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 Rezumat: Globalizarea este un fenomen definitoriu al lumii contemporane. El cuprinde 

toate activităŃile socio-umane si in această viziune, toate problemele capătă conotaŃii planetare. 

 În contextul globalizării se impune o nouă cerinŃă şi apare un nou concept: dezvoltarea 

durabilă. 

 Turismul în sens larg poate fi considerat ca una dintre cele mai mari şi cele mai dinamice 

industrii din economia mondială. În cadrul acesteia, turismul se numără între sectoarele aflate în 

ascensiune. Industria turismului a beneficiat de pe urma procesului de globalizare. 

 Conştientizarea la nivel global a importanŃei turismului a declanşat o nouă viziune asupra 

oportunităŃilor pe care le reprezintă această industrie. În acest context s-a conturat conceptul 

„New Tourism”, în a cărui accepŃiune parteneriatul dintre sectorul privat şi autorităŃile publice 

îmbracă un nou sens, devenind coerent.  

 Cu prilejul unei reuniuni destinate turismului, în cadrul Comisiei ONU pentru Dezvoltare 

Durabilă, s-a promovat ideea unui turism corect şi etic, care să Ńină cont nu numai de 

consecinŃele ecologice, ci în primul şi cel mai important rând de consecinŃele economice, sociale 

şi culturale. 

 La nivel national dispunem de toate elementele necesare şi avem toate şansele să 

devenim o destinaŃie turistică competitivă pe plan intern şi internaŃional, ceea ce reprezintă un 

avantaj de neneglijat pentru Ńara noastră, dar în acelaşi timp şi o obligaŃie, o misiune, respectiv 

obligaŃia de a valorifica potenŃialul existent, baza materială existentă, şi de a transforma România 

într-o destinaŃie turistică atractivă atât pentru români, cât şi pentru străini, într-o destinaŃie 

performantă, pe măsura condiŃiilor naturale şi materiale de care dispune. 

  

 Cuvinte cheie:  globalizare, dezvoltare durabilă, ecoturism, strategii de dezvoltare, 

politici guvernamentale, fonduri structurale, mediu înconjurător, cooperare, „New Tourism” 
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 Prezentarea contextului global, european, regional si local si analiza perspectivelor 

dezvoltarii turismului in Romania 

 

O caracteristică definitorie a lumii contemporane o reprezintă globalizarea, una dintre 

cele mai importante, mai actuale şi totodată cele mai controversate trăsături ale economiei 

mondiale.  

Globalizarea este un fenomen general, complex, multifuncŃional. El cuprinde toate 

activităŃile socio-umane, de la piaŃa internă la piaŃa globală, de la dimensiunea politică şi 

economică la cea socială, religioasă, spirituală, de la dreptul intern la dreptul şi relaŃiile 

internaŃionale, de la suveranitatea naŃional-statală la globalitate, la societatea planetară. În 

această viziune, toate problemele capătă conotaŃii planetare. 

În contextul globalizării se impune o nouă cerinŃă şi apare un nou concept: 

dezvoltarea durabilă. Cea mai citată definiŃie a dezvoltării durabile - „Dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără să compromită şansa generaŃiilor viitoare de a-

şi satisface propriile nevoi” - a fost formulată în raportul intitulat „Viitorul nostru comun”, 

întocmit de către Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, condusă de primul ministru al 

Norvegiei, Gro Harlem Brundtland, raport cunoscut astfel ca Raportul Brundtland (1987). 

În 2002, prin DeclaraŃia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectivă 

pentru progresul şi întărirea celor trei piloni interdependenŃi ai dezvoltării durabile: dezvoltarea 

economică, dezvoltarea socială şi protecŃia mediului la nivel local, naŃional, regional şi global. 

Noul model de dezvoltare ar putea fi definit prin următoarele coordonate: mai încet, mai puŃin, 

mai bine, mai frumos, ceea ce într-un cuvânt s-ar putea spune cumpătare. 

Dezvoltarea durabilă semnifică mult mai mult decât un proiect tehnocrat de gestiune 

inteligentă a resurselor Terrei. Ea trebuie înŃeleasă ca un nou proiect civilizator, înrădăcinat însă 

adânc în tradiŃiile şi conştiinŃa noastră umană1. Premisa necesară pentru succesul acestei idei 

constă în participarea sporită a cetăŃenilor. 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv pentru Uniunea Europeană începând cu 

anul 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în 1999 - acesta face 

din dezvoltarea durabilă o sarcină fundamentală a ComunităŃii Europene.  Nouă ani mai târziu 

                                                 
1 Ulrich Grober, „Die Idee der Nachhaltigkeit als zivilisatorischer  Entwurf”, Aus Politik und Zeitgeschichte, 
24/2001, p. 3. (online) 
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(2006), Consiliul European de la Bruxelles adoptă „Noua Strategie a Dezvoltării Durabile a UE”, 

bazată pe strategia de la Gıtheborg şi ca rezultat al procesului început încă din 2004. 

La nivel naŃional, strategiile de dezvoltare durabilă trebuie să fie focalizate pe 

următoarele obiective: realizarea creşterii economice, menŃinerea unei evoluŃii demografice 

sustenabile, reducerea dependenŃei de sursele clasice de energie paralel cu identificarea şi 

introducerea pe scară largă a surselor regenerabile şi nepoluante, conservarea bazei de resurse 

economice şi extinderea ei prin identificarea de noi resurse, protejarea resurselor biologice, 

înlocuirea treptată a tehnologiilor energofage şi poluante, îmbunătăŃirea tehnologiilor utilizate şi 

introducerea de tehnologii noi, cu parametri tehnico-economici superiori. 

O componentă importantă a dezvoltării durabile o reprezintă dezvoltarea rurală, 

componentă integrantă a strategiei de dezvoltare în general, şi a strategiei de dezvoltare durabilă 

în special, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naŃional. Obiectivele privind 

dezvoltarea rurală sunt enunŃate în Politica de dezvoltare rurală 2007-2013. 

Turismul în sens larg poate fi considerat ca una dintre cele mai mari şi cele mai dinamice 

industrii din economia mondială. În cadrul acesteia, turismul se numără între sectoarele aflate în 

ascensiune. În ciuda momentelor de regres, pe termen lung se manifestă o tendinŃă de creştere ce 

promite să se menŃină stabilă. Industria turismului a beneficiat de pe urma procesului de 

globalizare. În acest context, progresele înregistrate în domeniul tehnologiei informaŃiei şi 

comunicaŃiilor au făcut posibilă integrarea virtuală a omenirii.  

Turismul este înainte de toate o industrie de servicii. Guvernului îi revine un rol 

important în sprijinirea procesului de formare şi calificare profesională şi în potenŃarea 

capacităŃii antreprenoriale şi manageriale a firmelor mici şi mijlocii prin promovarea de 

programe adecvate de formare profesională şi sprijinire a firmelor de dimensiuni mici.  

Industria turismului s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de provocări fără 

precedent. În acelaşi timp tot mai multe guverne încep să realizeze  că nu pot lăsa creşterea 

industriei turistice la voia întâmplării. Această conştientizare la nivel mondial reprezintă o mare 

oportunitate pentru industria turismului, conducând la conturarea unei noi viziuni şi strategii 

pentru dezvoltarea sectorului.   

Conştientizarea la nivel global a importanŃei turismului a declanşat o nouă viziune 

asupra oportunităŃilor pe care le reprezintă această industrie. În acest context s-a conturat 

conceptul „New Tourism”, în a cărui accepŃiune parteneriatul dintre sectorul privat şi autorităŃile 
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publice îmbracă un nou sens, devenind coerent. El este orientat către furnizarea de produse care 

se bucură de succes din punct de vedere comercial, dar de o manieră care asigură avantaje pentru 

toŃi participanŃii. 

Industria turismului joacă un rol deosebit de important în cadrul preocupărilor pentru 

dezvoltarea unei societăŃi durabile. Marile companii turistice operează de câŃiva ani cu termeni 

cum sunt „ecoturism” sau „turism moderat”. 

Cu prilejul unei reuniuni destinate turismului, în cadrul Comisiei ONU pentru 

Dezvoltare Durabilă, s-a promovat ideea unui turism corect şi etic, care să Ńină cont nu numai de 

consecinŃele ecologice, ci în primul şi cel mai important rând de consecinŃele economice, sociale 

şi culturale. 

Principalele ameninŃări la adresa dezvoltării durabile derivă din existenŃa şi 

menŃinerea unor tehnologii de producŃie învechite, a unor modele de folosire a terenurilor şi 

investiŃiilor în infrastructură greu de înlocuit într-un timp rezonabil.  

AmeninŃările la adresa mediului, în special emisiile de dioxid de carbon, impun 

implicarea sectorului turismului în conştientizarea şi educarea turiştilor în ceea ce priveşte 

problemele de mediu, precum şi în procesul elaborării politicii de mediu.  

Potrivit studiilor elaborate în 2005 de WTTC, România ocupă locul 4 dintr-un număr 

de 174 de Ńări din punct de vedere al creşterii cererii în sectorul turismului.  

Aceasta are avantajul unei destinaŃii turistice interesante şi accesibile tot timpul 

anului. Ea dispune de un potenŃial turistic bogat şi variat, constând dintr-o mare diversitate de: 

resurse naturale, resurse antropice, o bază tehnico-materiale adecvată pentru activitatea de 

turism, o infrastructură generală şi turistică adecvată, existenŃa necesarului de forŃă de muncă, 

cantitativ şi calitativ, pentru realizarea activităŃilor de turism.  

Deşi România beneficiază de o capacitate de cazare-masă extinsă, trebuie să 

subliniem însă faptul că absenŃa oricăror standarde naŃionale de calitate afectează calitatea 

globală a produsului turistic românesc. Prin urmare, pentru a-şi putea spori nivelul de 

competitivitate, România trebuie să acorde prioritate modernizării unităŃilor existente şi 

implementării standardelor naŃionale. 

Dinamica înregistrată de călătoriile internaŃionale la frontierele României evidenŃiază 

o creştere mai accentuată în sectorul plecărilor comparativ cu sectorul sosirilor . 
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În mod tradiŃional, piaŃa internă este cea care a dinamizat industria turismului şi a 

călătoriilor în România, continuând să reprezinte un sector important al acestei industrii. O 

tendinŃă extrem de importantă o reprezintă însă competiŃia crescândă întâmpinată din partea unor 

Ńări cum sunt Grecia şi Turcia, şi chiar Spania, care practică preŃuri de transport şi pachete 

turistice comparativ mai avantajoase, atrăgând un număr tot mai mare de turişti spre aceste 

destinaŃii turistice în dezavantajul pieŃei interne. Această provocare se reflectă în scăderi ale 

creşterii procentuale a activităŃii turistice pe piaŃa internă, deşi în volum absolut aceasta continuă 

să crească. 

Perspectivele dezvoltării turismului în România depind în egală măsură de condiŃiile 

interne ale sectorului, de funcŃionarea şi dinamica elementelor sale componente şi de 

interacŃiunea acestora cu mediul extern, de influenŃele economice şi sociale, de factorii 

contextuali naŃionali şi internaŃionali. 

Pentru a putea evalua şi aprecia corect şansele şi perspectivele dezvoltării industriei 

turismului în România trebuie să pornim de la analiza SWOT a sectorului, şi anume de la 

punctele forte şi punctele slabe, de la ameninŃările şi oportunităŃile care definesc cadrul evoluŃiei 

României ca destinaŃie turistică. 

În principalele domenii ale turismului, atât punctele forte, cât şi slăbiciunile 

identificate în etapa actuală reprezintă termeni de referinŃă pentru configurarea direcŃiilor şi 

obiectivelor strategice pe termen  mediu şi lung. 

Turismul trebuie să devină o activitate economică prioritară în cadrul economiei 

naŃionale, în cadrul strategiilor naŃionale de dezvoltare, această industrie având potenŃialul de a 

genera creştere economică, locuri de muncă, efecte antrenante pentru alte sectoare ale economiei 

naŃionale, precum şi un impact favorabil asupra imaginii României în lume, de natură să 

favorizeze integrarea Ńării în relaŃiile economice, culturale, sociale etc. la nivel global. 

Strategia pentru dezvoltarea turismului în România, elaborată de Autoritatea 

NaŃională pentru Turism în 2006,  include următoarele 4 mari direcŃii de acŃiune: dezvoltarea şi 

modernizarea produselor turistice, creşterea calităŃii serviciilor şi diversificarea acestora, 

promovarea turismului şi îmbunătăŃirea mediului de afaceri. 

Implementarea strategiei trebuie realizată printr-un parteneriat activ între stat 

(guvern, ministerul de resort, organele locale ale acestora), agenŃi economici şi investitori privaŃi 

români şi străini, cu implicarea federatiei patronatelor din sector şi a asociaŃiilor profesionale. 
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În România au fost puse în aplicare măsuri serioase de curăŃare, îngrijire şi protejare a 

mediului natural. În prezent se impune ca planurile de dezvoltare a turismului să fie integrate în 

sistemele de management al mediului şi invers. În acelaşi mod, conservarea moştenirii culturale 

ar trebui să meargă mână în mână cu dezvoltarea turismului. În ambele cazuri, este necesară o 

monitorizare atentă pentru a se asigura menŃinerea unor standarde înalte de conservare. Mai 

mult, dezvoltarea industriei turismului şi călătoriilor poate contribui la dezvoltarea rurală, 

componentă esenŃială pentru atenuarea decalajelor regionale, pentru progresul întregii Ńări. 

Un aspect important pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului în România, pe care 

îl considerăm chiar prioritar, îl reprezintă formarea profesională, pregătirea unui personal 

specializat pentru turism, concomitent cu o mai mare motivare a acestuia, de natură să contribuie 

substanŃial la îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor. Se poate vorbi, pe bună dreptate, de dezvoltarea 

unei cariere în turism. 

ÎmbunătăŃirea cadrului de formare profesională pentru personalul care lucrează în 

firmele de turism şi instituŃii publice, prin modernizarea programei de învăŃământ şi adaptarea ei 

la cerinŃele unei economii de piaŃă funcŃionale, prin includerea unor noi discipline şi 

modernizarea cursurilor de management şi marketing al destinaŃiei turistice reprezintă o 

necesitate vitală şi totodată o importantă direcŃie de acŃiune care se adresează mai multor 

instituŃii cu atribuŃiuni legate de acest domeniu. Rezolvarea cu succes a deficienŃelor din 

domeniul pregatirii personalului, cerinŃă prioritară pentru dezvoltarea turismului românesc, 

necesită unele revizuiri ale sistemului de formare profesională din România, dar ar putea 

beneficia foarte mult în condiŃiile în care acesta ar fi potenŃat de actiuni de constientizare a 

agentilor economici si de facilitati create pentru acestia in vederea initierii, formarii si 

specializarii angajatilor. 

Un rol important în sprijinirea procesului de eliminare a decalajului faŃă de UE 

revine fondurilor europene. După data aderării, în calitate de stat membru, România beneficiază 

de asistenŃă financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prin fondurile structurale 

(FEDR, FSE) şi fondul de coeziune, şi fonduri complementare (Fondul European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare şi Fondul European pentru Pescuit). Obiectivul principal al acestor 

fonduri îl reprezintă reducerea disparităŃilor de dezvoltare între regiunile statelor membre 

(criteriu de alocare: PIB/locuitor faŃă de media UE). Suma totală pentru toate cele 7 Programe 

OperaŃionale ale României este de circa 17 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. Două 
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dintre cele 6 principii ale accesării instrumentelor structurale sunt: alocarea pe programe 

multianuale (7 ani) şi managementul descentralizat (naŃional) al fondurilor. 

În cadrul Structurii POS Creşterea CompetitivităŃii Economice (CCE) 2007-2013, cu 

alocare financiară indicativă pe axe prioritare (AP), turismul este nominalizat în AP V - România 

ca destinaŃie atractivă pentru turism şi afaceri - şi  beneficiază de 5% din totalul fondurilor 

alocate pentru POS CCE. 

Domeniile majore de intervenŃie şi operaŃiunile indicative pentru domeniul 

turismului sunt următoarele: promovarea turistică şi dezvoltarea reŃelei naŃionale de Centre de 

Informare şi Promovare Turistică (CIPT). 

 

Concluzii 

 

Dezvoltarea unui turism durabil reprezintă o cerinŃă vitală pentru integrarea 

industriei turismului în strategia unei dezvoltări armonioase, sănătoase a României. 

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a turismului, este necesar să se respecte 

următoarele cerinŃe:  

- politicile aplicate în acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii economico-

sociale raŃionale, riguros fundamentate precum şi pe cerinŃele protejării mediului; 

- dezvoltarea se va realiza cu angajarea şi cooperarea sectorului public şi a sectorului 

privat  şi cu participarea societăŃii civile şi a comunităŃilor locale.  

Statului îi revine un rol important în asigurarea dezvoltării durabile a 

turismului. Sectorul privat poate şi este chemat să contribuie la dezvoltarea unui turism 

durabil, prin integrarea criteriilor economice, sociale, culturale şi ecologice în deciziile lor  

privind investiŃiile, gestiunea, marketingul şi resursele umane. 

Pe de altă parte, asociaŃiile profesionale şi organizaŃiile nonguvernamentale, 

comunităŃile locale, întreaga societate civilă sunt chemate să aplice aceste criterii.  

Un aspect important pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului în România, pe care 

îl considerăm chiar prioritar, îl reprezintă formarea profesională, pregătirea unui personal 

specializat pentru turism, concomitent cu o mai mare motivare a acestuia, de natură să 
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contribuie substanŃial la îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor. Se poate vorbi, pe bună dreptate, de 

dezvoltarea unei cariere în turism. 

 

 Rezultatele cercetării efectuate evidenŃiază faptul ca, pornind de la analiza SWOT a 

dezvoltării turismului în România şi de la obiectivele şi acŃiunile stabilite în cadrul Strategiei 

NaŃionale de Dezvoltare a Turismului se poate imagina o evoluŃie favorabilă a acestei industrii, 

cu condiŃia recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei naŃionale, ca un domeniu 

prioritar, integrat în planurile de dezvoltare sectorială. Conştientizarea cu privire la dezvoltarea 

unui turism durabil ar permite valorificarea la maximum, dar şi cu multă cumpătare, a 

potenŃialului existent, asigurând menŃinerea şi creşterea atracŃiei României ca destinaŃie turistică 

în condiŃiile păstrării unui echilibru dinamic între prezentul şi viitorul Ńării noastre in contextul 

integrarii Europene.  
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