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1. ECOTURISMUL ȘI PRINCIPIILE ECOTURISMULUI
Ecoturismul este un sector al turismului, care
se bazează pe experienţa turiștilor în natură și
respectarea principiilor durabilităţii. Societatea Internaţională de Ecoturism (TIES) defineşte ecoturismul
ca fiind: “Călătoria responsabilă în zonele naturale,
ce contribuie la conservarea mediului și la bunăstarea
comunităţii locale”. Indiferent de ce definiţie folosim,
ecoturismul ar trebui să aibă un impact pozitiv atât
pentru aria protejată cât şi pentru comunitatea locală.
Ecoturismul reprezintă o formă de turism durabil,
bazat pe experienţa în natură şi care, de regulă,
respectă un set de principii și bune practici.
Adesea este considerat ca fiind un produs derivat al
dezvoltării durabile datorită faptului că zonele ecologice fragile și ariile naturale pot fi protejate cu ajutorul
banilor obţinuţi în urma desfăşurării activităţilor de
ecoturism. Într-adevăr, ecoturismul are drept scop
promovarea conservării prin intermediul unor acțiuni sau activități durabile în cadrul unei politici de
„protejare prin folosire”, având ca obiectiv crearea
unei industrii a turismului „verde” și creşterea gradului de conştientizare din punct de vedere ecologic şi
socio-cultural, precum și schimbarea comportamentului turiştilor (Pforr, 2001).

De-a lungul vremii ecoturismul a fost definit de
către mulţi, iar cele mai multe definiţii susţin că
ecoturismul ar trebui să aibă impactul minim negativ
asupra mediului și a patrimoniului cultural; cu alte
cuvinte ar trebui să fie durabil. (Weaver, 2008).
O definiţie destul de apropiată de cea de mai sus,
preluată oficial în legislaţia din România este:
Ecoturismul este o formă de turism în care principalul
obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii
naturii și a tradiţiilor locale și care trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
• să contribuie la conservarea şi protecţia naturii;
• să utilizeze resursele umane locale;
• să aibă caracter educativ, respect pentru natură conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
• să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural și socio-cultural.

Valorificarea cadrului natural reprezintă una dintre
cerinţele fundamentale ale ecoturismului. Acest
enunţ lasă de fapt o uşă larg deschisă unei game
variate de activităţi, cu condiţia ca acestea să
respecte condiţiile enunţate mai sus. Din această
perspectivă ecoturismul se interferează cu alte
forme de călătorie sau turism bazate pe natură.
Astfel, în cadrul activităţilor ecoturistice pot fi
incluse:
- tipuri de activităţi de aventură (de exemplu rafting,
canoeing, turism ecvestru pe trasee prestabilite, schi
de tură, excursii cu biciclete pe trasee amenajate etc.);
- excursii / drumeţii organizate cu ghid;
- tururi pentru observarea naturii (floră, faună);
- excursii de experimentare a activităţilor de conservare a naturii;
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- excursii în comunităţile locale (vizitarea de obiective
culturale, vizitarea fermelor tradiţionale, vizionarea
de manifestări cultural tradiţionale, consumul de
produse alimentare tradiţionale, achiziţionarea de
produse tradiţionale non alimentare etc.).
Conform strategiei de ecoturism a României
(2009), în categoria “ecoturist” poate intra și o
persoană care în timpul sejurului într-o staţiune
turistică cumpără un program ecoturistic de o zi în
cadrul unui parc naţional din apropiere, chiar dacă
activităţile desfăşurate în natură ocupă doar o
mică parte din sejurul său. Activităţile care, deşi se
desfăşoară în natură, au un impact negativ evident
asupra mediului natural sau socio-cultural (de
exemplu activităţile off-road sau vânătoarea) nu pot
fi considerate activităţi ecoturistice.
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PRINCIPIILE DE ECOTURISM1
Aceste principii sunt agreate și promovate de către Asociația de Ecoturism din România (AER) și au la
bază două modele internaționale: ”Nature and Ecoturism Accreditation Program” dezvoltat de către
Asociația de Ecoturism din Australia și ”Nature’s Best”, sistemul de acreditare promovat de către Asociația
de Ecoturism din Suedia. Din perspectiva AER, aceste principii trebuie să fie puse în practică atât de cei ce
dezvoltă produse ecoturistice, cât și de cei ce planifică dezvoltarea unei zone pe bază de ecoturism.

1. Focalizare pe zone naturale
Ecoturismul se axează pe experiența directă și
personală în natură, majoritatea activităților se
desfășoară în cadrul naturii și se bazează pe utilizarea
ei, respectiv a caracteristicilor geomorfologice,
biologice, fizice și culturale ale acesteia. Prin
urmare, accentul pe zona naturală este esențial în
planificarea, dezvoltarea și managementul produselor ecoturistice.

2. Interpretarea produsului ecoturistic
Ecoturismul oferă posibilități de experiențe în natură
ce duc la o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie
de a descoperi și ocroti natura și cultura tradițională
locală, atât pentru vizitatori, cât și pentru comunitatea
locală. Produsele de ecoturism atrag acei turiști ce
doresc să intre în interacțiune cu mediul natural și, în
grade variate, doresc lărgirea nivelului de cunoaștere,
înțelegere, apreciere și plăcere. Cei ce dezvoltă sau
coordonează activități ecoturistice trebuie să ofere
un nivel corespunzător de informare privind valorile
naturale și culturale ale zonelor vizitate, de obicei
prin utilizarea ghizilor calificați în mod corespunzător
și oferirea informațiilor corecte atât anterior, cât
și în cursul experienței. Nivelul și tipul interpretării
se planifică, se proiectează și se oferă în așa fel
încât să vină în întâmpinarea intereselor, nevoilor și
așteptarilor turistului, cu includerea unei game largi de
posibilități de interpretare atât personală cât și nonpersonală (hărți, broșuri, alte materiale). Totodată,
la nivelul destinației și al produselor ecoturistice este
important să se creeze oportunitatea ca membrii
comunităților locale să aibă acces la informațiile și
interpretarea oferite în cadrul programului ecoturistic
dezvoltat în zonă.
1
Preluate de la AER www.eco-romania.ro

3. Principiul durabilității din perspectiva
protejării mediului natural
Activitațile de ecoturism și planificarea lor trebuie să
ofere cele mai bune practici de turism și planificare
din punct de vedere al conservării naturii și
dezvoltării durabile. Activitatea de turism trebuie
să fie planificată și derulată astfel încât să reducă
impactul produs asupra naturii. Produsul ecoturistic
se desfășoara și este condus astfel încât să conserve
și să pună în valoare mediul natural și cultural în
care se desfasoară, prin recunoașterea și aplicarea
practicilor caracteristice turismului durabil.

4. Contributie la conservarea naturii
Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la conservarea
ariilor naturale. Această formă de turism implică
participarea la conservarea ariilor naturale vizitate,
oferind modalități constructive pentru administrarea
și conservarea acestor rezervaţii naturale (ex: oferirea
ajutorului financiar în acțiunile de reabilitare a ariilor
naturale, strângerea deșeurilor lăsate de turiști sau
contribuția către organizațiile de conservare).

5. Contribuție constructivă la dezvoltarea 2. MODELE DE BUNE PRACTICI DIN ZONE
SIMILARE PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE DEZcomunităților locale
Ecoturismul oferă contribuții durabile privind
dezvoltarea comunităților locale. Comunitatea locală
de multe ori este parte integrantă a produsului
ecoturistic. Beneficiile ecoturismului trebuie
să revină în mare parte și comunităților locale.
Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor
locali, cumpărarea de bunuri și servicii locale și
folosirea facilităților locale (cazare, masă, mijloace de
transport etc). Activitățile de ecoturism și planificare
lor trebuie să asigure o reducere a impactului
negativ asupra comunității locale vizitate și asupra
stilului lor de viață, oferind în același timp contribuții
constructive pe termen lung acestor comunități.
În consecință, ecoturismul trebuie să pună în
evidență și componenta culturală a ariei vizitate și să
contribuie la conservarea acestei componente.

6. Gradul de satisfacere a turiștilor
Ecoturismul răspunde așteptărilor turiștilor. În
dezvoltarea produselor ecoturistice trebuie avut în
vedere faptul că, în general, potențialii turiști din
acest domeniu au un nivel ridicat de educație și
de așteptări. Astfel, gradul de satisfacere legat de
produsul ecoturistic este esențial, experiența oferită
îndeplinind sau chiar depășind gradul de așteptare
al turiștilor.

7. Marketing corect
Se urmărește realizarea unui marketing corect,
ce duce la așteptări realiste. Marketingul pentru
ecoturism oferă clienților informații complete și
responsabile care conduc la creșterea respectului
pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate și
a gradului de satisfacere a turiștilor.

VOLTARE A COMUNELOR PRIN ECOTURISM

Tendinţe ale pieţei ecoturismului 2
Turismul a devenit unul dintre sectoarele socioeconomice majore. El a înregistrat o expansiune
constantă de-a lungul timpului, cu o rată de creştere
de circa 5-10% în ultima jumătate de secol. Turismul
nu reprezintă numai o creştere a numărului de turişti,
el a arătat că se transformă într-o activitate diversă şi
complexă. Cu toate că turismul de masă rămâne forma
predominantă, alte tipuri de activităţi legate de cultură,
mediu, educaţie, sănătate etc. au ieşit la iveală. Acestea
reflectă preferinţele pentru calitatea mediului și o formă
de recreere mult mai energică și participativă. Schiul,
drumeţia, ciclismul, canoeingul etc. satisfac nevoia de
a fi aproape de natură, făcând mişcare, explorând și
învăţând.
Societatea Internaţională de Ecoturism (TIES) a
identificat principalele tendinţe ale ecoturismului la
nivel internaţional:
• începând din 1990, ecoturismul s-a dezvoltat cu
20-34% anual;
• în 2004 ecoturismul s-a dezvoltat la nivel global de 3
ori mai mult decât industria globală a turismului;
• piaţa internaţională a turismului bazat pe natură se
dezvoltă în prezent cu 10-12% anual;
• piaţa turismului clasic în cadrul staţiunilor turistice
s-a maturizat, iar creşterea sa va rămâne constantă.
Spre deosebire de aceasta, turismul bazat pe experienţe
- ecoturism, turism în natură, turism cultural – se află
printre sectoarele care se pot dezvolta foarte repede în
următoarele două decenii;
• cea mai mare parte a expansiunii turismului se
desfăşoară în interiorul și în apropierea ariilor naturale;
• turismul durabil ar putea să se dezvolte, ajungând
la 25% din piaţa globală a turismului în următorii 6 ani.

Informație preluată de la AER http://www.eco-romania.ro/library/upload/documents/2013-09-21-11-43-19-10c86.pdf și din Strategia naţională
de dezvoltare a ecoturismului în România

2

6
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Odată cu dezvoltarea acestei forme de turism s-au
modificat destul de mult şi preferinţele turiştilor,
astfel:
• mai mult de 2/3 din călătorii din SUA și Australia
şi 90% din turiştii britanici consideră că o protejare
activă a mediului și susţinerea comunităţilor locale
trebuie să fie incluse în responsabilităţile hotelurilor;
• în Europa: 20-30% din călători sunt conştienţi de
nevoile și valorile turismului durabil; 10-20% dintre
turişti sunt interesaţi de opţiuni „verzi”; 5-10% dintre
turişti solicită vacanţe ecologice.
• în Germania, 65% (39 milioane) dintre turiști
speră să găsească calitate din punctul de vedere
al mediului; 42% (25 milioane) „consideră că este
foarte important să găsească cazare prietenoasă cu
mediul”;
• aproape jumătate dintre cei intervievaţi în
Anglia au afirmat că mai degrabă ar călători cu o
agenţie care „are un cod ce garantează condiţii bune
de muncă, protejarea mediului și susţinerea unor
opere de caritate în respectiva destinaţie turistică;
• 87% din turiştii englezi au spus că vacanţa lor nu
ar trebui să dăuneze mediului; 39% au spus că erau
pregătiţi să plătească 5% suplimentar pentru garanţii
de tip etic;
• 53% dintre turiştii americani spun că experienţa
lor turistică este mai bogată când aceştia învaţă cât
mai mult posibil despre obiceiurile și cultura locală;
• 95% din turiştii elveţieni consideră că respectul
pentru cultura locală este foarte important atunci
când aleg o locaţie de vacanţă.

Studiile de specialitate realizate de OMT3 au identificat principalele megatendinţe ce se înregistrează
în domeniul turismului și care se vor amplifica în
perspectiva anilor 2020. Printre cele mai semnificative aspecte, sunt menţionate:
• creşterea numărului turiştilor preocupaţi de
probleme de mediu
• creşterea cererii pentru destinaţii noi;
• tendinţa de sporire a numărului de vacanţe de
durată mai scurtă;
• creşterea numărului persoanelor de vârsta a III-a
care sunt mai active și dornice de călătorii;
• turiştii devin mai experimentaţi și sofisticaţi,
aşteaptă atracţii de bună calitate, utilităţi și servicii
pe măsură şi tarife adecvate calităţii în călătoriile lor.
De asemenea, OMT consideră că ecoturismul, alături
de turismul cultural și cel de aventură vor avea cea
mai spectaculoasă evoluţie în secolul 21. Toate aceste
tendinţe indică nu numai o creştere a cererii pentru
ecoturism, dar și o transformare a acestuia, dintr-o
nişă de piaţă, într-un segment principal. Dacă iniţial
ecoturismul se adresa turiştilor experimentaţi, cu
niveluri de venit şi educaţie ridicate, clientela sa
se extinde acum, pentru a include o gamă largă de
venituri, studii și experienţe de călătorie. Acestor
tendinţe le pot fi adăugate şi altele cu acţiune generală
sau specifice unor ţări cu efecte asupra turismului în
ansamblul său sau proprii ecoturismului.
3

OMT – Organizația Mondială a Turismului

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 4
ITALIA „Ecomuseo Cusius”5 este un proiect inovativ
ce vizează protecţia şi îmbunătăţirea infrastructurii
de mediu prin realizarea „unui muzeu în aer liber”.
Este un veritabil instrument de promovare a istoriei,
culturii și a tradiţiilor locale, fiind o mărturie a
patrimoniului local, care încearcă dezvoltarea
economică prin acţiuni specifice, ce au un impact
minim asupra mediului. Ecomuseo Cusius este un
proiect multicultural ce cuprinde mai multe muzee,
ateliere de lucru, grădini botanice și itinerarii situate
în jurul lacului Orta de pe valea Strona şi de-a lungul
Muntelui Mottarone.
Legătura dintre temele expuse şi varietatea locurilor
prezentate stârnește curiozitatea vizitatorilor de
a explora fiecare aspect cultural, natural și artistic
a terenului din jurul lacului Orta, inclusiv de a
cunoaşte ocupaţiile și meşteşugurile locale, având
ca rezultat trăirea unei experienţe unice, identică
cu viaţa şi tradiţiile din Cusio, ce oferă vizitatorilor
o perspectivă asupra caracteristicilor geografice ale
acestei zone linişte şi fermecătoare, precum şi a
oportunităţilor existente.
Proiectul Ecomuseo are ca principale teme de
dezbatere „Omul și mediul” (de exemplu, Muzeul
Girolago, Grădinile botanice Alpinia şi Centrul
Natural Agricol), „Patrimoniu cultural și de artizanat”
(spre exemplu: ateliere meşteşugăreşti, secţia
etnografie cu instrumente de suflat, umbrele și
parasolare, producerea robinetelor şi tehnologie),
„Artă şi istorie” etc.

Alte exemple: Grădinile botanice “Alpinia” înfiinţate
în 1934 se întind de la poalele Muntelui Mottarone,
de unde puteţi admira o panoramă fascinantă, care
dezvăluie Alpii, lacurile înconjurătoare şi câmpii.
Grădinile cu cele mai multe premii sunt casa pentru
o colecţie bogată de plante alpine erbacee, dintre
care unele nu mai cresc natural în sălbăticie. O vizită
la “Alpinia” este o şansă de a cunoaşte şi de a aprecia
o vastă selecţie a speciilor botanice găsite în Alpi,
precum și o serie de plante exotice.
Centrul natural „Alpe Selviana” aşezat în inima
dealurilor împădurite din Mottarone, în apropierea
cascadei Pescone River, era odată o păşune alpină
abandonată, care a fost transformată într-un centru
agricol bazat pe agricultura ecologică și pomicultură.
De asemenea, centrul are şi o funcţie educaţională,
oferind oamenilor un exemplu sustenabil a
schimburilor avantajoase dintre om şi natură;
activităţile umane se desfăşoară în armonie cu natura
şi nu afectează mediul. În plus, centrul organizează
şi vizite, are și un laborator de microscopie şi un mic
muzeu care expune descoperirile locale.
Ecomuseo Cusius acoperă diferite tipuri de turism
(cultural, de recreere), pentru toate persoanele
interesate (cercetători, studenţi) de turismul durabil
şi patrimoniul cultural al zonei. Înfiinţarea unei
asociaţii a adus laolaltă o varietate de factori interesaţi
(muzee, localnici, autorităţile locale ...) care au în
comun dorinţa de a schimba ceva. Aceştia lucrează
din răsputeri pentru a face din Ecomuseo Cusius o
iniţiativă de succes și pentru a proteja legătura dintre
om şi mediu. În multe ţări, ecoturismul nu este pur
și simplu o acţiune limită ce contribuie la protecţia
mediului, dar este și o industrie importantă a
economiei naţionale. Spre exemplu, în Canada, Costa
Rica, Ecuador, Nepal, Kenya, Madagascar și Antarctica,
ecoturismul reprezintă o parte semnificativă din
produsului intern brut și activitatea economică.
4
Informație preluată din Ghid online de ecoturism http://www.ecoromania.ro/library/upload/documents/2013-09-21-11-43-19-10c86.pdf
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http://www.lagodorta.net/default.asp
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3. STRATEGII EUROPENE, NAȚIONALE ȘI LOCALE
PRIVIND ECOTURISMUL
În România, activitățile specifice de ecoturism au
debutat încă de la începutul anilor 2000 prin Asociația
de Ecoturism din România (AER) asociație înființată în
anul 2003. România a avut prima strategie specifică
de ecoturism în anul 2009, strategia fiind elaborată
de către Institutul Național de Dezvoltare-Cercetare
în Turism, prin implicarea diferiților factori interesați.
Aceasta și-a propus să prezinte situaţia actuală a
ariilor naturale protejate și a stadiului de dezvoltare
a activităţilor ecoturistice în cadrul și în împrejurimile
acestora, și să vină cu un set de propuneri strategice
care să orienteze eforturile de valorificare prin
ecoturism a acestor destinaţii, în concordanţă cu
cerinţele impuse de legislaţia naţională, precum şi de
convenţiile internaţionale la care România a aderat.
Scopul strategiei este de a promova ecoturismul ca
formă principală de turism în cadrul acestor destinaţii,
în defavoarea formelor clasice de turism, şi creşterea
rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea
economică a acestor areale și în prosperitatea
populaţiei locale.
Întreaga strategie poate fi consultată pe pagina
Ministerului de resort, respectiv: http://turism.gov.ro/
wp-content/uploads/2013/05/ecoturism_faza1.pdf
În cadrul strategiei s-a identificat principalele aspecte
care pot contribui la dezvoltarea ecoturismului în
România. Acestea sunt prezentate mai jos:

Cadru instituţional și asociativ6
Se poate spune că primii paşi pentru dezvoltarea
ecoturismului au fost deja făcuţi: au fost stabilite
perimetrele ariilor naturale protejate, cea mai mare
parte a acestora au structuri proprii de administrare,
au început să se dezvolte proiecte de conservare,
de dezvoltare a (eco)turismului și de conştientizare
la nivel local, majoritatea au realizat planuri de
management, au fost create anumite modele de bune
practici (eticheta ecologică, sistemul de certificare
Eco-România) etc. Cu toate acestea mai sunt multe
lucruri de pus la punct.
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În cadrul acestui domeniu au fost identificate
două direcţii majore: crearea unor parteneriate
funcţionale la nivel local, regional și naţional care
să cuprindă factorii interesaţi în domeniu precum,
și întărirea rolului instituţiilor şi creşterea capacităţii
acestora de a implementa politicile și programele în
domeniu ecoturismului.
• pe termen scurt sunt avute în vedere acţiuni precum: crearea Consiliului Naţional al
Ecoturismului, realizarea criteriilor pentru atestarea
destinaţiilor ecoturistice, crearea administraţiilor
pentru parcurile care nu au încă o astfel de structură
și realizarea şi aprobarea unui număr cât mai mare
de planuri de management (ultima acţiune va fi
continuată şi pe termen mediu şi chiar pe termen
lung pentru parcurile ce vor fi create în viitor).
• pe termen mediu sunt avute în vedere declararea
primelor destinaţii ecoturistice, crearea unor
parteneriate/asociaţii la nivelul destinaţiilor cu
scopul promovării acestora, întărirea rolului pe
care parcul îl joacă la nivel local şi a rolului pe care
ecoturismul îl joacă în politica naţională, regională şi
locală de turism.
• pe termen lung se va urmări integrarea acestor
asociaţii de dezvoltare a (eco)turismului în cadrul
unei reţele, cu scopul unei mai bune reprezentări
a intereselor acestora la nivel naţional. În plus pe
toată durata implementării strategiei vor fi necesare
crearea unor parteneriate transfrontaliere în
domeniu şi a unor grupuri de mici producători locali,
cu scopul unei mai bune reprezentări a intereselor
acestora.

Preluat și adaptat din Strategia naţională de dezvoltare
a ecoturismului în România, Faza II, http://turism.gov.ro/
wp-content/uploads/2013/05/ecoturism_faza2.pdf

6

INFRASTRUCTURA TURISTICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Aceste destinaţii cu potenţial ecoturistic capătă o
valoare reală în turism numai dacă sunt organizate
pentru vizitare, contribuind în acest fel la constituirea unei oferte ecoturistice competitive.
S-a dovedit că o organizare deficitară a acestor zone
sensibile sau lipsa acesteia le expune degradării,
provocate atât de factori naturali și economici, cât
şi de presiunea turistică (fluxuri continue şi supradimensionate de turişti, vânători de “amintiri” turistice etc.), aducându-se astfel prejudicii, uneori ireversibile, naturii. Deşi lucrurile diferă destul de mult
de la un parc la altul, totuşi majoritatea acestora
au un nivel destul de precar din punct de vedere al
echipării ecoturistice şi în mare parte se pot dezvolta
urmând paşii:
• pe termen scurt - dezvoltarea infrastructurii uşoare
de vizitare (montarea unor panouri informative, a
unor indicatoare turistice, amenajarea unor trasee
tematice, reamenajarea traseelor turistice, realizarea unor trasee ecvestre, cicloturistice sau pe apă,
construirea unor observatoare pentru animale, a
unor locuri de popas – activitatea va fi continuată
şi pe termen mediu şi lung în funcţie de necesităţile
și stadiul de dezvoltare al parcului). Tot în această
perioadă va demara și procesul de construire a unor
centre de vizitare și a unor puncte de informare.
• pe termen mediu se urmăreşte dezvoltarea unui
centru de vizitare la nivelul celei mai frecventate
porţi de acces în parc, a unui / a unor punct(e) de
informare turistică la nivelul celorlalte zone importante de acces și amenajarea unor puncte de interes
pentru turişti – amenajarea / punerea în valoare a
unor obiective turistice, realizarea unor facilităţi
de recreere și/sau pentru practicarea unor sporturi
specifice (la limita parcului sau în zona de dezvoltare
durabilă a parcului).
• pe termen lung - pentru a reduce presiunea asupra
celor mai frecventate areale, se are în vedere dezvoltarea infrastructurii de vizitare și a altor puncte
de interes la nivelul celorlalte zone de acces în parc.

Pentru ca noile construcţii ce vor fi realizate la nivelul
destinaţiilor cu potenţial ecoturistic să nu afecteze
caracterul tradiţional al acestor areale, sunt necesare anumite măsuri pentru menţinerea arhitecturii
și pentru limitarea procesului de urbanizare. Astfel:
• pe termen mediu se impune necesitatea găsirii
unor soluţii practice pentru menţinerea arhitecturii
tradiţionale;
• pe termen mediu şi lung sunt necesare realizarea
unor proiecte pentru actualizarea documentaţiilor
de urbanism (realizarea de PATZ-uri la nivelul destinaţiei, realizarea unor regulamente cadru de urbanism, iar pe baza acestora vor fi revizuite PUG-urile
localităţilor).În plus, pentru protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural existent, la nivelul anumitor destinaţii va fi dezvoltat conceptul de
eco-muzeu.

Educaţie şi conştientizare
Conştientizarea publică și educaţia sunt componente
importante ale procesului de gestionare a unor
destinaţii cu potenţial ecoturistic. Educaţia facilitează
conştientizarea ideii că schimbările de comportament
spre responsabilitate, participare, implicare în
activităţi specifice ecoturismului sunt posibile și că
există și alte modalităţi de organizare a activităţilor
specifice din domeniu. Acţiunile de educare şi
conştientizare privind importanţa conservării naturii,
precum și înţelegerea şi res-pectarea principiilor
de ecoturism trebuie să înceapă de la comunităţile
locale şi vizitatori, dar ele trebuie să continue în
rândul administraţiilor publice locale şi / sau în
rândul agenţilor economici. Majoritatea parcurilor
naturale și naţionale au prevăzute în planurile lor
de management acţiuni de conştientizare, educare
şi informare publică pentru înţelegerea importanţei
conservării naturii, iar acestea au fost luate în
considerare în cadrul acestei strategii. Toate acţiunile
vor trebui începute pe termen scurt și continuate pe
termen mediu şi lung.
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VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE STRATEGIEI NAȚIONALE DE
DEZVOLTARE A ECOTURISMULUI ÎN ROMÂNIA
VIZIUNE:

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Resursele umane sunt esenţiale pentru dezvoltarea
turismului în general şi a ecoturismului în special. Mai
mult decât atât, pentru a putea crea şi dezvolta destinaţii
ecoturistice este necesară o resursă umană bine
pregătită, instruită, sensibilizată la necesitatea susţinerii
ecoturismului, capabilă să facă faţă problemelor ce pot
apare pe parcurs, să anticipeze direcţiile de dezvoltare
viitoare şi să minimizeze efectele negative induse de
mediul economic, social și politic. Dezvoltarea resurselor
umane urmăreşte îmbunătăţirea capacităţilor, abilităţilor, performanţelor resurselor umane implicate direct
sau indirect în activităţi de ecoturism prin învăţare și
dezvoltarea carierei. Acţiunile dezvoltate pe acest palier
urmăresc pregătirea personalului ariilor protejate, a
unităţilor de turism (structuri de cazare, alimentaţie,
agenţii de turism) și a altor indivizi care desfăşoară o
activitate lucrativă de ecoturism sau conexă acestuia
pentru a-și îmbunătăţi cunoştinţele, atitudinea, calitatea
generală a muncii prestate.

Dezvoltarea afacerilor şi dezvoltare locală
Stimularea comunităţilor locale și încurajarea acestora
în direcţia dezvoltării unei oferte complete și complexe
de produse ecoturistice este una dintre principalele
cerinţe ale ecoturismului. Pe termen scurt și mediu se
are în vedere stimularea populaţiei și a micilor afaceri
locale pentru dezvoltarea unor produse ecoturistice
de calitate. Între acestea, o maximă importanţă ar
trebui acordată obiceiurilor tradiţionale ca formă de
conservare și perpetuare a culturii și identităţii naţionale.
În plus, comunităţile locale şi micii întreprinzători privaţi
din cadrul acestora ar trebui stimulaţi și încurajaţi să
dezvolte servicii de agrement sau mici structuri de
cazare. Toate acestea vor contribui la crearea unor
produse ecoturistice unice atât pe plan naţional, cât
și internaţional. Revizuirea legislaţiei pentru micii
întreprinzători din mediu rural şi oferirea unor facilităţi
operatorilor turistici care au implementat un model de
bune practici în ecoturism sunt alte acţiuni prioritare.

Conservarea şi protejarea naturii
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Ecoturismul este dependent în foarte mare măsură
de calitatea naturii. Din această perspectivă, păstrarea
nealterată a elementelor naturale este esenţială.

Pentru realizarea acestui deziderat, pe termen scurt
și mediu se simte nevoia unor fonduri financiare
suplimentare care să susţină activităţile de conservare,
fonduri create prin participarea activă a turiştilor
şi a agenţilor economici din cadrul destinaţiilor cu
potenţial ecoturistic. De asemenea, este necesar
realizarea unui control mai strict asupra activităţilor şi
circulaţiei turistice, prin realizarea unor regulamente
cu privire la transportul turistic din cadrul destinaţiei
și prin extinderea formelor de protecţie şi pază. În
plus, implementarea unei tehnici de management
al vizitatorilor şi introducerea acesteia în planul de
management, va conduce la o planificare mai eficientă
a vizitării și la sprijinirea conservării biodiversităţii.

Marketing și promovare
În dezvoltarea produselor ecoturistice trebuie avut în
vedere faptul că, în general, potenţialii ecoturişti au
un nivel ridicat de educaţie. Prin urmare și aşteptările
acestora sunt mult mai ridicate, iar realizarea
unui produs care să satisfacă aceste aşteptări este
esenţială. Pentru produsul ecoturistic se urmăreşte
realizarea unui marketing corect, care trebuie să ducă
la aşteptări realiste din partea vizitatorilor. Acest lucru
presupune oferirea clienţilor de informaţii complete
şi responsabile care conduc la creşterea respectului
pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate și a
gradului de satisfacere a turiştilor.

În 2020 la nivel naţional vor fi create destinaţii
ecoturistice cu notorietate, lucru ce va contribui la
îmbunătăţirea vieţii comunităţilor locale, la protejarea
şi conservarea resurselor naturale şi la prestarea
unor servicii turistice de calitate, iar toate acestea
vor contribui la afirmarea României ca destinaţie
ecoturistică recunoscută pe plan internaţional.

OBIECTIVE:
Obiectiv general:
Crearea condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la
nivelul ariilor protejate şi în zonele din vecinătatea
acestora, urmărindu-se realizarea unui produs
ecoturistic competitiv pe plan naţional și internaţional.
Obiective ţintă:
• Dezvoltarea infrastructurii specifice ecoturismului în
interiorul și în apropierea ariilor protejate de interes
naţional, internaţional și comunitar.
• Realizarea în următorii 10 ani a minim 10 destinaţii
ecoturistice recunoscute la nivel naţional și
internaţional.
• Creşterea încasărilor obţinute la nivelul comunităţilor
locale din ecoturism cu minim 7% anual în următorii
10 ani.
• Peste 10 ani, 2% din veniturile obţinute din turism la
nivelul destinaţiilor ecoturistice vor fi folosite pentru
conservarea naturii.
• Creşterea duratei sejurului la minim 5-7 zile pentru
ecoturiştii străini și la minim 3-4 zile pentru ecoturiştii
români.

Printre priorităţile identificate, care ar trebui
realizate pe termen scurt și mediu se numără:

Domeniul A - CADRU INSTITUŢIONAL ȘI ASOCIATIV

• dezvoltarea unor activităţi de cercetare a pieţei
naţionale şi internaţionale, şi realizarea unei baze de
date la care să aibă acces toate organizaţiile implicate
în acest domeniu;

1. Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională
pentru creşterea numărului de parteneriate la nivel
local, regional și naţional
2. Creşterea / întărirea capacităţii administrative a
instituţiilor pentru implementarea politicilor şi programelor de dezvoltare a ecoturismului

• crearea unor oferte de produse/programe ecoturistice integrate la nivelul destinaţiilor cu potenţial
ecoturistic, cu scopul îmbunătăţirii experienţei ecoturistice și al unui consum mai lent al resurselor;

Domeniul B - INFRASTRUCTURA TURISTICĂ ȘI
AMENAJAREA TERITORIULUI
1. Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul ariilor protejate majore care să permită
lărgirea gamei de servicii oferite fără un impact
negativ asupra mediului
2. Protejarea şi menţinerea arhitecturii tradiţionale
şi limitarea procesului de urbanizare la nivelul
destinaţiilor ecoturistice
Domeniul C - EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE
Creşterea nivelului de conştientizare, apreciere
şi cunoaştere a valorilor naturale și culturale, a
principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor
locale și a vizitatorilor pe de o parte, dar și în rândul
administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor,
instituţiilor de învăţământ, media, altor instituţii
și organizaţii pe de altă parte, pentru a orienta
comportamentul acestora spre responsabilitate,
participare, implicare în activităţile specifice
ecoturismului.
Domeniul D - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională,
precum şi dezvoltarea organizaţională, profesională
şi a carierei pentru personalul implicat în activităţile
de ecoturism din cadrul ariilor protejate şi a resurselor
umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi
în special de ecoturism.
Domeniul E - DEZVOLTAREA AFACERILOR ŞI
DEZVOL-TAREA LOCALĂ
1. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizată de comunităţile locale
2. Reglementarea activităţii din sfera ecoturismului și
încurajarea acesteia

• dezvoltarea sistemului de distribuţie al produsului
ecoturistic românesc, pentru a facilita accesul acestuia
pe pieţele ţintă.
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Domeniul F - CONSERVAREA ŞI PROTEJAREA NATURII
1. Participarea activă la conservarea şi gestionarea
durabilă a biodiversităţii
2. Aplicarea acţiunilor de dezvoltare durabilă la nivelul
destinaţiilor cu potenţial ecoturistic
3. Realizarea unui control mai strict asupra activităţilor
şi circulaţiei turistice pentru conservarea naturii.
Domeniul G - MARKETING ȘI PROMOVARE
1. Intensificarea activităţii de cercetare de piaţă în
scopul realizării unei baze de date disponibilă tuturor
organizaţiilor implicate în ecoturism care să faciliteze
procesul de fundamentare a deciziei
2. Îmbunătăţirea calităţii experienţei ecoturistice
3. Eficientizarea reţelei de distribuţie a produsului
ecoturistic
4. Promovarea produsului ecoturistic la nivel naţional
și internaţional.
Ca o concluzie general a strategiei pentru România
este că trebuie trecut de la promovarea unor produse
ecoturistice izolate, realizate de administraţiile
parcurilor sau de tur-operatorii specializaţi, la
dezvoltarea unor destinaţii ecoturistice în cadrul
cărora să fie oferit un produs ecoturistic integrat,
născut din parteneriatele realizate de factorii implicaţi
(administraţia parcului, administraţie publică locală,
comunitatea locală, investitorii privaţi) şi promovat
atât prin efortul asociaţiilor de dezvoltare a (eco)
turismului realizate la nivel local, cât și prin efortul
administraţiilor publice centrale.
În principiu, aceste destinaţii ar putea fi dezvoltate
pe scheletul parcurilor naturale sau naţionale şi a
rezervaţiilor biosferei, dar destinaţii ecoturistice pot fi
create şi în alte zone naturale în care modul de viaţă
tradiţional s-a păstrat nealterat (de exemplu situri
Natura 2000).
Parcul Naţional Retezat – Parcul Natural Geoparcul
Ţara Haţegului, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării,
Parcul Natural Apuseni, Parcul Naţional Piatra
Craiului, Parcul Natural Munţii Maramureşului, Parcul
Naţional Munţii Călimani sau Parcul Naţional Munţii
Măcinului sunt doar câteva din posibilele destinaţii
ecoturistice viitoare.
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În plus, pentru parcurile în care ecoturismul joacă
un rol secundar (de exemplu Parcul Natural Bucegi,
Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei), acesta
poate veni în completarea formelor consacrate de
turism (turism montan, turism balnear).
În acest sens, se pune problema oferirii unor noi
posibilităţi de petrecere a timpului liber pentru
aceste categorii de turişti, crescând astfel gradul de
valorificare a infrastructurii turistice și oferirea unei
alternative viabile de dezvoltare durabilă localnicilor.7

4. SISTEMUL DE CERTIFICARE
„ECO-ROMÂNIA”
În Europa, de-a lungul ultimului deceniu, au apărut
diferite sisteme de certificare a serviciilor și produselor
ecoturistice în ţări precum Suedia (Nature’s Best),
Estonia, Irlanda sau România, sau ca parte a iniţiativelor europene. Sistemul de certificare “EcoRomânia” reprezintă rezultatul unui proces de trei ani
de elaborare şi consultare, coordonat de Asociaţia de
Ecoturism din România, definitivat în anul 2007.
Sistemul de certificare în ecoturism a fost creat ca un
mecanism ce își propune să acorde o recunoaștere
a conformității produselor ecoturistice dezvoltate
de agenții și tur-operatori și structuri de cazare cu
cerințele principiilor vizând conservarea naturii,
dezvoltarea durabilă a comunităților locale și punerea
în valoare a resurselor naturale și culturale locale.
De menționat este faptul că acest sistem nu are
caracter obligatoriu, el bazându-se pe participarea
voluntară din partea beneficiarilor săi.
Sistemul „Eco-România” poate evalua şi certifica
afaceri din ecoturism (care oferă cazare și excursii) în
România (www.eco-romania.ro).
Mai multe informații despre sistemul de certificare
ECO-ROMÂNIA http://www.eco-romania.ro/library/
upl oad/documents/2012-03-29-11-54-21-b75c1.pdf

Interpretarea poate fi de două feluri:

PRINCIPIUL DEMONSTRĂRII UNUI MANAGEMENT
DURABIL/SUSTENABIL ȘI EFICIENT AL COMPANIEI/FIRMEI

Interpretare personală
▪ Interacțiune informativă directă cu un ghid specializat (incluzând activități/tururi specializate, cum
ar fi: observarea păsărilor, scufundarea, plimbarea în
pădure pe urme de lup/râs/urs etc. )
▪ Prelegeri susținute de specialiști
▪ Teatru
▪ Alte activități de interpretare (jocuri, căutare de
comori, teatru de păpuși, întrebări de tip „cine ştie
câştigă”, jocuri de roluri, activități practice)

Primul pas pentru îndeplinirea unei abordări durabile
este acela ca o companie/firmă să își dezvolte și să
aplice un management durabil/sustenabil și eficient
al întregii companii/firme, acesta inlcuzând un plan
operațional de management. Acest plan va defini clar
care este misiunea și care sunt obiectivele companiei,
este adaptat realităţilor și ia în considerare aspectele
socio-culturale, de calitate, sănătate, siguranța muncii
și mediu. De asemenea, se pune accent pe partea
legislativă. Legile relevante naționale și internaționale
trebuie să fie respectate. Instruirea personalului în
ceea ce privește misiunea și obiectivele companiei
sunt criterii importante care asigură activități în
conformitate cu principiile companiei.
B. Principii focalizate pe produs
1. PRINCIPIUL FOCALIZĂRII PE ZONE NATURALE
Unul dintre principiile ecoturismului este acela al
orientării turistului către zonele naturale. Ecoturismul se axează pe experiența directă și personală a
turistului în natură, se desfășoară în cadrul naturii
și se bazează pe utilizarea acesteia. Folosindu-se de
caracteristicile geomorfologice, biologice, fizice și
culturale ale naturii, turistul va experimenta o mai
mare apropiere de valorile naturale și spirituale.
Prin urmare, pentru operatorii interesați în planificarea, dezvoltarea și managementul ecoturismului,
accentul pe zona naturală este esențial.
2. PRINCIPIUL INTERPRETĂRII PRODUSULUI
ECOTURISTIC
Un alt principiu al ecoturismului este acela al
interpretării produsului ecoturistic. Interpretarea
reprezintă modalitatea prin care operatorul oferă
turiștilor/comunității locale informații și experiențe
în legătură cu potențialul zonei, valorile ei naturale și
culturale, astfel încât să determine o lărgire a nivelului
de cunoaștere și apreciere din partea acestora.

Interpretare non-personală
▪ (pre-tur) Materiale oferite anterior desfășurării
programului (broșuri, foi informative, liste de lectură,
website)
▪ Semnalizarea zonelor de interes
▪ Audio-vizuale (video, diapozitive, CD-uri)
▪ Materiale de specialitate (colecție de cărți, magazine și alte publicații de specialitate)
▪ Informații despre trasee marcate; trasee tematice,
educative
3. PRINCIPIUL DURABILITĂȚII DIN PERSPECTIVA PROTEJĂRII MEDIULUI NATURAL
Toate activitățile ecoturistice trebuie să ofere cele
mai bune practici de turism și planificare din punct
de vedere al conservării naturii și dezvoltării durabile.
Planificarea și derularea activităților ecoturistice
trebuie făcute astfel încât impactul produs asupra
naturii să fie minim.
În ceea ce privește produsele ecoturistice, acestea
trebuie să se deruleze și să fie conduse astfel încât
să ajute la conservarea și la punerea în valoare a
mediul natural și cultural în care se desfășoară, prin
recunoașterea și aplicarea practicilor caracteristice
turismului durabil.

Criteriile au fost dezvoltate pe cele opt principii de
ecoturism identificate în programul de certificare
australian - NEAP și adaptate necesităților turismului
și conservării naturii din România (setul de criterii B),
la care s-a adăugat un criteriu suplimentar cu privire
la managementul durabil (setul de criterii A).

Sursa - Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului în România – Faza II, http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/ecoturism_faza2.pdf
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A. Principii de management durabil al companiei
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4. PRINCIPIUL CONTRIBUȚIEI LA CONSERVARE
Un alt principiu al ecoturismului este acela al
contribuției la conservarea ariilor naturale.
Ecoturismul implică participarea operatorilor
la conservarea ariilor naturale vizitate, oferind
modalități constructive pentru bunul management
și conservarea acestor arii naturale (ex: oferirea
ajutorului financiar în acțiunile de reabilitare a ariilor
naturale, strângerea deșeurilor lăsate de turiști sau
contribuția către organizațiile de conservare).
5. PRINCIPIUL CONTRIBUȚIEI CONSTRUCTIVE LA
DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR LOCALE
În anumite zone, ecoturismul reprezintă o sursă
de dezvoltare, oferind contribuții durabile privind
dezvoltarea comunităților locale. De aceea, beneficiile
rezultate din activitățile ecoturistice ar trebui să se
îndrepte cel puțin în parte și asupra comunităților.
În afara contribuțiilor financiare, beneficiile pentru
comunități pot proveni și din folosirea ghizilor locali,
cumpărarea de bunuri și servicii locale și folosirea
facilităților locale.
6. PRINCIPIUL SENSIBILTĂȚII FAȚĂ DE CULTURA ȘI
TRADIȚIILE LOCALE
Deși accentul în ecoturism se pune în general pe valorile
naturale ale regiunii, multe din aceste regiuni au și o
importantă valoare culturală. Activitățile de ecoturism
și planificarea lor trebuie să asigure o reducere a
impactului negativ asupra comunității locale vizitate și
asupra stilului de viață al locuitorilor, oferind în același
timp contribuții constructive pe termen lung acestor
comunități. În consecință, ecoturismul trebuie să pună
în evidență și componenta culturală a ariei vizitate și să
contribuie la conservarea acestei componente.
7. PRINCIPIUL GRADULUI DE SATISFACERE A TURIȘTILOR
Ecoturismul trebuie să răspundă
turiștilor. În dezvoltarea produselor
trebuie avut în vedere faptul că,
potențialii turiști din acest domeniu
ridicat de educație și de așteptări.
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așteptărilor
ecoturistice
în general,
au un nivel

Astfel, gradul de satisfacere legat de produsul
ecoturistic este esențial, experiența oferită trebuie
să îndeplinească sau chiar să depășească gradul de
așteptare al turiștilor.
8. PRINCIPIUL MARKETINGULUI CORECT
În cadrul produsului ecoturistic se urmărește realizarea unui marketing corect, care trebuie să ducă la
așteptări realiste din partea vizitatorilor. Marketingul
pentru ecoturism oferă clienților informații complete
și responsabile, care conduc la creșterea respectului
pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate și a
gradului de satisfacere a turiștilor.
Procedura de certificare
Înainte de intrarea în procedura de certificare,
operatorii vor trebui să îndeplinească anumite condiții
care să arate atașamentul acestora față de principiile
ecoturismului. De aceea, vor trebui să demonstreze că:
• dețin toate documentele și licențele necesare pentru
fiecare tip de activitate desfășurată;
• se exclud de la certificare produsele solicitanților/
solicitanții a căror ofertă turistică include vânătoarea
şi sporturile cu motor ce au impact negativ asupra
mediului (motociclete de teren, bărci cu motor de
mare putere, sănii cu motor, competiții off-road).
Pentru a fi certificate ecoturistic produsele operatorilor
din categoria Tur și Cazare vor urma o procedură de
certificare. Procedura va avea câteva etape.
Într-o etapă preliminară, operatorii care doresc să
urmeze procedura de certificare vor completa câte un
formular de autoevaluare (puse la dispoziție pe siteul www.eco-romania.ro sau de către personalul AER)
pentru fiecare dintre produsele de tip Tur sau Cazare
pe care doresc să le certifice.
În formularul de autoevaluare, solicitanții își vor
înscrie propriile observații și vor estima punctajul
obținut. Scopul autoevaluării este, pe de o parte, ca
operatorul să înțeleagă criteriile care stau la baza
sistemului de certificare, iar pe de alta parte, de a avea
o imagine asupra șanselor pe care acel produs le are
pentru obținerea certificatului. De aceea, interesul
operatorului este să completeze fișa de autoevaluare
astfel încât să reflecte cât mai bine situația reală.

După efectuarea autoevaluării, operatorii vor trimite
la Departamentul de Certificare AER formularele de
autoevaluare completate, însoțite de o cerere privind
solicitarea de certificare a produselor și în funcție de
decizia Departamentul de certificare luată pe baza fișei
de autoevaluare, de comun acord cu operatorul, vor
decide dacă produsul are șanse să obțină certificarea
și dacă se va trece la etapa următoare, care este etapa
de evaluare în teren a produsului și decizia Comisiei
de evaluare dacă produsul va fi certificat.

De menționat că acordarea logo-ului/ certificatului
de ecoturism se face pentru o perioadă de 3 ani în
situația în care produsele aplicanților îndeplinesc
toate criteriile de bază aplicabile, plus un procent de
minim 50% dintre criteriile complementare aplicabile
acestora; 8
Mai multe detalii despre întregul proces de evaluare și
acordare a certificatului de produs ECO-România http://
www.eco-romania.ro/library/upload/documents/2012-0329-11-54-21-b75c1.pdf
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5. OPORTUNITATEA DEZVOLTĂRII ECOTURISMULUI
PENTRU VIAȚA CELOR DOUĂ COMUNITĂȚI
Conform strategiei de ecoturism a României,
elaborată în anul 2009, dezvoltarea activităţilor
ecoturistice în cadrul comunităţilor locale și în cadrul
ariilor protejate implică o serie de beneficii socioeconomice, respectiv:
• generează apariţia locurilor de muncă pe plan local
(direct în sectorul turistic sau în sectoarele conexe);
• stimulează economia locală prin dezvoltarea
infrastructurii și a serviciilor turistice (servicii de cazare,
alimentaţie, transport, facilităţi recreative, produse
meşteşugăreşti și servicii de ghidaj, suveniruri);
• stimulează economia rurală prin crearea sau
creşterea cererii de produse agricole necesare
asigurării serviciilor turistice;
• impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce
aduce beneficii în egală măsură şi populaţiei locale;
• stimulează dezvoltarea regiunilor periferice prin
inserţii de capital;
• stimulează îmbunătăţirea relaţiilor interculturale
dintr-o regiune. Adesea turiştii caută să cunoască
tradiţiile și obiceiurile specifice unei regiuni
etnografice, iar comunitatea gazdă este astfel
stimulată să revigoreze tradiţiile populare;
• în condiţiile unei dezvoltări normale, turismul poate
duce la autofinanţarea mecanismelor dezvoltării de
care pot beneficia administratorii ariilor protejate ca
instrument pentru conservarea acestora;
• sprijină activităţile de conservare, prin convingerea
guvernelor şi a publicului asupra importanţei
arealelor naturale.

Prin ecoturism se poate asigura lărgirea spectrului de
activităţi economice tradiţionale, fără a le marginaliza
sau înlocui, pentru ca economia locală să nu fie
subordonată schimbărilor şi influenţelor externe
şi interne. Activităţile turistice desfăşurate sub
emblema ecoturismului oferă oportunităţi specifice,
populaţia locală și industria turistică fiind nevoite să
utilizeze resursele naturale într-o manieră durabilă
și să aprecieze obiectivele naturale şi culturale
valoroase.
Conform Asociaţiei de Ecoturism din România,
impactul economic produs de programele de
ecoturism derulate de operatorii turistici membri
AER în ţara noastă este în creştere evidentă de la 0,95
milioane euro în 2004 la aproximativ 1,6 milioane
euro în 2008. Dar ceea ce este remarcabil este faptul
că impactul la nivel local este cu mult peste media
turismului clasic. În cazul membrilor AER, aproximativ
80-90% din cheltuielile efectuate de turişti rămân
în zona de desfăşurare a programului turistic,
preponderent în zona rurală.
Având în vedere faptul că datele de mai sus se referă
doar la un număr de 16 operatori economici, membri
AER, destul de concentraţi din punct de vedere
teritorial, se poate deduce potenţialul imens pe care
îl are România în dezvoltarea acestei forme de turism.
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Deşi iniţial industria turistică a fost considerată ca o
activitate cu impact mai redus asupra mediului, în
realitate multe destinaţii turistice de prim rang au suferit
în timp și spaţiu numeroase degradări. Dorinţa unor
câştiguri ridicate, supraexploatarea resurselor naturale
şi culturale creează riscul unei dezvoltări haotice în
cadrul acestor areale sensibile, determinând numeroase
probleme, cum ar fi: creşterea densităţii clădirilor,
solicitarea excesivă de către vizitatori a unor obiective
turistice, zgomotul, poluarea atmosferică și lipsa unor
măsuri eficiente de protecţie, pericole care pot afecta
valoarea turistică a arealului, restrângerea calitativă
și cantitativă a resurselor disponibile și chiar dispariţia
obiectivelor turistice. Acest lucru aduce prejudicii
importante mediului și determină pierderi destinaţiei
turistice și a posibilităţilor viitoare de dezvoltare.

În contextul în care ecoturismul este o formă de turism de nişă, dar totuşi deosebit de dinamică, ţinând
cont de reglementările privind protecţia mediului
adoptate în ţara noastră, de beneficiile economice,
sociale şi culturale pe care turismul le poate aduce
comunităţilor locale, dar şi de efectele negative pe
care o dezvoltare haotică, necontrolată a turismului le
poate genera, se pune din ce în ce mai des problema
realizării unei strategii de dezvoltare a ecoturismului, strategie ce ar trebui să fie în strânsă corelaţie cu
strategia de dezvoltare a turismului la nivel naţional
(Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional), cu strategiile de dezvoltare a turismului la nivel
local (strategii de dezvoltare a turismului în ariile
protejate) şi cu Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă.

6. AVANTAJELE UNEI DESTINAȚII ECOTURISTICE
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a
elaborat, alături de alţi parteneri, un sistem de
identificare a destinaţiilor de ecoturism din România,
destinaţii care se pot reuni, ulterior, într-o reţea
naţională de profil. Prin implementarea acestui
proiect, destinaţiile care îndeplinesc anumite criterii
pot obţine statutul de destinaţie ecoturistică și,
ulterior, pot obţine o vizibilitate sporită pe piaţa
internă și externă, prin includerea în campaniile
naţionale de promovare turistică derulate de
minister. Totodată, construirea şi promovarea unei
astfel de reţele contribuie la creşterea notorietăţii de
destinaţie ecoturistică a României.
Sistemul de identificare a destinaţiilor de ecoturism
din România este compus dintr-un set de criterii și un
set de indicatori de evaluare a respectivelor criterii.
La doar câteva săptămâni de la publicare de
către minister a indicatorilor de evaluare pentru
potenţialele destinaţii de ecoturism, trei destinaţii
au aplicat deja pentru obţinerea acestui statut.
Este vorba de zona Băile Tuşnad, de Târnava Mare
și de zona Defileul Crişul Repede - Pădurea Craiului.
Adoptarea, la nivel naţional, a unui sistem de
identificare a destinaţiilor româneşti de ecoturism
reprezintă o contribuţie extrem de importantă
pentru dezvoltarea acestui segment al turismului.

Astfel, micro-regiunile din România interesate să
obţină statutul de destinaţie ecoturistică pot depune
la MDRT, în acest scop, o scrisoare de intenţie prin
care solicită includerea în programul de evaluare
pentru destinaţii de ecoturism. Fiind un sistem de
atestare voluntar, iniţiativa de participare la proiect
aparţine parteneriatelor locale sau regionale înfiinţate
cu scopul de a gestiona domeniul turismului într-o
regiune/zonă (de exemplu, asociaţii de dezvoltare și
promovare turistică).
Ulterior, solicitanţii realizează auto-evaluarea destinaţiei,
pe baza criteriilor şi indicatorilor disponibili pe site-ul
ministerului. În final, o echipă de evaluatori coordonată
de MDRT se ocupă de evaluarea în teren. În funcţie
de rezultatele acestor evaluări, se acordă statutul de
Destinaţie de Ecoturism pentru o perioadă de 3 ani.
Prima condiţie pentru obţinerea unui astfel de statut
este ca destinaţia să cuprindă resurse naturale aflate
sub un regim de protecţie (parc naţional sau natural,
sit Natura 2000, rezervaţii naturale sau orice altă
categorie de arie protejată), alături de care pot fi
incluse şi resursele socio-culturale. Alte criterii se referă
la atractivitatea destinaţiei, accesibilitate, protejarea
patrimoniului cultural şi respectarea tradiţiilor
culturale, conservarea biodiversităţii și deţinerea unui
plan de gestionare a deşeurilor, lista integrală fiind însă
mult mai detaliată.

Criteriile au fost stabilite, la recomandarea Organizaţiei
Mondiale a Turismului, plecând de la Standardul
European de Etichetare în Ecoturism redactat de
Reţeaua Europeană de Ecoturism. Indicatorii au fost
publicaţi de MDRT în acest an, iar ulterior au fost aduşi
la cunoştinţa potenţialilor participanţi la proiect.
România este printre primele ţări care aplică
Standardul European de Etichetare în Ecoturism. Cel
mai important lucru este că România are deja destinaţii
care se pot atesta ca fiind ecoturistice, iar pentru cele
care, în prezent, nu îndeplinesc punctajul minim de
calificare, sistemul de criterii și indicatori reprezintă un
excelent ghid care îi ajută să atingă acest obiectiv.

Criteriile de identificare a destinaţiilor ecoturistice
au fost elaborate de MDRT, Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare în Turism - INCDT și Asociaţia
de Ecoturism din România - AER, în colaborare cu
Ministerul Mediului și Pădurilor, WWF Programul
Dunăre Carpaţi România, Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare, Asociaţia pentru Turism
Rural Ecologic şi Cultural din România, Regia
Naţională a Pădurilor – ROMSILVA.
Recomandarea de creare a unui sistem de atestare a
destinaţiilor ecoturistice este prevăzută în Strategia
Naţională de Dezvoltare a Ecoturismului din România.

7. ETAPELE OBȚINERII STATUTULUI DE DESTINAȚIE ECOTURISTICĂ
Etapele obținerii statutului de destinație ecoturistică
sunt date de „Criterii pentru desemnarea Destinaţiilor
Ecoturistice în România elaborate pe baza Standardul
European de Certificare în Ecoturism - The European
Ecotourism Labelling Standard – EETLS și Criteriilor
Globale de Turism Durabil. 9
Criteriile pun bazele certificării destinațiilor de
ecoturism în România. În momentul de față în
România sunt certificate două destinații ecoturistice:
• Zărnești – Piatra Craiului, din județul Brașov
• Creasta Cocoșului – Mara – Cosău din Maramureș
Conform acestor criterii, destinaţia turistică este o
zonă geografică delimitată teritorial, cu următoarele
caracteristici:
1. imagine de marketing unitară și coerentă;
2. varietate de produse turistice care se încadrează în
imaginea destinaţiei, proiectată turiştilor;
3. reţea de servicii generale şi specifice care contribuie
la realizarea produselor turistice în corelaţie cu
imaginea de marketing;
4. existenţa unui “administrator / coordonator”
al destinaţiei, cu o politică definită și pârghii de
implementare pentru coordonarea destinaţiei.

Destinaţia ecoturistică este destinaţia turistică care
întruneşte în plus și următoarele principii:
• proiectează o imagine de marketing responsabil;
• în destinaţie predomină afacerile cu un management durabil;
• la nivelul destinaţiei există o susţinere reală pentru
comunităţile locale;
• la nivelul destinaţiei se face conştientizarea şi
informarea turiştilor şi a localnicilor cu privire la
caracterul natural al acesteia;
• la nivelul destinaţiei se implementează măsuri
concrete de conservare a naturii.
În întregul concept de ecoturism interpretarea
joacă un rol foarte important în creeare experienței
de neuitat pe care turistul o trăiește. Interpretarea
reprezintă modalitatea prin care se comunică
turiştilor/comunităţii locale informaţii și experienţe
în legatură cu potenţialul zonei, valorile ei naturale şi
culturale, astfel încât să determine o lărgire a nivelului
de cunoaştere și apreciere din partea acestora.
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http://www.mdrap.ro/userfiles/Criterii_destinatie_ecoturism.pdf
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Interpretarea poate fi de două feluri:
a. Interpretare personală, reprezintă modalitatea
prin care o persoană autorizată (ghid, biolog etc)
comunică turiştilor/comunităţii locale informaţii și
experienţe în legătură cu potenţialul zonei, valorile
ei naturale şi culturale
• Interacţiune informativă directă cu un ghid
specializat (incluzând activităţi/tururi specializate,
cum ar fi: observarea păsărilor, scufundarea,
plimbarea în pădure pe urme de lup/râs/urs etc)
• Prelegeri susţinute de specialişti
• Teatru
• Alte activități de interpretare (jocuri, teatru de
păpuşi etc)

• (pre-tur) Materiale oferite anterior desfăşurării
programului (broşuri, foi informative, liste de lectură,
website)
• Semnalizarea zonelor de interes
• Audio-vizuale (video, diapozitive, CD-uri)
• Materiale de specialitate (colecţie de cărţi, magazine și alte publicaţii de specialitate)
• Trasee marcate, trasee tematice, educative
Orice destinație ecoturistică trebuie să aibă un plan
de interpretare.
autorități locale, afaceri locale (ex.furnizori de
servicii turistice), asociații sau organizații care se
ocupă de dezvoltarea zonei.

b. Interpretare non-personală, reprezintă modalitatea prin care este folosit orice alt mijloc, cu
excepţia unei persoane, pentru a se comunica
turiştilor/comunităţii locale informaţii și experienţe
în legătură cu potenţialul zonei, valorile ei naturale
şi culturale

Demersurile privind procedura de desemnare a
unei destinații de ecoturism sunt următoarele:
1. Parcurgerea criteriilor privind desemnarea unei
destinații de ecoturism în vederea poziționării în
momentul de față. Pentru a realiza această etapă
trebuie consultate următoarele documente:
•
•

http://www.mdrap.ro/userfiles/Criterii_
destinatie_ecoturism.pdf
http://www.mdrap.ro/userfiles/turism_strategii_
indicatori_evaluare_destinatii_eco.pdf

2. Evaluarea imaginii de ansamblu a zonei: determinarea atracțiilor turistice, dispunerea facilităților
turistice, a căilor de comunicații, observarea zonei
după unitatea etno-folclorică.
3. Delimitarea suprafeței destinației în funcție de
perspectiva de ansamblu a zonei – pot fi incluse mai
multe localități care sunt într-o arie protejată sau în
apropierea ei.
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4. Formarea unui parteneriat (grup de lucru) cu:
autorități locale, afaceri locale (ex.furnizori de
servicii turistice), asociații sau organizații care se
ocupă de dezvoltarea zonei.
5. Autoevaluarea și depunerea documentației în
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice.
Conform AER, dezvoltarea unei destinații presupune,
pe langă partea formală, un proces îndelungat de
lucru pe plan local, în urma căruia se poate concretiza
crearea unei adevărate destinații de ecoturism.
Mai multe detalii referitoare la criteriile de certificare:
•
•

http://www.mdrap.ro/userfiles/Criterii_
destinatie_ecoturism.pdf
http://www.mdrap.ro/userfiles/turism_strategii_
indicatori_evaluare_destinatii_eco.pdf
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Notă: Informațiile furnizate în acest material au fost preluate din diferite surse
bibliografice, linkurile către documentele integrale sunt listate mai jos.
http://www.planeta.com/planeta/96/0596monarch.html
http://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/0-9/99barkin.pdf
http://www.intechopen.com/books/advances-în-landscape-architecture/role-of-ecotourism
-in-sustainable-development
https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:642300/FULLTEXT01.pdf
http://www.eco-romania.ro/library/upload/documents/2013-09-21-11-43-19-10c86.pdf
http://www.eco-romania.ro/ro/resurse/publicatii
http://bsc.smebg.net/ecotourguide/ro/resources/module_3.pdf
http://www.mdrap.ro/userfiles/Criterii_destinatie_ecoturism.pdf
http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/ecoturism_faza1.pdf
http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/ecoturism_faza2.pdf
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