a
turism ului”, care are menirea să de zvolte şi prom oveze un turi sm cu „sprijinul şi su b
controlul populaţiei locale având ca parten er a utorităţile locale”.
De ci, este benefic pentru comunităţile locale organizarea şi dezvoltarea tu ri sm ului rural prin
a sociaţii locale şi nu alte aso ciaţii independente de acestea.
 elaborare a unor criterii de identificare şi om ologare a satului rom âne sc ca “sat tu ri stic”
şi legifera rea ace stei catego rii de “produs tu ri stic” p rin Lege sau Hotărâre d e Gu ve rn.
Argum ente: satul românesc prin valoarea turi stică ate stată p oate de veni un “produ s tu ri stic” “satul turi stic” (fo rmat din m ai m ulte subpro du se: culturale, i storice, gast ronomice, pen siunea
turistică şi ag rotu ristică, et c.) de mare o riginalitate şi de m arcă pent ru tu ri sm ul române sc.
 pentru a da imaginea reală a spaţiului rural românesc cu spiritualitatea să ance strală,
turism ul rural şi agroturi smul nu pot fi promovate ca ofertă turistică decât în conte xtul
“satului turi stic” şi al “zonei etnog rafice” că reia se integrează. E x: Nu prom ovăm
judeţul Dolj ci zonele etnofolclorice
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5. Al te forme de turism
Obie ctiv spe cific
Valorificarea potenţialului turistic natu ral, a patrimoniului cultural-istoric, a t radiţiilor
etnofolclorice, t radiţiilor şi a legend elor po porului rom an, în vederea creă rii de noi p rodu se
turistice cu specific române sc, care să con stituie atra cţii inedite în turism ul internaţional.
Proc eduri
 Realizare a unor produ se turi stice sa u structuri de prim ire turistică de tip sate de
vacanţ ă pent ru tine ret, cu toate dotările specifice ace stui segment al cererii în staţiuni
şi zone tu ristice atractive
 Iniţierea, în colabora re cu departam entele de resort, a unor prog ram e sp eciale pentru
prom ovarea turi smului de vânătoare şi pe scuit spo rtiv pent ru care aceasta regiune
are o mare di sponibilitate prin fauna variată, abundentă şi trofee valoroa se.
 Iniţierea uni prog ram de dezvoltare şi promovare a unor forme de turi sm specializat
ca:
• turismul uval pentru degu stări de vinuri, în renumite podgorii, unde se află crame dotate în
acest scop; t uri smul pentru gastronomie realizat p rin itinerare speciale; turism ul pentru
sport uri extreme (de avent ură) a re mari po sibilităţi de dezvoltare
Deoa rece p racticarea a ce stor sportu ri ext reme nece sită o a numită pregătire, dotări şi
amenajări speciale, este nece sa ră iniţierea unor p roiecte spe ciale pentru dezvoltarea şi
prom ovarea lor în tu rism , ca am atorism sau competiţie.
 Iniţierea şi susţinerea uno r p roiecte de moderniza re şi de zvolta re a dotărilor de
agrem ent în staţiunile şi cent rele turistice
 Prog ram pentru valorificarea com plexă prin ecoturi sm şi agroturi sm a Reze rvaţiei
Biosf erei Delta Dunării: dezvolta rea structu rilor de primire turistică, infrast ructură
generală, selecta rea fo rmelor de tu ri sm, monitorizarea circulaţiei turistice o rganizate
şi individuale, personalizarea m aterialelor de p rom ova re tu ri stică etc.
 Elaborarea unui program de valo rificare integrală a pot enţialului turistic al fluviului
Dună rea şi integ rarea acestuia în tu ri smul european
 Iniţierea de proiecte de valorificare şi am enajare turi stică a zonelor pe riurba ne prin
includerea în circuitul turistic a at ra cţiilor naturale şi cultural-i sto rice, moderniza rea şi
dezvolta rea inf ra st ructurii gene rale a structurilor turi stice de primire, ag rem entului şi
dotărilor sportive.
 Prog ram de modernizare şi dezvoltare a st ru cturilor tu ri stice de primire şi echipare
tehnică pe p rincipalele tra see turistice, a rtere rutiere de tra nzit şi în ariile turistice
prioritare

REZUMAT (Summary)
European Tourism Services Systems
Chapter 1. Legal and organization framew ork for tourism services
1.2.

Pres entation of legal and organization framework from Romania

At this m om ent Romania tourism legislation is ha rm onised in pro portion of 80% with
comm unity legislation. Elements concerning tou ri sm stati stics a re in an early sta ge of
accom modation, especially those concerning e conomic a spe cts of tourism sector.
Conside ration should be given to whet her additional legislation is needed to re-enfo rce
certain a spects of t ouri sm development. Environmental legislation, for instance, i s essential
for safeguarding natural re source s from negative im pacts f rom touri sm or ot her activitie s.
Appropriate legi slation for land use planning and con stru ction i s eq ually important a s it will
prevent an un controlled agglom eration of unsightly buildings out of cha racte r with the o ve rall
im age of the site. It will also en sure th at other land u sers are sen sitive to t he requirement s of
touri sm and of the natural and cultural heritage re sou rces.
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Gene ral legal framewo rk fo r touri sm activity in Rom ania i s given by the following official
document s:
 Gove rnm ent Ordinance no. 58/ 1998 fo r o rganizing and developing tourism activities
in Romania
 Law n o. 755/200 1 fo r approval of Government Ordinance no. 58/1 998 or o rganizing
and developing touri sm activities in Romania
 Gove rnm ent Ordinance no. 5/2003 for modifying art 3 3 of the Gove rnment Ordinance
no. 58/1998 for o rganizing and d eveloping tou rism activities in Romania

1.2. Presentation of legal and organization framework from Bulgaria
LAW FOR TOURISM
In force from Octobe r 1, 20 02 p rom ulgated SG 56 20 02;
The law was adopted by the 39th National Asse mbly on Ma y 23, 2002 and was affixed with
the official seal of the Na tional Asse mbly.
The law of tourism is made of:
 Chapter I.GE NE RAL
 Chapter II. BODI ES OF M ANAGEME NT
 Chapter III. FINANCIAL PROM OTION OF THE DEVE LOPM ENT OF TOURISM
 Chapter IV. CONDI TI ONS AND ORDE R OF CARRYI NG OUT TOURIST
ACTIVITIES
 Chapter V. CONTROL
 Chapter VI. ADM INI STRATIVE PE NAL P ROVISIONS

1.3 Presentation of settlement and organiz ation framework from EU
European legislation of tou ri sm service s i s made of o rder, such:
 Orde r 99/ 93/EC, concerning elect ronic signature
 Orde r 99/ 44/EC
 Orde r 99/ 42/EC
 Orde r 99/ 35/EC, et c

1.4. Identifying best practices of tourism services at European level
It reve als that Eu rope i s a very stable tou rist destination com pared to othe r large region s in
the wo rld.
1. In the fi rst yea rs of the 21 st centu ry – despite an inte rnational environment that
jeopardized the perform ance of global tou rism – Eu rope con solidated its position as tou ri st
de stination No. 1 in the wo rld. Wherea s the g ro wth rate s of international arrivals worldwide
even turned negative in 2001 and 2 003 the y continued to gro w in Europe.
Since 2004 global international arrivals have accelerated again. The increa se continued
irrespective of the ri se in oil prices. Thi s g reate r independence of a highly volatile price, such
a s the oil price, is a g ood exam ple that environm ental and econom ic sustainability are
po sitively interconnected .
2. The enlargement proce ss contributed to improving Europe’s position as a tou ri st
de stination. The Comm unity’s a cce ssion p olicy and the market oriented p olicies in the ne w
M em ber States facilitated ast ronomical increase s in touri st flows b et ween old and ne w
M em ber States th at continue. The overnight stays in the nea re st old M ember States
generate d by th e three largest ne w M ember States (Poland, Hunga ry and Cze ch Republic)
grew by 56 % in the period 1997 to 2004 and 26 % in the oppo site dire ction. Thu s, th e
im portance of intra-European touri sm incre ased during the p ro ce ss of enlargem ent.
3. The divergent price levels in old and new M em ber State s will incontestably inten sify
competition. On the other hand the high GDP gro wth rate s in the ne w Mem ber States foster
the development of touri sm and thu s open ne w m arkets and bu sine ss opportunities for
touri sm enterpri ses.
4. Due to the incom e gap bet ween old and ne w M ember States the num ber o f ove rnight
stays by resident s i s significantly lower in the new M ember State s. For the sam e reason the
hotel capacity in the ne w Mem ber State s i s more u sed by non re sident s. Since the m ain
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reason for thi s difference in the st ructu re of touri sm dem and in old and new M em ber States
is the economic situation, the rapid economic growt h in the new Member State s will lead to
appro xim ation offering business opportunities during the period of de veloping demand.
5. The p roce ss of dem ographic aging is cha racte rized b y a gro wing share of people older
than 65. Data sho w th at, without significant differe nce s bet ween old and new M ember
State s, to uri sts aged 65+ continue traveling and do not redu ce their t ravel expenditure
seve rely. Ta king into a ccount that thi s age g roup prefers dome stic de stination s, th e shift in
the demand stru ctu re caused by demographic aging will open new market s in particular for
the regionally oriented sm aller tourism companies a s long as they meet the higher
requirem ent s of thi s age group concerning service quality and accessibility.
Within the proce ss of demographic a ging the number of tou rist s with a ctivity limitations will
ri se a s well. A re cent study estimates that it amount s to 260 m io people repre sen ting E UR
166 bn of pote ntial turno ver. Since the sha re of tou ri sm facilities meeting their needs
currently i s quite low in all M em ber States the cate ring of thi s market will initiate increa se s of
service quality re sulting in improved competitivene ss of the touri sm industry in gen eral.
Figure 1: Growth rates of international tourist arrivals 2001-2004 by country of destination

Chapter 2. Business environment SW OT Analyz e for tourism servic es
from Dolj-Pleven c ross-border area
2.1. Economic development level of economic actors from tourism sector
The acce ss to St ructural Fund s from Europea n Union an d p rog re ssi ve regime of vi sa should
to suppo rt touri sm de velopment. Tour operators and tou ri sm agencies are catalytic for
touri sm reque st.
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Public a uthori ties a nd other similar bodies are re spon sible for the fa cilities, service s and
infra st ructure that will support the touri sm product s (e.g. road s, post office, signpo sts… ) and
often they own the natu ral and cultural heritage sites.
They are al so re sp onsible for legi slation and funding relevant to tou ri sm development such
a s taxes, bu sine ss incentives, en vironmental laws, planning re striction. Finally, they are in
charge of the area's ove rall land use policies, be it in agriculture, to wn planning, or touri sm.
A s such, the y a re a vital component of an y tou ri sm developm ent initiative and often the m o st
appropriate to initiate and stee r the development proce ss. Later o n they can al so help to
fund, coo rdinate and promote the touri sm product to the out side world.
Na ture or c ulture i nte res t groups : Often the se are the very g roup s who ha ve the idea of
developing sustainable touri sm in the first place, becau se they are intere sted in saving the
area's natural and cultural heritage, but th ey realized that in order to do so it is som etim es
nece ssa ry to demon strat e their economic value to the a rea. The se bodies, even if the y are
amateur groups, have a wealth of kno wledge about the cultu ral/natural site s an d will
therefore be inst rum ental in providing experti se for t he de sign and interpretation of future
touri sm attra ction s.
They can al so act a s a kind of watchdo g to en su re that the natu re and culture do not suffer
a s a re sult of t ouri sm development, but in stead benefit s through added p rotection and
m aintenance.
Touri sm enterprises: These include hoteliers and other accom modation providers,
re sta uran t own ers, tour and tra vel se rvice providers, owners or manage rs of tou ri st
attra ction s and othe r touri st fa cilities or se rvice s. The se ente rpri ses are, and will continue to
be, the backbon e of the tourism se ctor. They a re the one s who ma ke the finan cial
investments, who run the diffe rent tou ri st se rvices and wh o a re mo st in co ntact with the
touri st s them selves.
If there i s already some tou rism in the a rea, the se bu sine sse s will be best placed to comm ent
on current t ouri st t rend s, e xpecta tion s and level s of satisfa ction and to p ropose ideas for
im provem ents and additional attraction s. If th ere i s no tou ri sm a s yet, th en an analysi s of the
private se cto r will help to determine whether there is a climate for setting up touri sm related
SMEs, e.g. num ber of exi sting SM Es, entrep reneu rship, start up inve stm ent s, ban kruptcy
rates, levels of inter busine ss coope ration
Other related busi nesses a nd la nd use rs: Thi s cove rs a b road cro ss section of
stakeh olders, f rom individuals who o wn a piece of land of potential touri sm intere st , to
repre sent atives of ot her economic sectors such a s agriculture, fore st ry, fi she ries, indust rial
sites, extraction com panies, etc. wh o shape the area's economy and land u se. The se g roups
have an interest in tou ri sm development, either beca use they fear it m ay conflict with their
current practice s, o r becau se it could provide them with additional opportunitie s fo r income
generation o r economic diversification.
Local re side nts: Finally, attention mu st al so be paid to the local com munity. They are the
prime sou rce of em ployee s and ent rep reneurs fo r ne w touri sm busine sse s and ha ve to live
with tourism. In thi s context , it is u seful to re cord the total population of the de stination, the
inhabitants per km², its d em ographic structure (age, sex, etc), main employment se ctors, and
the cu rrent u nem ployment rate. The local s are al so the ones who give the area it s distinctive
characte r and sense of identity and who will at some stage com e into contact with the
touri st s, even if they are not directly involved in the indu stry. If thei r views are ho stile to the
idea of touri st s com ing to the area, thi s will affect the 'atmosph ere' of the place. The y m ay,
for in stan ce, fea r tha t an influx of touri st s could di srupt th eir u se of the natural re source s (e. g.
hunting and fi shing right s) o r pu sh up price s. B eing sensitive to their needs and con cerns will
help to win gene ral support for tou ri sm development.
Touri sm in Bul garia
The town of Pleven (122 149 inhabitant s, abo ut 150 m eters abo ve sea level ) i s located in the
central part of the Danubian Plain, past the Vit River. It is situated at the di stan ce of 174 km
to the no rth-east of Sofia, 35 km to the no rth of Lovech, 53 km and 49 km to th e no rth-east of
Cherven Bryag and Lu kovit, re spectively, 146 km to the south-west of Rou sse, 55 km to the
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south -we st of Ni kopol, 49 km t o the we st of Levski an d at th e di stan ce of 76 km to the southea st of Oryahovo. It i s a town-pantheon. A regional administrative centre
M onume nts, m use ums: Pleven i s famous a s a to wn of museum s. The de velopm ent of
m ankind civilization may be traced do wn from Neolith till present da ys. Rem nant s of p rehisto rical settlem ent s of Cooper era, Roman settlem ent s and fort re ss, m edieval st ock
breeding and agricultural villages a re to be found on th e territory of m unicipality.
In the beginning of XX centu ry by voluntarily rai sed fund s the comm ittee “Tsa r Liberator
Aleksandar II” and chairman the notable p ublic figure Stoyan Zaim ov the re commence the
const ruction of m em orial house s, m useum s, pa rks an d m onuments.
The park of “Skobelev” is located on the very battle field were the detachment of General
S kobelev conducts blood shedding battle s to seize Pleven . Since then till nowadays the
blood saturated land s there is called “The death valley”. In a unique and stron gly impressive
wa y the one a nd the only o n Bal kan pe ninsula Panorama “Pleven Epopee 1877” is
emerging. The building sym bolized the three storm s of the to wn's blockade. The bone-vault,
House-m useum “Sto yan and Vladimir Zaimovi”, authentic guns, tenths of com mon m ounds
and m onuments are located in the park.
The Russian Em peror Ale ksan dar II i s accom modated on 11.12.18 77 in an o rdinary town's
house we re t he captured Tu rki sh M arshal Osm an pa sha wa s pre se nted to him . In this hou se
lives al so the first military governor of Pleven, General S kobelev. L ater on the ho use is
turned into a mu seum.
The chapel-mau soleum “St. Geo rge the Vict oriou s” was built in 1907. The bo nes of
Bulgarian, Russian, Romanian, Finni sh, Ukrainian, Belaru s, M oldavian soldiers who laid
down their lives for Pleven are kept in a crypt. Iconosta si s and icons have been made by
famous B ulgarian m ast ers.
Indisputable indicator for the traditions and achievem ent s of gene ration s of m useum
employees i s the regional m useum of histo ry it is arranged in a unique building, const ructed
for m ilitary barra cks in 1888. The item s in the muse um include over 250 thou sand s e xhibits
of ancient tim e, medieval and m ost modern hi sto ry of Pleven and region. The collection s and
the exhibits of the m useum are authentic t rea sure-ho u se for cultural and hi storical valuable s.
Reli gi ons: Pleven i s a town of ethnical and religious toleran ce. Mo st of the world religions
are repre sented in town. The Ea ste rn-Orthodo x is predom inating by around 90% of the
population; 5% of m unicipality's population is Mo slem s. Ni kop ol 's e parchy, which i s included
in Pleven municipality, is the bigge st catholic epa rch y in the country. The Rom an-Cat holics
repre sent 5% 0f the pop ulation.
The church “Saint Nichola s” i s the single m onument of the Renaissance remained with
national importance. It was ere cted in 1834 on the place of small chapel, during the time of
the Second Bulgarian State, having undergone de stru ctions in X VI –X VII centurie s. By
sultan's decree (firm an), dated 1696 it wa s rest ored in its o riginal appearance. Late r on a
bigger church wa s built, opened in 1834. The iconosta s i s m ade by ma sters of Triavna workcarving school and the icons dra wn by rep re sentative s of Samo kov's school. One of the
riche st icons collections of Dim itar Zograf, including 68 piece s is displayed in thi s church.
The “Holy Trinity” church wa s built in 1934, characterized by Ea stern -Orthodox st yle.
Re cords f or “Saint Pa ra ske va” church m ay be t raced d own in Ottom an-Turkish registe rs
dated 1523. By proposal of the Chu rch boa rd of trustees in 1870 on the place of old building,
a ne w, solemnly inaugurated pe rsonally by Exarch Antim I. There sta rted in 2001 the
const ruction of Catholic Church which is expected to be finalized at the end of 2005. The
const ruction of the new o rthodo xy chu rch in “Storgozia” re sidential area i s rapidly ad vancing.
Culture, arts : The dram a thea tre house “Iv an Radoev ” is founded in 1919. The building it
occupies i s declared for a m onument of architectu re with national significant. The interior i s a
ranged according the t radition s of European city style at the end of XIX century. The
institution im pose s it s presence in the cultural life not only in t he to wn but in the theat rical
domain of the country.
Countless a re the con cert s' perf ormance s of the Choru s a nd Orche stra of t he Northern
ensemble fo r fol klore song s and dances in Pleven. It was founded in 195 9. The en sem ble
perfo rms aut hentic and originally rearranged wo rks of North ern Bulga ria before hom e and
foreigner spect ators. There a re num ber of intern ational recognition s – first p rize s and
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laureate nom ination s at International cho rus competitions, many reco rdings for Bulgarian
National Radio, BBC, M osco w, Bratislava, Bru ssel s, Gene va, An kara.
The Art galle ry “Ili ya Bes hkov ” i s fou nded in 1958 a s a branch to the Mu seum of hi story. It
is separated in 1973 a s an independent institution. It ha s a rich fund of works – painting s,
black and white d ra wing, and sculpture s. Works of Vladimir Dim itrov – “The Master”, Dech ko
Uzunov, Ni kolay Pavlovich, Georgi Dan cho v, Iliya Besh ko v, S vetlin Ru sev, Sidoniya
Atana so va and som e othe rs are kept in the gallery. The gallery exhibit s p aintings of wo rld
famous a rti st s a s Rembran dt, Dom ie, Kathy Kolwitz etc
Plev en phi lharmonic orche stra with open opera stag e exist s since around 50 yea rs and for
this remarkable pe riod ha s e stablishe d it self as one of th e leading one in Bulgaria. It is
founded by the g reat Bulgarian mu sician Sa sha Popov. E very year the Philharmonic
orche stra pe rfo rm s tenths of con cert s in Bulgaria and many European countrie s, a s well
accom pany the com petition for young opera singers in Pleven to wn. The name of Pleven
philharm onic orche stra is related to rem arkable Bulgarian and foreign conducto rs and
soloist s.
The standing ex hi bi tion-dona ti on “Sv etli n Rusev” wa s op ened in 19 84 in an exclu sively
unique building. One of the mo st fam ous arti sts in Bulgaria – Svetlin Ru sev donate s to its
native to wn Pleven a rich collection of 400 pict ures and sculptu re s of world a nd Bulgarian
m aste rs of art. The standing exhibition offers m ore th an 250 valuable arti stic pieces of a rt.
The cultural life in to wn ha s it s indi sputable p riorities – the international mu sic festival “Katya
Popova”, National com petition for Bulgarian drama “I van Radoe v”, National biennale for
sm all event s, National biennale in photog raph y “Foda r”, National fe stival for advancing video
films and video prod uction “Artvi sion” and othe rs.
Natu re, e cology
The unique a ssembly of nature, archeolog y and o riginality of natural re se rve in “Che rnel ka”
count ryside i s one of th e p referre d place s to vi sit b y adm irers of nature. The rese rve is
located in the central pa rt of the Da nube lo wland, arou nd 12 km f rom Pleven to wn. Stret ching
along to 7 km , the small river shape s a picture sque Karst can yon with 60 to 20 0 m width and
height of the rock ring 10 t o 30 mm . The prese nce of exclusively sp ecific vegetation and rich
fauna explain s the reason to declare t he a rea for natu ral landmark in 1969.
There had been di scovered valuable archeological finds in the Valley of Che rnel ka River:
im ages of hum an, animal and geometrical shape s form bronze epo ch, pre-hi storical
drawings, traces of con stru ction dated to IX – XIV century.
The visitors are im pre sse d by the pre -histo rical settlement at the natural rock column
“M echoka ”, the late ancient and m edieval fortress “Gradi shte”, “Tza revat a peshtera ”, Rom an
road, pre served and being u sed at som e se cto rs till nowadays.
The hut “Kap chu ka” i s a convenient place t o rest in the beautiful area. It ha s 22 beds, dining
hall and kitchen,. The f orth com ing re con st ru ction of the building is to ma ke it an att ractive
touri st place.
Touri sm in Romania- Olte nia Re gion
Archeological re search proved hum an exi stence in Dolj Count y since Neolithic. Furth er, the
county wa s first mentioned in hi sto ric documents in X Vth century, a s “Judet ul de Balta ”, than
Jiul, after the river t hat cro sse s the county a nd at the be ginning of the XVIth century it was
named “Dolj”.
Touri stic att ractions:
Ba nia House – built in 1699, by the prince Constantin Bran coveanu, i s the olde st civil
building existing in Craiova.
Glogoveanu House - it i s believed tha t the ho use wa s built before 1783 (first do cum entary
data) and ho sts nowada ys Dolj County Co urt -Law.
Jianu House – built in XVIIIth centu ry by t he rich Jianu family
Popova Founta in- built in 1613 and deco rated with Cyrillic and Latin inscription s, it is also
known a s “Fountain of th e Basarabesti”.
Cula Poe naru – built in 1750-1764 in t he village of Alm aj, in 1896 i s renovated and
deco rated with wall-paintings in spi red f rom Esop fable s.
Bucovat Monas tery- built in 1506-1512, and the n painted by Stefan in 1574
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„S fantul Dumi tru” Church – b uilt by Matei Basa rab in 1651 -1652,
Sadova Monas tery- b uilt by rich fam ily Craiove sti, a round the year of 15 00; howeve r, first
documentary date i s regi ste red in 1530.
Jitia nu M ona ste ry – b uilt in 1654-1658 on an old site, another m ona st ery built by Mircea cel
Batran
Ci urumela Forest- Poiana Mare, Dolj Count y
Ornithologic al reservation Ciupercenii Noi village, Dolj County: i s the only area where the
Danub e sho re i s not damm ed.
Romane scu Park- d esigned in 1900-1903, after the plan s of the French architect E. Redont,
is one of the olde st and mo st beautiful parks in Romania.

2.2.Main services offered and theirs quality level
Touri sm has regi ste red a de cline period. All indicators: accomm odation capacity, num ber of
touri st accom modated, num ber of staying o ver night, et c have decrea sed, in some ca ses
even more le ss t hen 1990. Oltenia is the region that has regi ste red the mo st m eaningful
decrease of accomm odation capacity.
Touri sm potential of Ol te nia a rea
1. Business tourism (MICE)
2.Do j area is well-known for its ru ral tourism, ba sed on vine cellars and folkloric traditions
and fe stival s.
3. Reu nion touri sm, cultural -hi storical objective s
4. Cultural touri sm - Mu seum s a nd art gallery that re present s cultural and hi storical wealth of
Romania
5. Sportive and plea sure tou ri sm – tourism for hunt and fi shing that is re pre senting a way of
put good use of a rea poten tial and reso urces
6. Active touri sm
a) Cycling
b) Mountain road s
c) Winter sports
6. “City b rea k” tou rism : a s a result of increa sing leisure and of multiple holidays, it has
regi stered an increa se of m ini-holidays number (city brea k), spend it into European cities; it
ha s appeared lo w co st air companies, intercity trains, etc.
7. Dan ube Cruise
8. Touri sm circuit
In few wo rds all this are equivalent with:
Natu re touri sm:
 walking, hiking, cycling;
 general sight seeing and outdoors, adm iring scene ry, picnicking, swim ming;
 wildlife viewing: bird wat ching, whale watching;
 visiting natu re re serves and park visito r ce nters;
 canoeing, cro ss-cou ntry skiing, ho rse riding, sailing, boating;
 hunting, fishing, harvesting (berry picking);
 participating in nature conservation: removing scrub, mowing field s.
Adventu re tou ri sm:
 dog sledging, skiing, skydiving;
 white water rive r rafting, bod y su rfing, rock clim bing, m ountain biking, paragliding;
 orienteering, leadership building;
 incentive tours (for companies).
Education tou ri sm:
 field courses in con servation, specie s identification, rehabilitation;
 courses in local cuisine, ma king handicraft s, re sto ration ;
 courses in m usic, painting, language, phot ogra phy;
 learning about local history, art, and heritage.
Culture touri sm:
 fe stivals and event s, banquets;
 m usic, theat re, shows;
 village life and rural life (e.g. fa rm s, Sunda y m arket s, );
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ga stronomy, visiting/tasting local products;
general sight seeing, village buildings an d 'atm osphere'
visiting hi sto ric and religious monuments or ve rnacular buildings, ruin s;
famous people in the region.

Touri sm services in Pleven - Hotels, tour operators in Pleven
“Balkan” Hotel – 3 sta rs. Offe rs p residential apa rtm ent, 14 standard apartments, 90 single
and 92 double room s. The confe rence hall of the hotel frequently is p refe rre d place to
conduct sem inars, forum s and m eetings. The hotel includes ca fe-sweet shop, “Bal kan”
re sta uran t with summer garden, “Pa noram a” re staurant.
The 3 st ars, 12 sto res hot el “I nte rrostov ” i s located in the to wn cent er. It ha s 7 sta ndard
apartment s, 60 double and 40 single room s, luxurious restau rant s, summ er garden, night
bar, confe rence hall.
Hote l “Pl ev en” SA – 2 stars -Located nea r to th e bu s and railway stations.
Touri st ' s house “Kailak a” i s located in the recreation pa rk “Kaila ka” It has 5 apartment s,
45 double room s, elegant re staurant, summer ga rden, lobby b ar.
Hote l complex “Storgozia ” – located in Storgozia re sidential area. It has 26 single and 58
double room s, 20 apartm ent s, Lobby Bar, sauna, 24 h rs guarded parking lot.

2.3. Opportunities for developing and identifying m ark et niches of crossborder tourism
Oppo rtunities
 very good expectations for mountain touri sm (ent ertaining tou rism )
 good expectation s in de veloping ru ral touri sm in those isolated a rea s
 Po ssibility of exploiting natural parks an d p rotected a rea s as tou ri sm re sou rces in th e
same tim e protecting even regional environment (ecotouri sm )
 Including the area’s section of Danube in the european touri sm system of cruise type
 Bigger co nce rn in ag ro touri sm
 Financing (Eu ropean Union, Romanian Government, othe rs sou rces)
 De veloping touri sm regional product s
 Setting up inform ation point for regional touri sm
Fo r putting good use of tou ri sm development there ha s b een identified prog ram s f or to urism
developm ent, thu s fo r Romania: for su staining the promotion of Rom anian touri sm offer there
ha s been launched the p roject Stra tegy for tourism dev elopme nt 2007 -2013.
A s conce rn prom oting Rom anian image as a touri sm de stination throug h internet, the re has
been realized the following actions:
 Ha s been re -projected and re-launched the site, www .mturism.ro
 Ha s been re -structured, from the point of view of content and image, the site
www.romaniatravel.com
 ANT has de veloped under it s o wn coo rdination, sites for touri sm promoting and
inform ing, accom modated to touri sm m arkets specific
 Are in co n st ruction sites for promotion on the following m arket s: Aust ria
(www.rum aenien-info.at ), China and Hung ary in a reo rganization pro cess
Within OP Regional Development, for touri sm there i s a Priority Axi s: P riority A xi s 4:
Developmen t of regional and local tourism

In Bulgaria, within OP Regional De velopment (http://www.eufunds.bg/index.php?cat=43),
for s upporting the developme nt of tourism sec tor there is Pri ori ty Axi s 3: S ustai nable
Touri sm dev elopme nt with th ree ope rations:
 Enhancement of tou rism attraction s and related infra st ruct ure
 Regional touri sm pro duct d evelopm ent and marketing of d estination s
 National touri sm marketing

Chapter 3. Succ es solutions in organizing and managing tourism
services
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3.1. Best practic es in managing and organizing EU tourism services
France:
Struc tural Funds for c ommerce a nd tourism i n Fra nce
The maps indicate which regions in France a re entitled to Structu ral Fund s support under
Objective 1 and 2. Interreg IIIA i s typically on national borde rs. Urban II i s available in ClichyM ontferm eil, Le Mantois, Grigny/Viry, Val-de-Seine, Bastia, Le Havre, Stra sbourg, Grenoble
and Bordeau x. Objective 3, Leade r+ and Equal are basically nationwide. Regional econom ic
plan.
Funding for ente rprises
In today’s wo rld, tou ri sm is a ke y so urce of incom e in many area s. It i s a spearhead of
regional development and in coming years i s expe cted to contribute actively to the
diversification of economic st ru cture and the em ploym ent challenge acro ss the whole of
Europe.
But m any touri st ente rprises a re sm all and lack financial muscle. Quality improvement,
upgrading the numbers of room s, p roduct de velopm ent and diversification are all examples
of activities that can be funded.
Quality improvement of accom modation Renovating hotel room s, sewe r system s and park
facilities means happier cu stom ers, sa fer e nvironm ent and b etter bu sine ss.
Investing in att ractions ne w o r reno vated attra ction s rai se touri st numbers an d location
popularity. M ore people mean greater turn ove r and b etter bu sine ss.
M arketing training for tourism entrepreneu rs marketing skills a re essential in today’s
comm ercial and touri st world. Training in the touri sm secto r m ean s m ore eff ective busi ness.
M arketing a ssi stan ce Help in m arketing tou ri st prod uct s and venue s, especially in
conjunction with others involved, m ean s a more dynamic image and improved perf ormance.
Funding for public bodie s
In addition to direct support for bu sine sse s in the touri st sector, the Structu ral Fund s finance
projects that offer indire ct benefit. Beneficiarie s of the se are oft en (sem i) public bodies such
a s town s, p rovince s, repre sentative o rganization s o r touri st office s. The investment s are
aimed at making region s more att ra ctive fo r vi sitors.
Investing in trail s Up grading nature trails, cycle path s, routing and signposting can make an
area much m ore att ra ctive fo r the vi sitor.
Cleaning out blocked wate rwa ys when refurbi shed, old canal s, pond s and stream s ca n look
beautiful, be an a sset to a neighbo rhood, and contribute to an area’s cultural beauty.
Investing in the cultural heritage Ref urbishing mu seum s, vi sitors’ cente rs, and cultural
heritage in gene ral give s more for the to uri st to see a nd raise s their willingness to pa y fo r it.
Netwo rking a nd coope ration Diversification of the touri sm p roduct and project development
often dem and good net working bet ween e nterpri ses, touri st offices and local autho rities. The
Structural Fund s programm es thu s suppo rt initiatives that enco urage busine ss-t o-bu sin e ss
and public-p rivate pa rtne rships to improve the integration of the to uri sm chain.
Case study Berry P orcelai n
Half wa y bet ween Pa ri s and Lim oges, the Be rry region is a m ajor producer of white
porcelain. The project aimed at creating a collective dynamic spirit between local com panies
and raising com merce/to uri sm awa ren ess. This m eant p rofe ssional R& D, and the collective
prom otion of both products and the region’s cultural he ritage. Pa rtne rs
Included local authorities, p rivate companies, and public research in stitution s. Achievements
included creation of "the Road of Porcelain" (a s la route du vin), a collective identity,
inform ation booklet and com munication st rateg y.
Three site s were tran sfo rmed into mu seum s and a po rcelain resource cent re created to inter
alias pre serve knowledge t hrou gh a m odel database. Results a chieved in cluded increa sed
numbers of vi sitors, rising incom es, and go od results in indu st rial/cultural tourism .
Case study Tra de a nd cra fts rev ival in the V os ges Na tural Pa rk
The park wa s created in 1989 to enhan ce local cultural and natural heritage. Covering
variou s depa rtm ent s in the East of Fran ce and 34 comm unes, e conomic challenge s included
agricultural and indu st rial deprivation and population lo ss (18% from 1975 to 19 99). The
regeneration op eration targeted reno vation of shops’ façade s, improved food indu st ry
wo rkshop s and im proved access t o the se , all with the help of grant s suppo rting the
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entrep reneu rs o wn inve stm ent s. Project initiator wa s the Park; project management was in
the hand s of t he Lure Cham ber of Comm erce. Com munes al so participated in proje ct
financing. Over 40 retail outlets received a f ree evaluation. Some 25 project s we re initiated: 7
façades we re reno vated (total 5 0,000 Euro s), 6 shop s were ref urbi sh ed (total 100,000
Euro s), 2 office s refurbi shed (total 9,000 Euros), 5 air conditioning system s installed (total
25,000 E uro s), 1 vehicle was bought (15, 000 Euros), an d 4 food-indu stry worksh op s were
im proved (total 80,000 Euros). A vera ge inve stm ent in each operation amounted 14,000
Euro s (1 9% from exte rnal funds). Follow-u p training session s we re organized for shopkeepe rs, craft sm en a nd tou rism profe ssional s on " Ho w to develop to uri sm in the Ballons des
Vo sge s?".

United Kingdom
Fundi ng for the tourism sector
Fundi ng for enterprises: In today’s world, tou ri sm is a key source of in com e in m any area s.
It is a spearhead of regional development, and in com ing years i s expected to cont ribute
actively to th e diversification of econom ic structure an d the employm ent challenge acro ss the
whole of
Europe. But m any touri st ente rpri ses are small and lack financial muscle. Quality
im provem ent, upgrading the numbers of room s, prod uct development and diversification are
all examples of activitie s that can be fun ded.
Qual ity improv ement of acc ommodation Renovating hotel rooms, se wer system s and
park facilities mean s happier cu stomers, safe r en vironment and bette r bu siness.
Investing i n attrac tions New or reno vated att ra ctions raise tourist numbers and location
popularity. M ore people mean greater turn ove r and b etter bu sine ss.
M arketing trai ning for tourism entreprene urs M arketing skills are essential in today’s
comm ercial and touri st world. Training in the touri sm secto r m ean s m ore eff ective busi ness.
M arketing assista nce Help in marketing tou rist product s and venue s, esp ecially in
conjunction with others involved, m ean s a more dynamic image and improved perf ormance.
Fundi ng for public bodies : In ad dition to dire ct support for bu sine sse s in t he tou ri st sector,
the Stru ctural Fund s finance p roject s that off er indirect benefit. Beneficia rie s of the se are
often (semi) public bodies at local and regional levels, rep re sentative organization s or tou ri st
office s. The inve stm ent s are aimed at making regions more attractive fo r vi sitors.
Investing i n the c ultural heri ta ge Ref urbi shing m use ums, vi sitors’ centers, a nd cultural
heritage in gene ral give s more for the to uri st to see a nd raise s their willingness to pa y fo r it.
Investing in trails Upg rading natu re t rails, cycle path s, routing and signpo sting can ma ke an
area much m ore att ra ctive fo r the vi sitor.
Clea ning out bloc ked waterw ays When refurbished, old canals, ponds and stre am s can
look beautiful, be an asset to a n eighborhood, and contribute to an a rea’s cultural beaut y.
Ne tw orking and cooperati on Diversifica tion of the touri sm produ ct and project development
often dem and good net working bet ween e nterpri ses, touri st offices and local autho rities. The
Structural Fund s programm es thu s suppo rt initiatives that enco urage busine ss-t o-bu sin e ss
and public-p rivate pa rtne rships to improve the integration of the to uri sm chain.
Case study Busine ss S upport for Tourism SMEs
Touri sm in Wales is unde r pre ssu re for many reasons including a shorta ge of finance for
investment. Som e SME s however have reacted po sitively by targeting new market s and
introducing product innovation. This project is designed to a ssist more touri sm SM Es to
re spond in thi s fa shion. Pa rtne rs are the Wel sh Touri st Alliance and the Wel sh A sso ciation of
Self Cat ering Ope rato rs. P roject objectives include a coordinated versatile approa ch to
providing advice and finance to local touri sm SM Es. Concrete activities include upgrading of
old and building new touri sm accommodation and associated facilities; improving existing
visito r att raction s and de veloping new one s including restau rant s. A rrangem ent s put in place
to facilitate acce ss to the scheme include the Wel sh Tou ri st Boa rd being re sponsible for
im plementation rather t han the Wel sh Europea n Funding Office.
The project i s a good demonstration of the wa y in which an intermediary public secto r body
can be u sed as a vehicle fo r channeling EU fun ding into SME s. The adm inist rative b urden
ha s been reduced by having applicant s first complete an introducto ry que stionnaire that
allows the WTB to quickly d etermine wh ether the SME i s eligible.
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Expe cted outcom es include 710 new job s, 560 saf egua rded jobs and 400+ touri sm SM Es
receiving financial suppo rt.
Case study Tha ne t Tourism
Thanet is one UK area tha t ha s suffered f rom a chronic decline in dom estic touri sm. Rece nt
studie s outlined weaknesses and threat s a ssociated with the Thanet touri sm product dwindling st ock and quality of a ccomm odation.
Project objective s a re to facilitate im provem ent with a focus on quality of product. The
schem e i s open to exi sting and ne w touri sm busine sse s under the catego ries serviced and
self-catering accommodation, caravan and camping site s, g roup accom modation and visitor
attra ction s. Othe r projects are judged on their tourism merit. Partners involved are Ke nt
Count y Coun cil, Kent Touri sm Sector Grou p, SE England Touri st Boa rd and local authoritie s.
Concrete activities include skill s and management training for SM E staff (I CT, marketing,
quality). Exp ected o utcom es of thi s sm all scale proje ct are 8 ne w jobs and 30 jobs
safeguarded.

G ermany
Case study MV tut gut
M ecklenburg Pomerania is known for it s count rysi de and spa and rehabilitation centers.
Ne vert heless it need s publicity to present and exploit its special feature s and there ha s been
increa sing demand for conventional m edicine and alte rnative health cent ers. ‘M V tut gut’ i s a
joint initiative of the state go vernm ent, the Balneological Association, the Tourist B oard , and
DEHOGA M W. MV tut gut i s an inte rnet po rtal for all tho se se e king inform ation on
M ecklenburg Pomerania. Fo r service p roviders and in stitution s the p ortal offers the po ssibility
to introduce them selve s. Touri st, culinary, hi st orical and vi sual information is also pro vided.
The project targeted promoting general economic developm ent and employm ent reduction
objective s, development of a corporate identity and tou rist image, a trade name, detailed
inform ation on the a rea and it s econom y, improvement and p rom otion, product development,
and increase of marketing in the low sea son. The de velopm ent of the internet po rtal MV tut
gut was one of the mo st po sitive out comes. The logo M V tut gut – Healthy in Mecklenbu rgVorpomm ern m ay be registered a s t rade name. To promote this nation wide and
internationally three PR event s we re organized. Thi s initiative also led to im provem ent of
coope ration within marketing organizations and enterprise s. Po sitive re sult s have been
achieved an d the initiative is to be continued. Total eligible co st s € 380.000 , St ruct ural Funds
contribution 75%.

Spain
Fundi ng for enterprises
In today’s wo rld, tou ri sm is a ke y so urce of incom e in many area s. It i s a spearhead of
regional development, and in coming yea rs i s expected to cont ribute actively to the
diversification of economic st ru cture and the em ploym ent challenge acro ss the whole of
Europe.
But m any touri st ente rprises a re sm all and lack financial muscle. Quality improvement,
upgrading the numbers of room s, p roduct de velopm ent and diversification are all examples
of activities that can be funded.
Qual ity improv ement of acc ommodation Renovating hotel rooms, se wer system s and
park facilities mean s happier cu stomers, safe r en vironment and bette r bu siness.
Investing i n attrac tions New or reno vated att ra ctions raise tourist numbers and location
popularity. M ore people mean greater turn ove r and b etter bu sine ss.
M arketing trai ning for tourism entreprene urs M arketing skills are essential in today’s
comm ercial and touri st world. Training in the touri sm secto r m ean s m ore eff ective busi ness.
M arketing assista nce Help in marketing tou rist product s and venue s, esp ecially in
conjunction with others involved, m ean s a more dynamic image and improved perf ormance.
Fundi ng for public bodies
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In addition to direct support fo r bu sine sse s in the tou rist se ctor, the stru ctu ral fund s finance
projects that offer indire ct benefit. Beneficiarie s of the se are oft en (sem i) public bodies such
a s m unicipalities, regional authorities, rep re sentative o rganization s o r touri st office s. The
investments a re aim ed at m aking regions more att ractive f or visitors.
Investing in trails Upg rading natu re t rails, cycle path s, routing and signpo sting can ma ke an
area much m ore att ra ctive fo r the vi sitor.
Investing i n the c ultural heri ta ge Ref urbi shing m use ums, vi sitors’ centers, a nd cultural
heritage in gene ral give s more for the to uri st to see a nd raise s their willingness to pa y fo r it.
Ne tw orking and cooperati on Diversifica tion of the touri sm produ ct and project development
often dem and good net working bet ween e nterpri se s, touri st offices and local autho rities. The
Structural Fund s programm es thu s suppo rt initiatives that enco urage busine ss-t o-bu sin e ss
and public-p rivate pa rtne rships to improve the integration of the to uri sm chain.
Touri sm infras tructures Installation and improvement of tourism signals, equipment,
touri sm office s, spa s and other infra structu res make area s m ore att ra ctive fo r tou ri st s.
Case study Hermyone Proj ect
The objective of this S panish project is to redu ce di scrim ination against women, young
people and other e xcluded groups. He rmyone target s the creation of new com panies in the
local context of culture, heritage and touri sm.
Touri sm is a ve ry important se ctor for d evelopm ent, yet not well rep resented in the local
economy. It i s e stim ated that more than 3,000 people will benefit (65% wom en and 35%
people at ri sk of becoming socially excluded).
Analysis of regional entrepre neurial spirit and capabilities i s prom oting entrepreneu rial
initiative. Equal has suppo rted the organization of confe ren ces and creation of information
m aterial. A network of local agent s p rovides inform ation and a ssi stance to ent repreneu rs.
Training activities a re o rganized in such a reas as how to get finan ce
from a bank to sta rt-u p. De velopment partnership s are made up of a wide variety of
organization s, f rom public bodies, financing institution s and chambers of com merce to
bu siness a ssociations, non-gove rnm ental organiza tion s (NGOs) and universities. Two
transnational co-operation part nership s (T CPs) ha ve b een e stablishe d: TCP Ne reidas (Union
of SM Es of Belgium , Roda s Co uncil of Greece and Quotu Coun cil of Italy) and TCP Egalité
et Valori sation Econom ique (combining force s of five o rganization s from Fran ce, Ge rmany,
Gree ce, Italy and Po rtugal).

3.2. Ways of inc reasing competitiveness of tourism services through the
improvement and perfecting of tourism quality
Providing a quality facility or service fo r tou ri st s i s a fundam ental part of de veloping a
su stainable product, e specially when dealing with the smaller and le ss acce ssible market
segm ent s ba sed on na tural a nd cultural he ritage. In these circum stance s, the better the
quality of the touri sm product, th e m ore sati sfied the touri st i s li kely to be of hi s holiday
expe rience and the more likely he i s to stay longer, come ba ck, tell others and be concerned
about the con se rvation of local heritage.
To be effective, quality needs t o be a ssu red all along the tourism chain from first marketing
m essa ge s th rough to the p rovi sion of accom modation, food, information, orientation, town
planning, etc ... Each one of the se p roduct s can m ake an important cont ribution to the o ve rall
level of vi sitor sati sfaction. By the sam e to ke n, it only ta kes one to be poor f or t hi s level to
drop. Thi s again reflect s the need fo r a well-organized and coordinated touri sm st rateg y,
which e ncou rage s all partners to wo rk togethe r in enhan cing the o ve rall quality of the
de stination and in en su ring that the quality sta ndards are maintained, and whe re appropriate,
enhanced as tou rism evolve s.
In this re spe ct the Com mission's repo rt s on the Integrated Quality M anagem ent (IQM) in
rural, coa stal and u rban areas can be a very useful guide fo r touri sm based on natu ral and
cultural heritage (see bibliograph y for details). The IQM approa ch i s ba se d on two key
elem ents: a fo cus on vi sitors a nd the involvement of local people and local touri sm
bu sinesse s in the m anagem ent of the destination.
When it com es t o the q uality of the se rvices, as much importance is atta ched to offe ring a
personalized, genuine and info rmed service a s to being efficient and professional.
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Fo r instan ce, a hotel that in addition to providing clean, well appointed bedrooms, makes an
effort to create a place with chara cter and a welcom ing atm osp here , (e .g. using vernacular
buildings or local furnitu re, placing fre sh flowe rs in the room ) i s more li kely to build a good
reputation for it self and draw in a faithful clientele than one that does not offe r such a
personalized se rvice.
The sam e is tru e for a visitor attra ction that has an info rmed staff, quality information about
the attra ction and offers the po ssibility of small guided tours. The se seem like minor
additions, but they count fo r a g reat deal amongst tou rist s inte re sted in nat ure a nd cultu re.
Setti ng s tandards
The most ob viou s way of developing and ad ve rtising quality is to set comm on standa rds
which are recognized th rough label s o r a ward s. Quality sta ndards can be sector specific or
generalized, they can be developed locally o r fo rm pa rt of national or even international
schem es.
M any count ries alread y ha ve a n ational grading and inspection schem e fo r hotel s and
re sta uran t s, which re cognizes that certain ba sic standa rd s have been met and that specific
facilities are provided (e. g. system of stars). Som e e stablishments may want to go one step
furthe r and join national or international networks of accomm odation providers who focus on
quality.
The advanta ge of t hese net wo rks i s that they have their o wn marketing strateg y an d so have
built up a reputation for quality which som e tourist s actively see k out when choosing a place
to sta y. They al so p rovide clea r ben chmarks fo r the level of stan dard applied, which is known
to both the e stablishments and the touri st s.
Othe r im portant form s of qu ality st anda rd s that touri st s inte re st ed in nature and culture m ay
be on the look out for, a re tho se relating to the environm ent. Again, accom modation
providers are often involved in these q uality labels in vie w of t heir poten tially polluting
activities (if only by the sheer num ber of peo ple pre sent in one location). Different count ries
have developed their o wn labels depending on the perceived im portance of the environment
for their custom ers. In Fran ce, for in stan ce, the Gite s de Fran ce joined force s with Wo rld
Wildlife Fund to develop a ‘Gites Panda’ label for environm entally friendly accom modation
within natural parks. There are al so international standa rds such as ISO that co uld be use d,
for in stance, ISO 14 000, which a sse sse s the o verall environm ental im pact of the facilities
(waste water, re cycling, etc. …).
Some environm ental standa rd s a re voluntary, but equally effective, su ch as the Eu ropean
Charter for Sust ainable Tourism in Protected Areas which sets out a se rie s of principles on
how to develop tou rism in these areas in a su stainable manner. This not only provides
recognition for their effo rt s, but al so help s them through the process by off ering detailed
guidelines on ho w to go about developing such fo rms of tourism.
Finally, in some countrie s, att ention ha s focu sed on intro ducing a ‘g reen bu siness awa rd ’ to
encou rage touri sm bu sine sse s to integrat e environm ental con cern s dire ctly into their
m anagem ent proce sse s. This i s equally relevant fo r tou r operators and service pro viders
(e.g. canoeing or white wate r rafting companie s) who should al so be involved in the se
schem es, either through self-regulation, or as scheme s p rom oted by the local authority.
The advanta ges are quite e vident. In the UK recently the A ssociation of Independent Tour
Operators (AITO: 150 mem bers) introduced a re sponsible touri sm policy in response to a
recent su rvey of tou ri st s that sho wed that fe w had any fidelity to th e tour ope rato rs, yet
attached a lot of importance to environmental issues when ch oosing their holiday. By
demonst rating that t hey too ha ve 'green' credential s, the se specialized tour operators hope
to be able to attract a m ore faithful clientele and eventually a gre ater sha re of th e m arket.
An alternative to a purely sectoral app roach is to de velop a series of local quality standa rds
for a whole range of differen t tou rism component s from locally p roduced foods to vi sitor
attra ction s to accredited guide s. Ea ch sector would develop it s o wn set of quality criteria, b ut
would be awarded the sam e logo. If succe ssful, this will not only raise the general sta ndard
of the touri sm p rodu ct s and help to build a p rofe ssio nal and integ rated touri st industry b ut
also add to the ove rall im age and reputation of the area a s a quality de stination. It does
howe ver require a fair amount of organization, coope ration and time to get establishe d, both
with the diffe rent e conomic group s and with the t ouri sts them selve s and so should be
caref ully planned.
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Romania n experie nce of usi ng the internet for informing a nd promoting tourism
serv ices
Main destination s on internet are:
1.www.InfoTurism.ro
2.www.eTurism.ro
3. www.trav el2.ro
4. others: www.infotrav elroma nia.ro, www.romaniantourism.ro, www .turisminfo.ro,
www. infoturism.ro, www.rotrav el.c om, wwwromaniatravel. ro, www .hotels.ro,
www.hotel online.ro, www.rolitoral.ro, w ww.plaj a.ro,.www.infoli toral. ro, www.munte.ro,
www.antrec.ro, www. vacanta si calatorii.ro.

3.3. Identifying and presenting suitable strategies for improving and
developing tourism servic es in Dolj-Pleven cross -border area
M arketing s trate gy
Essential compone nts of a ma rketing s trate gy
An im portant ke y component of any touri sm strategy ha s to be the marketing and promotion
of the touri sm pro duct s and of the de stination a s a whole. Even the mo st impressive
attra ction will fail without proper promotion; this i s especially true for de stination s that aim to
attra ct m ore spe cialized m arket s. Be cau se m arketing i s su ch a complex subject it alm ost
de se rves a strategy of it s o wn to help plan, coordinate and fund the different action s neede d.
Only then will it be able to function both at the level of the individual touri st fa cilities and of
the de stination it self.
Touri sm based on nat ural and cultural he ritage i s alread y geared to wa rds pa rticular market
segm ent s; this m eans that the marketing st rateg y should also be clearly targete d at these
types of tou rist s. The m arket re search studie s paint a vi sitor profile of those likely to visit the
area and are therefo re u seful in identifying the best cha nnel s of com munication for reaching
them and guiding the creation of th e right image for the d e stination.
Becau se so much of touri sm is down t o ephem eral s, such a s expectations, experience s,
feelings, emotion s, it is important to co ncent rate on d eveloping an app rop riate im age of the
place that will help to encapsulate som e of these sen se s an d so increa se the ove rall appeal
of the de stination.
This can t hen be ba cked up by promotional m aterial, which provide s pra ctical information for
prospective vi sitors. If certain b randing technique s, such as design of a logo o r a type set are
u sed, the se p rom otional materials will reinforce t he overall im age of the destination.
In this re spe ct, it is ve ry important to ensu re that thi s m aterial is accurate, well written
(without too many supe rlative s!) and pitched at the right level to be att ra ctive to the targ et
audience. This will ensu re that people do not arrive with expectations that ca nnot be m et;
otherwise, m ost likely, they will end up di sappointed with their experience.
Again, a sati sfied cu stomer is more likely to encourage othe rs to vi sit. A reputation built up
through 'word of mouth' is li ke gold du st to marketing manage rs.
Finally, it should al so be remembered that a reputation i s not created o ve rnight; it can ta ke
up to five yea rs befo re the m arketing st rategy begins to ta ke real effe ct.
Consequently, the strategy must be seen as a long-t erm activity to be con stantly re viewed
and updated according to changing m arke t need s and visitor f eedback. It al so m ean s th at
there is con side rable m erit in devi sing a marketing st rate gy th at continues to inform and
target tou rist s after they have left the destination. This will help to buil d up a faithful clientele
and encourage m ore rep eat vi sit s.
Prom otional tec hniques
There are variou s di stribution channel s to explore for promoting a destination that is ba sed
on natural and cultural heritage.
_ The web site is increasingly popular t he se days and i s an ideal way to reach an
international audience, esp ecially for the smaller, newer or m ore rem ote de stinations that do
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not have the budget (o r the market even ) to go f or m ajor p rom otional cam paigns. It can be
u sed both at the
Individual bu sine ss level, and at the de stination level but require s a ce rtain e xpe rti se to
en su re the final web sit e i s u ser f riendly and regularly updated.

Specialized journal s and m agazine s a re al so ideal for reaching the different m arkets – their
reade rship alread y ta rgets the kind s of people the area i s loo king to att ract, and so are li kely
to be more rece ptive to ad verti sem ent s abou t a destination that offers the type of activities
they are intere sted in. En cou raging ent ries into independent guideboo ks i s al so u seful.
Finally, if the tourism product i s q uite specialized (e.g . focu sing on bird wat ching) it m ay be
wo rth the investment to invite journalist s f rom the se magazines out to write an article about
their expe rience.
Trade fairs a re amongst the m ore cla ssi cal form s of p romotion. Howeve r, for many of the
de stinations ba sed on na tural and cultu ral heritage, their utility might be quite limited
compared t o the tim e and expense involved in attending. Trade fairs are really only useful to
reach interm ediarie s li ke tour operators etc…. Only a tiny pe rcentage of end con sumers
(touri sts) ba se t heir de ci sion on inform ation obtained at t ourism fair. Thu s, for international
fairs it is prob ably m ore co st -effective to cont act the national and regional touri sm boards to
see if they would be willing to include the destination into their e xhibition. Otherwise, it is also
wo rth loo king out for the m ore specialized trade fairs (e.g. the Dutch “Op Pad ”, which is the
large st, t rade fai r concent rating on walking and hi king ) or t he one s gea red to national or
regional audiences. He re, the audience i s already m ore focused and limited and so, more
likely to be rece ptive to a de stination ba sed on natural and cultu ral heritage.
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