
ActualităŃi şi tendinŃe în turismul activ  
 

Ec. Dr.  Ion ANDREI 
 

 
Globalizarea – concept definitoriu al lumii contemporane 
 

Utilizat pentru prima dată în anii ’50 de săptămânalul britanic „The Economist”, 
termenul de globalizare a intrat într-un dicŃionar de specialitate abia în 1961, subliniind-
se necesitatea distincŃiei între globalizare - ca proces de expansiune a comerŃului şi 
investiŃiilor şi globalitate - ca o stare, o realitate dincolo de globalizare. 

Manifestându-se ca o tendinŃă identificată încă din secolul al XVIII-lea, 
globalizarea reprezintă de fapt o varietate de procese complexe, materializându-se în 
liberalizarea comerŃului mondial şi accentuarea diviziunii internaŃionale a muncii. 
Conceptul actual de globalizare implică fenomene cu totul noi, opuse uneori chiar 
vechiului concept al pieŃei libere. 

Se afirmă cu tot mai multă convingere că trăim într-o eră în care cea mai mare 
parte a vieŃii sociale este determinată de procese globale, în care graniŃele dintre culturile, 
economiile şi naŃiunile lumii au început să dispară. Această percepŃie are în centru ideea 
unui proces rapid de globalizare economică1. 

Unii autori consideră globalizarea ca o lume ce implică reŃele de interdependenŃă 
la distanŃe intercontinentale, reŃele ce pot fi legate de fluxuri de capitaluri şi mărfuri, 
informaŃii şi idei, oameni şi forŃe, ca şi factori biologici şi de mediu, cum sunt ploile 
acide, agenŃii patogeni2. 

Globalizarea - concept definitoriu al lumii contemporane - a contribuit în anii ce 
au urmat celui de-al doilea Război Mondial la generarea unei prosperităŃi fără precedent. 
Cu toate acestea, omenirea se confruntă astăzi cu provocări critice: amploarea sărăciei ce 
acoperă zone întinse, proasta administrare a procesului de dezvoltare economică, 
degradarea mediului înconjurător, inegalitatea socială şi estomparea moştenirii culturale 
reprezentând principalii factori care subminează progresul realizat în contextul 
globalizării în ultimele decenii.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Despre economia globală şi implicaŃiile ei asupra economiei mondiale s-a scris mult. DiferiŃi autori 
abordează globalizarea din unghiuri diferite, opinia generală despre conceptul de globalizare având la bază 
mai multe accepŃiuni. Pentru o aprofundare a subiectului vezi: David HELD, Anthony MCGREW, David 
GOLDBLATT, Jonathan PERRATON, Transformări globale, politică, economie şi cultură, Editura 
Polirom, Iaşi 2004; Robert O. KEOHANE, Joseph S. NYE, Governance in a Globalizing World, Harvard 
University Brooking Press 2000. 
2 Robert O. KEOHANE, Joseph S. NYE, Governance in a Globalizing World, Harvard University 
Brooking Press 2000. 
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Repere ale stării de sănătate a populaŃiei la nivel mondial  
 

Fenomenul de răspândire rapidă a maladiilor de-a lungul timpului la nivel 
regional a demonstrat faptul că acestea nu cunosc graniŃe şi pot fi considerate cu 
certitudine o ameninŃare globală pentru omenire3.  

În contextul actual, o simplă privire asupra stării de sănătate a populaŃiei la nivel 
mondial ne evidenŃiază un tablou sumbru cu privire şansele de realizare la termen (până 
în 2015) a celor trei obiective majore ale mileniului trei din domeniul sănătăŃii: 1. 
reducerea gradului de mortalitate infantilă cu două treimi 2. reducerea nivelului 
mortalităŃii maternale cu trei pătrimi şi 3. stoparea şi diminuarea fenomenului de 
propagare a virusului HIV, a paludismului şi a altor boli.4 

La nivel naŃional, analiza stării de sănătate arată că România se situează în 
continuare printre ultimele locuri din Europa. Astfel, un copil născut în România în anul 
2007 are de 6 ori mai mari şanse de a deceda înaintea primei sale aniversări, în 
comparaŃie cu un copil născut în aceeaşi perioadă în Suedia şi de aproape 3 ori mai mari 
decât unul născut în Ungaria.5 

Principalele cauze de deces în România în 2007 au fost: bolile cardiovasculare, 
urmate de cancere, boli ale tractului digestiv, boli ale sistemului respirator şi accidente, 
leziuni traumatice şi otrăviri. În timp ce în ultimii 30 de ani, în Ńările din Uniunea 
Europeană s-a înregistrat un trend descrescător al deceselor datorate bolilor sistemului 
circulator, în România se poate observa că situaŃia nu a suferit mari modificări în bine, 
crescând astfel diferenŃa dintre Ńara noastră şi celelalte state membre UE.6 
 
ImportanŃa conştientizării necesităŃii de îmbunătăŃire a stării de sănătate a 
populaŃiei prin îmbunătăŃirea stării individuale de sănătate 
 

Abordarea sănătăŃii în studiile de sociologie a avut ca punct de plecare  
recunoaşterea faptului că sănătatea reprezintă rezultatul unor factori multipli, inclusiv 
factori de natură socială. DefiniŃia dată de World Health Organization (WHO) sănătăŃii 
cuprinde şi componenta socială, sănătatea fiind nu doar absenŃa bolii sau a unei 
dizabilităŃi, ci o stare completă de bunăstare fizică, mentală şi socială7. Sănătatea este o 
resursă pentru viaŃa de zi cu zi, constituind un concept pozitiv care subliniază resursele 
sociale şi personale, precum şi capacităŃile fizice8. 

Sănătatea este una dintre principalele componente ale capitalului uman, capital ce 
poate fi declinat pe două paliere: „capitalul educaŃional (abilităŃi dobândite de indivizi în 
procesul de instruire şcolară, dar şi în afara acestuia) şi capitalul biologic (abilităŃi fizice 

                                                 
3 Exemplele oferite de istorie sunt numeroase în acest sens: în secolul IV î.e.n. lepra a fost adusă din Asia în 
Europa de soldaŃii lui Alexandru cel Mare, în secolul XIV e.n. ciuma neagra s-a răspândit din Asia Centrală 
până în Europa şi în Orientul Mijlociu, în secolele XVII şi XVIII bolile aduse de navigatorii europeni au 
decimat populaŃiile indigene din America etc. 
4 Valeriu DORNESCU, „Gestionarea mai bună a sanătăŃii la nivel mondial (II), în Flacăra Iaşului, 

20.11.2008. 
5 C. VLĂDESCU (coord.), Raportul Comisiei PrezidenŃiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din 

Domeniul SănătăŃii Publice din România, Bucuresti, 2008. 
6 Ibidem. 
7 ConstituŃia WHO (1946): http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/index.html. 
8 Ibidem. 
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ale indivizilor, sintetizate, cel mai adesea, în starea de sănătate)”9. Astfel, putem sublinia 
că, alături de abilităŃile fizice, şi cele mentale sunt esenŃiale în starea de sănătate. 

Sănătatea este rezultatul unei combinaŃii complexe de factori cu relevanŃă la nivel 
individual şi la nivel macro10. La nivel individual, starea de sănătate depinde de numeroşi 
factori interrelaŃionaŃi, precum: moştenirea genetică, poziŃia socială, opŃiunile în ceea ce 
priveşte stilul de viaŃă11, comportamentele, atitudinile şi valorile adoptate cu privire la 
starea de sănătate. 

Deşi moştenirea genetică are un rol important în predispoziŃia pentru anumite 
probleme de sănătate, factorii sociali sunt esenŃiali în păstrarea şi îngrijirea sănătăŃii. 
PoziŃia socială reprezintă un factor complex care contribuie la starea de sănătate prin 
componentele sale: vârstă, gen, statut socioeconomic (nivel educaŃional, ocupaŃie, venit). 
Componentele poziŃiei sociale constituie factori importanŃi în determinarea stării de 
sănătate, prin condiŃiile de viaŃă şi de muncă pentru care pot opta indivizii, precum şi prin 
oportunitatea alegerii unui stil de viaŃă sănătos şi a unor servicii medicale de calitate. 

Stilul de viaŃă adoptat de către indivizi are un impact puternic asupra stării de 
sănătate a acestora, prin comportamentele de risc (consumul de alcool, tutun, droguri 
etc.), caracteristicile alimentaŃiei, practicarea exerciŃiilor fizice, modul de petrecere a 
timpului liber şi limitarea stresului, comportamente de prevenire a diferitelor boli12.  
 
Turismul activ – punct de sprijin în consolidarea unui stil de viaŃă sănătos 
 

Preocuparea tot mai curentă pentru consolidarea unui stil de viaŃă sănătos, 
reprezintă unul dintre avatarurile pozitive ale globalizării. Această preocupare o datorăm 
percepŃiei potrivit căreia cei care trăiesc activ şi iau parte la activităŃile de turism, îşi 
îmbunătăŃesc astfel sănătatea (atât pe cea mentală, cât şi pe cea fizică), promovează noi 
contacte sociale şi pot întârzia pe cale de consecinŃă declinul funcŃional, având alte şanse 
şi speranŃe de viaŃă. 

În acest context, cererea de activităŃi de turism activ a crescut semnificativ în 
ultimii ani (menŃionăm aici că la nivel conceptual această tipologie a turismului a suferit 
modificări semnificative, astfel, activităŃile ce erau considerate a fi rezervate 
profesioniştilor sunt acum deschise pentru publicul larg din staŃiunile montane, şi nu 
numai). 

Turismul activ constă în practicarea sporturilor în context rural, având ca principii 
de bază: înalta calitate, atitudinea responsabilă şi un management durabil care face ca 
activitatea să fie compatibilă cu acel context în care este desfăşurată. Acest concept este 
opus celui de turism „pasiv”, reprezentat de turismul în masă şi alte practici considerate a 
afecta mediul şi cultura locală. Interconectat cu ecoturismul, turismul ecologic şi turismul 
de aventură, turismul activ adaugă interese culturale legate de istorie, artă, meşteşuguri şi 
arhitectură. Dintre principalele activităŃi specifice enumerăm: activităŃi aeriene 

                                                 
9 Bogdan VOICU, Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Volumul II: Resursele, 
Editura Expert Projects, Iaşi, 2005, p. 74.  
10 PRECUPEłU, I., „Evaluări ale protecŃiei sociale şi îngrijirii sănătăŃii”, în I. MĂRGINEAN, I. 
PRECUPEłU, I. (coord.), Calitatea vieŃii şi dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale, 
Editura Expert – CIDE, Bucureşti, 2008, p. 141. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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(parapantă), activităŃi terestre (ciclism, echitaŃie, trekking – cunoscute şi sub denumirea 
de drumeŃii montane –, alpinism, nordic walking, tiroliana), activităŃi pe apă (caiac, 
canoe, rafting şi ski nautic) şi activităŃi pe zăpadă (ski, snowboard, mushing şi 
snowshoeing). 

Acest tip de turism necesită (după cum o sugerează şi numele său) o implicare 
activă a vizitatorilor, atât la nivel fizic, cât şi emoŃional. Turiştii trebuie să interacŃioneze 
cu mediul şi cultura locului, să înveŃe de la ele şi să le respecte.13 

TendinŃele actuale în turismul activ vizează imprimarea unei noi direcŃii prin 
introducerea conceptului de interpretare a naturii, care s-ar putea traduce prin arta de a 

explica semnificaŃia unui loc publicului care-l vizitează, pentru a se indica mesajul de 

conservare.  
 
Necesitatea alinierii cadrului legislativ naŃional cu privire la activitatea de turism la 
noua economie de piaŃă 
 
 La momentul actual, exercitarea profesiei de Ghid de turism pe teritoriul 
României se face în limitele unui cadru legislativ restrictiv şi neadecvat la realităŃile noii 
economii de piaŃă.14 Din perspectivă instituŃională (în momentul de faŃă autoritatea de 
reglementare în domeniu este reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului) în România sunt atestate trei categorii de ghizi de turism: Ghizi locali, Ghizi 
naŃionali şi Ghizi specializaŃi.  
 În dinamica demersului de faŃă ne vom concentra atenŃia asupra celei de-a treia 
categorii de ghizi – Ghizii specializaŃi. Conform Codului OcupaŃiilor din România – 
Codul COR, pe teritoriul naŃional îşi pot exercita activitatea următoarele categorii de 
ghizi specializaŃi: Ghid de animaŃie, Ghid turism montan, Ghid galerii de artă/ interpret, 
Ghid habitat natural floră, faună, Ghid turism ornitologic, Ghid turism speologic, Ghid 
turism ecvestru, Ghid de turism sportiv (alpinism şi căŃărări pe stânci, schi, bob, înot, 
canotaj etc.) şi Ghid obiectiv cultural. Cu toate acestea, cadrul legislativ permite până în 
momentul de faŃă organizarea de programe dedicate de pregătire (cu diplome recunoscute 
la nivel naŃional) pentru doar trei dintre categoriile de ghizi specializaŃi, respectiv Ghidul 
de animaŃie, Ghidul montan şi Ghidul turism ecvestru, lăsând astfel o arie exstinsă a 
formelor de turism nereglementată. 
 După cum se poate observa din cele evidenŃiate mai sus, turismul activ este una 
dintre formele de turism pentru care nu există criterii foarte stricte de formare şi 
perfecŃionare a resursei umane. În scopul alinierii legislaŃiei naŃionale la cea europeană 
am identificat necesitatea de modificare a metodologiilor de selecŃionarea, şcolarizare, 
atestare şi utilizare a ghizilor de turism, în scopul definirii de criterii, competenŃe şi 
abilităŃi pentru toate categoriile de Ghizi de turism menŃionate în COR.   

                                                 
13 CEFIDEC Vatra Dornei, InovaŃie în mediul rural montan: interpretarea naturii şi turismul activ, broşură 
finanŃată în cadrul proiectului Agronatur, de către D.G. EducaŃie şi Cultură. 
14 Vezi OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 25/ 2010 pentru modificarea OrdonanŃei Guvernului nr. 58/ 1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităŃii de turism în Romania, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 211/ din 2 aprilie 2010; Hotărârea Guvernului României nr. 305/08.03.2001 privind atestarea 
şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României,nr. 1050/ 2001  şi OMTCT nr. 
637/ 01.04.2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiŃiile şi criteriile pentru 
selecŃionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicat în Monitorul Oficial al 

României, nr.534/ 15 iunie 2004. 
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