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INTRODUCERE
La cea de-a 100-a reuniune a Comitetului pentru turism al OCDE, din zilele de 2 și 3 octombrie
2017, miniștrii și reprezentanții țărilor membre și partenere și-au propus să susțină viitorul program de
acțiune în acest important sector economic și să atragă atenția asupra numeroaselor progrese realizate în
punerea în aplicare a politicilor și a programelor sale. În cadrul oferit de acestă reuniune jubiliară s-au
facilitat discuții deschise privind obiectivele pe termen lung pentru creșterea și dezvoltarea durabilă și
incluzivă a turismului, receptat ca un motor important pentru realizarea unui astfel de deziderat la nivelul
ansamblului economiei mondiale. Concluziile principale ale reuniunii au fost clare, interesante și practice
pentru toate statele membre și partenere, în demersul lor de dezvoltare strategică a turismului.
Un prim element important de reținut este acela că turismul reprezintă unul dintre cele mai
importante sectoare ale economiei mondiale, respectiv a celor care înregistrează cea mai rapidă creștere.
Turismul joacă un rol vital în activitatea economică mondială, în crearea de locuri de muncă, în generarea
de venituri din exporturi și în crearea de valoare adăugată locală, dat fiind că, în medie, în zona OCDE, el
contribuia direct cu 4,1% la produsul intern brut (PIB), cu până la 5,9% la ocuparea forței de muncă și la cu
până la 21,3% la exporturile de servicii (anul 2016)..
În ciuda numeroaselor oportunități care însoțesc creșterea sa preconizată, sectorul se confruntă cu
o serie de provocări, printre care:
a) complexitatea elaborării de politicilor de turism, care se explică prin natura transversală și
fragmentată a turismului, prin multiplicitatea de niveluri care îl caracterizează, prin conflictele la stabilirea
priorităților strategice și prin constrângerile bugetare;
b) influența factorilor externi asupra turismul, îndeosebi situația macroeconomică, ratele de schimb,
problemele de siguranță și de securitate și apariția dezastrelor naturale;
c) tranziția globală spre o economie sobră în resurse;
d) transformarea permanentă a serviciilor turistice legată de noile tehnolog ii și de digitizarea
economiei.
Atunci când se bazează pe implicarea largă a părților interesate și pe principiile dezvoltării
durabile, turismul poate favoriza o creștere mai favorabilă incluziunii, oferind oportunități de locuri de
muncă și de dezvoltare economică în zonele urbane și rurale, și stimulând integrarea socială. Turismul
poate, de asemenea, suscita interesul pentru cultură și pentru mediu și contribuie la finanțarea protecție i și
a gestionării zonelor protejate, precum și la conservarea biodiversității. Ca o recunoaștere a potențialului
turismului de a susține programul de dezvoltare durabilă până în 2030, anul 2017 a fost proclamat Anul
Internațional al Turismul Durabil pentru Dezvoltare.
Adoptarea unei abordări coerente și globale (cuprinzătoare) a acțiunii publice în domeniul
turismului va ajuta țările să încurajeze o creștere echilibrată a acestui sector, ceea ce va permite o mai
bună împărțire a fructelor sale, combaterea inegalităților și îmbunătățirea rezistenței economiilor naționale.
Adoptarea de strategii și politici pe termen lung, axate pe promovarea calității și crearea de locuri de
muncă, pe dezvoltarea competențelor, pe antreprenoriat, pe inovare, pe eficacitatea investițiilor și pe
integrarea dezvoltării regionale este indispensabilă instalării unei creșteri durabile și incluzive în sectorul
turismului, altfel spus al unei creșteri care să țină cont de aspectele economice, sociale și economice
prezente și viitoare și care să răspundă cerințelor vizitatorilor, profesioniștilor din turism, de mediu și
populației gazdă.
Guvernele ar trebui să depună eforturi pentru a dezvolta în prealabil măsuri publice integrate și
coerente în domeniul turismului, în conformitate cu situația fiecărei țări și a populației locale, în vederea
atingerii următoarelor obiective comune:
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1) să permită consumatorilor să practice turism de calitate, fiabilizat și sigur;
2) să crească productivitatea în sectorul turismului, în special în IMM-uri;
3) să protejeze, să gestioneze și să pună în valoare resursele naturale și culturale;
4) să îmbunătățească competitivitatea;
5) să promoveze o creștere și o dezvoltare incluzive la nivel național și internațional.
Comitetul pentru turism al OCDE a fost de acord și a recunoascut faptul că eficacitatea măsurilor
publice guvernamentale integrate trebuie să pornească de la:
● recunoașterea faptului că turismul nu este doar în responsabilitatea guvernului, și că el privește
toate nivelurile administrației, care nu au același mandat sau nici același nivel de autonomie în domeniu, de
la o țară la alta;
● sprijinul și impulsionarea factorilor de decizie la cel mai înalt nivel și adoptarea unei perspective
pe termen mediu și lung;
● un cadru precis al rolurilor, funcțiilor și interacțiunilor dintre principalii actori din sectoarele public
și privat și adoptarea de abordări eficiente pentru a le face să colaboreze;
● conștientizarea valorii unui dialog solid între autoritățile publice, sectorul turistic și societatea
civilă (inclusiv partenerii sociali și instituțiile universitare) în etapele de elaborare, aplicare și urmărire a
măsurilor;
● examinarea globală a arbitrajelor ce trebuie ce trebuie făcute și a complementarităților cu
domeniile conexe acțiunii publice, cum ar fi transportul, mediul, cultura, securitatea, educația, agricultura,
tehnologiile noi, transformările digitale și economia în ansamblul său;
● găsirea unor soluții reciproc avantajoase, care să aducă stabilitate sectorului turistic și să
sporească creșterea economică, apariția de locuri de muncă de calitate și prosperitate la nivel național și
regional;
● promovarea creșterii ecologice viabile și sprijinirea eforturilor țărilor de a-și îndeplini
angajamentele naționale și internaționale;
● incitarea la dezvoltarea turismului și la crearea de valoare adăugată bazată pe puncte forte
specifice, la diversificarea ofertelor turistice de înaltă calitate și la gestionarea durabilă a resurselor naturale
și culturale;
● eficientizarea turismului ca motor al creșterii incluzive, pentru a crea locuri de muncă de calitate,
oportunități de afaceri și posibilități de dezvoltare regională, pentru a atenua impactul negativ asupra
populației locale și pentru a distribui mai bine fructele turismului între toți locuitorii și teritorii.
Același organ de conducere al OCDE subliniază faptul că o analiză aprofundată a megatendințelor
ar trebui să permită factorilor de decizie publici să releve noi problematici, care nu au fost anticipate inițial
la rangul de priorități strategice, pentru a lua în considerare scenarii de gestionare și intervenții din partea
lor, să ajute mai bine actorii publici și privați să exploateze oportunitățile pe care le au la dispoziție și să
tragă învățăminte din dificultățile cu care se confruntă, dacă este cazul.
Comitetul susține că elaborarea, dacă este necesară, a unor planuri cuprinzătoare pe termen lung
ar facilita, la toate nivelurile administrative, formularea de obiective solide pentru viitorul sectorului turis tic.
În acest fel, guvernele ar asigura coerența și previzibilitatea în sectorul turistic și ar crea un cadru de
creștere durabilă și favorabilă incluziunii.
La fel de important este și demersul de mobilizare de investiții pentru a stimula creșterea și pentru
a maximiza beneficiile ecologice, economice și sociale ale turismului. Atragerea investițiilor în turism este
un proces extrem de competitiv în multe țări, având în vedere capacitatea turismului de a contribui la
dezvoltarea economică și de nevoile sale de infrastructură de calitate, conjugate cu scăderea bugetelor
publice și insuficiența de capital pentru investiții. Natura investițiilor, infrastructura necesară și fluxurile
turistice care decurg din acestea deschid oportunități și pun probleme în plan economic, de mediu și social.
Politicile și programele active pot spori calitatea și eficacitatea investițiilor în turism, generând astfel valoare
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adăugată, sporind atractivitatea și competitivitatea, sprijinind IMM-urile și dezvoltarea locală și gestionând
cererea crescândă de o manieră durabilă și incluzivă.
Cu un sprijin important din partea OMT și al Uniunii Europene, cu economii care au crescut și
continuă să crească, ajungând la indicatori economici și sociali interesanți în procesul lor de dezvo ltare,
România și Bulgaria consideră turismul un vector important al eforturilor lor de recuperare a decalajelor față
de tările europene occidentale. Cele două țări întreprind eforturi vizibile de dezvoltare a unui turism durabil,
eforturi în care sunt angrenate guvernele, ministerele de resort și celelalte ministere implicate, organisme
locale publice și private, agenți economici etc.
Lipsite inițial de o expertiză la nivel european, ea însăși pusă la încercare de evoluțiile economice,
sociale și de mediu nou apărute, ambele țări au căutat și caută cele mai bune formule care să asigure o
dezvoltare continuă și armonioasă a turismului, în condițiile în care natura a fost deosebit de generoasă cu
ele, oferindu-le frumuseți care pot atrage turiști din întreaga lume. Drumul este dificil, dar experiența altor
țări și voința lor proprie pot constitui factori care să asigure reducerea decalajului și transformarea lor în
destinații de top la nivel european.
Căutarea celor mai bune structuri de guveranță și de finanțare și identificarea de modalități
moderne de comercializare a unor game dinamice de produse și servicii par să ofere celor două țări
soluțiile de dezvoltare a unui turism durabil, pe măsura potențialului lor natural și cultural. Impuse cu
necesitate, aceste soluții pot constitui un răspuns adecvat la starea de discontinuitate care caracterizează
încă demersul dezvoltării turismului din cele două țări, la ”atomizarea” specifică acțiunilor și proiectelor sale,
la lipsa de corelare dintre acestea.
În zona transfrontalieră specifică județului Mehedinți din România și regiunilor Vidin și Montana din
Bulgaria dezvoltarea turismului este încă departe de o exploatare corespunzătoare a pote nțialului său
turistic. Oferta redusă de produse și servicii, comunicarea foarte săracă, alături de o infrastructură veche,
care așteaptă să intre pe agenda guvernului, ministerului de resort și a administrației publice de la nivel
regional, județean și local sunt principalele cauze ale subdezvoltării turismului. Implicarea acestor
organisme este cu atât mai necesară, cu cât o mare parte din fondurile destinate dezvoltării unui turism
durabil vin din partea Uniunii Europene, iar responsabilitatea repartizării și utilizării lor le revine acestora.
Unul din aceste programe finanțate, Interreg V-A România- Bulgaria, axa prioritară nr.2, ”O regiune
verde”, obiectiv specific 2.1, „Îmbunătăţirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural şi cultural şi a
resurselor”, a fost accesată de Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software, filiala Oltenia,
pentru realizarea proiectului ʺAventura comună pe cărările montane”, Cod e-MS 384, în calitate de
beneficiar lider, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri din Vidin
(ARDBC Vidin), beneficiar 2 şi Agenţia de dezvoltare regională şi centru de afaceri 2000 din Montana,
beneficiar 3.
În condițiile în care dezvoltarea cicloturismului a înregistrat, în ultimii ani, rezultate record în
majoritarea țărilor Uniunii Europene, urmare a dezvoltării de trasee și itinerarii atrăgătoare, a diversificării
ofertei și a comunicării, forurile europene, conștiente de rolul acestui nou produs în dezvoltarea durabilă a
turismului, s-au implicat în realizarea proiectului ”EuroVelo” al Federației Europene de ciclism, prin crearea
unei rețele alcătuită în prezent din 15 drumuri de mare lungime, care travesează întregul continent. Astfel,
EuroVelo 6 pornește de la Oceanul Atlantique (Nantes) și se termină la Marea Neagră (Constanța), pe o
lungime de 4 448 km. Pornind din Franța, drumul trece prin Elveția, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria,
Bulgaria și România.
Atât rezultatele economice, cât și statutul de vector al dezvoltării d urabile a turismului european, au
determinat ARIES să realizeze un proiect care să revigoreze cicloturismul în zona de frontieră RomâniaBulgaria. Conștientă de faptul că acest produs al turismului nu poate avea suficienți adepți într-o formulă
care solicită o anumită condiție fizică a publicului, Asociația ARIES propune, după modelul altor țări
europene, utilizarea bicicletei cu asistență electrică, variantă care poate atrage un public mai larg și care
6

sporește șansele de succes ale lansării cicloturismului în zona transfrontalieră menționată mai sus.
Această lansare trebuie să ofere un imbold atât publicului din cele două țări implicate, cât mai ales atragerii
turiștilor europeni pe această frumoasă porțiune a drumului EuroVelo 6.
Într-o primă fază proiectul a identificat potențialele trasee care, după amenajări mai mult sau mai
puțin importante, pot fi valorificate prin cicloturism, pentru ca ulterior să propună partenerilor interesați o
variantă strategică de marketing pentru o lansare de succes a acestui produs și capabilă să revigoreze
oferta turistică de ansamblu a zonei transfrontaliere.
Structura prezentului studiu respectă ordinea clasică a oricărui demers de cercetare, în cazul
nostru a identificării unei căi viabile de dezvoltare a turismului durabil în zona transfrontalieră MehedințiVidin- Montana. În primul rând sunt s-au identificat obiectivul principal și obiectivele derivate specifice
proiectului și s-a ales o metodologie de cercetare capabilă să prelucreze datele și informațiile colec tate de
la clientela potențială și de la părțile interesate și să facilitaze interpretarea rezultatelor.
Din rațiuni simple de poziționare a studiului s-a trecut, în al doilea rând, la analiza situației existente
a turismului mondial și european și la megatendințele care vor marca viitorul său, inițiativă necesară pentru
a identifica evoluția mediului extern și a orienta managementul turismului la nivel național, regional, local și
transfrontalier.
Demersul nostru a continuat cu analiza evoluției unui p rodus turistic nou, cu o evoluție mondială
recentă pozitivă, care este considerat unul din vectorii dezvoltării unui turism durabil și a economiei în
ansamblul său, respectiv cicloturismul. Acest produs a fost lansat inițial cu mare succes în stațiunile
montane utilizate preponderent iarna, pentru a asigura o echilibrare a cererii pe tot parcursul anului.
Din aceleași rațiuni de stabilire a unui context precis al problematicii dezvoltării turismului, studiul a
continuat cu analiza situației existente și a potențialului de care dispune zona transfrontalieră inclusă în
proiect. O bună parte a a informațiilor a fost obținută deja prin studiile de identificare a traseelor montane în
cele trei locații mari.
Odată stabilite obiectivele, metodologia de cercetare și contextul europen și zonal al turismului s-a
trecut la realizarea unui demers strategic cu o importantă dimensiune comercială, care să ofere o variantă
viabilă de dezvoltare prin lansarea unui nou produs, ecologic, respectiv cicloturismul în varianta sa
montană și cu ameliorări în ceea ce privește efortul fizic, respectiv cu asistență electrică.

Coordonator studiu,
Prof.univ.dr. M. VĂRZARU
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I. OBIECTIVELE STUDIULUI
Turismul a devenit o activitate economică de masă şi de primă importanţă. În toate țările situate în
fruntea destinaţiilor turistice mondiale, ca de altfel în întreaga lume, apar noi forme ale activităţii turistice.
Într-o astfel de situație nu poate fi vorba încă de o bulversare a industriei turismului, dar în viitor pot să
apară multe transformări neașteptate în acest sector important al vieții economico -sociale.
Denumirea de "turism responsabil" este una de mare actualitate și interesantă prin faptul că
transcede toate aceste noi forme, dar ea se referă la multe practici care nu sunt destul de sinonime din
perspectiva evoluției sale. De aici se sugerează faptul că frecvența critică a turiștilor din lunile iulie -august
2013 din țările europene fruntașe, care a înregistrat o scădere de 3,5% pe piața cazărilor, a avut ceva de -a
face cu turismul colaborativ. Dorinta de a nu petrece vacanțe neplăcute câştigă o parte din ce în ce mai
importantă a publicului, iar dorința de a respecta valorile la care se aspiră pe tot parcursul anului în
alegerea vacanţei este din ce în ce mai puternică.
Piața turistică actuală se caracterizează printr-o segmentare accentuată între activităţi din ce în ce
mai divizate. Unii specialiști sugerează chiar că ar fi vorba de o hipersegmentare, pentru a sublinia
necesitatea de a dezvolta oferte, sejururi şi activităţi cât mai specifice. Pentru ei se pune problema adaptării
la evoluţia societăţii şi a aspiraţiilor consumatorilor.
Atunci când se discută despre clasificarea diferitelor forme ale turismului se pune problema
prezentării principalelor lor caracteristici și a incidențelor lor de ordin economic: patrimonial (cultural,
religios, urban, de descoperire economică, gastronomic), legat de natură și sport (balnear, montan, fluvial
etc.), de sănătate și bunăstare (termalism, talasoterapie, spa etc.), ludic (parcuri de agreement și
cazinouri), de evenimente (manifestări culturale, sportive sau comerciale, congrese de afaceri, târguri și
saloane).
Diviziunea acestor forme înregistrează mai multe variații de la un autor la altul, de la o țară la alta.
Astfel, o formulă larg agreată ia în considerare turismul balnear, turismul rural sau agroturismul, turismul de
sănătate, turismul cultural și turismul legat de evenimentele sportive.
O altă clasificare interesantă a activităților turistice ia în considerare diversitatea cererii și a
gusturilor publicului și identifică mai multe segmente ale acestora: turismul albastru (de litoral), turismul
verde (rural), turismul montan (sau alb, iarna), turismul urban (cultural), turismul de sănătate, turismul
religios, turismul de afaceri, turismul durabil, turismul de descoperire economică.
Concluziile cercetătorilor, ale specialiștilor și ale managerilor converg în privința faptului că
aşteptările şi a practicile turistice nu evoluează numai pe baza unor variabile externe economice, sociale și
de mediu, chiar dacă acestea sunt fundamentale. Evoluţia activităţii turistice în sine acționează asupra
aşteptărilor şi a practicilor turiștilor, generând o cultură mai profundă şi mai complexă a călătoriei, iar
reînnoirea ofertelor propuse stimulează, la rândul său, noi aşteptări. Urbanizarea şi dezvoltarea de noi
tehnologii aplicate în sectoarele turismului (informaţie, distribuţie, sport, cazare, orientare etc.) accelerează
această dinamică. Aceste elemente combinate determină descurajarea oricărei încercări de segmentare
globală a pieţelor.
Factorul venituri va rămâne esenţial în bugetul dedicat călătoriilor, dar scăderea lui nu va însemna
cântecul de lebădă al practicilor de vacanţă, cel mult amânarea lor sau recurgerea la formule necomerciale.
Pe de altă parte, creşterea veniturilor claselor bogate va dezvolta la nivel global o creștere consistentă a
cererii de produse de înaltă gamă, capabile să antreneze creativitatea și rafinamentul în toată industria
turismului.
Piețele globale ale turismului se dezvoltă rapid, iar diversitatea lor merge mână în mână cu
evoluţiile constatate într- una din țările cele mai dezvoltate în domeniu (Franţa). Acestea vor necesita, prin
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urmare, eforturi asemănătoare în termeni ai raportului calitate/pret, dar cu un efort supli mentar spre
deschidere și spre modul de primire al clienților.
Într-un astfel de context, turismul românesc este într-o continuă căutare a performanțelor sale mai
vechi și în depășirea acestora la toate formele sale de manifestare, într-o piață mondială liberă și intens
concurențială. Așa cum recunoaște și Raportul OCDE din anul 2018, turismul se confruntă cu multe
provocări în România, cum ar fi ”necesitatea de a dezvolta infrastructura turistică și de a îmbunătăți
promovarea, lipsa resurselor financiare, lipsa viziunii colective și atitudinea pasivă a profesioniștilor din
domeniul călătoriilor. Multe probleme sunt structurale, îndeosebi necesitatea de a crea un cadru juridic
legal pentru activitățile turistice, schimbările frecvente în politica fiscală, colaborarea inadecvată a părților
interesate și lipsa unor responsabili profesioniști capabili să gestioneze în mod eficient destinațiile turistice”.
Același raport menționează progresele pe care țara nostră le -a realizat în domeniul ecoturismului,
al programelor de formare a resurselor umane, dar și al programelor de cooperare internațională. Un loc
aparte este rezervat coordonării pe care ministerul de resort din România o realizează cu ministerul omolog
din Bulgaria, în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Aceste colaborări dintre cele
două țări vecine urmăresc să reducă decalajul dintre potențialul lor natural și cultural și rezultatele
înregistrate până în prezent din activitățile turistice.
Deși Bulgaria a primit pe parcusul anului 2016 un număr de 8,3 milioane de vizitatori străini,
comparativ cu cele 10,2 milioane înregistrate de România pe parcursul aceluiași an, majoritatea
indicatorilor relativi care relevă rezultatele turismului sunt superiori în țara vecină. Astfel, contribuția
economică a turismului la PIB a fost în Bulgaria, în anul menționat, de 3,4%, în timp ce în România ea nu a
trecut de 1,5%. În anul 2107, România a ajuns la o contribuție de 2,6%, conform declarației ministrului de
turism de la acea dată. De altfel, Raportul OCDE din anul 2018 recunoaște eforturile și succesele Bulgariei
în domerniul turismului, modul în care acest sector important al economiei naționale este coordonat la toate
nivelurile.
Prezența unor atracții multiple și complementare, care să facă obiectul unor investiții inteligente și
a unor programe adecvate de comunicare, pot atrage noi turiști interni, dar mai ales internaționali, care au
adoptat noi comportamente și au cerințe din ce în ce mai sofisticate. Nevoile lor de aventură, de
cunoaștere a noi teritorii și a noi culturi, pot primi din zona Mehedinți-Vidin-Montana cele mai bune
răspunsuri cu eforturi investiționale și umane acceptabile, cu condiția ca acestea să fie bine coordonate în
timp și în spațiu.
Evoluția mondială a cicloturismului este deosebit de interesantă prin prima multor indicatori care
relevă dezvoltarea sa accentuată în ultimii ani. În plan secund acest fenomen înseamnă, pe de o parte, o
creștere a cererii și o deplasare a consumatorilor către acest nou produs turistic iar, pe de altă parte,
posibilitatea, dovedită până în prezent, ca el să devină unul d in principalii vectori de creștere ai turismului și
ai economiei în general.
Deși indicatorii care sunt specifici cicloturismului în toate țările dezvoltate și mai ales în cele care
au tradiție în domeniu atestă dezvoltarea sa fără dubii, statisticile la nivel european și mondial lipsesc în
mare parte, iar cele puține care există cu sunt în totalitate comparabile. Unele informații care ofereau
anumite orientări la nivel global au dispărut și ele, întrucât ciclismul a fost exclus din statisticile comunitare
ale transportului începând cu anii 2000.
Principalul obiectiv al acestui studiu se suprapune în parte celui specific proiectului Asociaţiei
Române pentru Industria Electronică şi Software, filiala Oltenia, intitulat ʺAventura comună pe cărările
montane”, Cod e-MS 384, în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare
Regională şi Centrul de Afaceri din Vidin (ARDBC Vidin), beneficiar 2 şi Agenţia de dezvoltare regională şi
centrul de afaceri 2000 din Montana, beneficiar 3. Obiectivul principal al proiectului este acela de ”a sprijini
dezvoltarea durabilă a turismului transfrontalier din România și Bulgaria și de a spori promovarea zonei
montane din județul Mehedinti și din regiunile Vidin și Montana, prin crearea de noi produse și servicii și
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prin implicarea directă a tuturor factorii interesați în dezvoltarea turismului, ceea ce va crește numărul
turiștilor din regiune”.
Asumarea acestui obiectiv principal prin promovarea cicloturismului, mai precis a cicloturismului
montan cu asistență electrică, va presupune desfășurarea de activități c lare și continue în cadrul unui
demers pe termen lung, care va implica un ansamblu larg de parteneri interesați și de organisme publice cu
atribuții în domeniu, capabil să asigure o guvernanță eficace a fenomenului turistic în zona transfrontalieră
și să constituie un exemplu de urmat și de alte zone din țara noastră și din țara vecină.
Ca obiective derivate pot fi citate cele mai importante, respectiv:
- identificarea în zonă a traseelor montane care să susțină dezvoltarea cicloturismului montan cu
asistență electrică;
- analiza nivelului de amenajare/dezvoltare a acestor trasee și propuneri privind ameliorarea stării
lor și a sistemului de semnalizare existent după standardele europene;
- identificarea tuturor elementelor de infrastructură și patrimoniale care pot fi utilizare pentru
dezvoltarea cicloturismului;
- cunoașterea tuturor partenerilor importanți și interesați în dezvoltarea turismului și atragerea lor,
alături de organismele publice cu responsabilități în domeniu, într-un proces de guvernanță eficace și de
lungă durată, care să depășească un ciclu politic și să asigure transpunerea în realitate a strategiilor
asumate;
- elaborarea unei strategii și asigurarea unei guvernanțe care să fie comune în zona
transfrontalieră;
- accentuarea atragerii de clienți potențiali pentru practicarea cicloturismului în zonă, a clienților
interni, dar mai ales a clienților externi, care sunt insuficient informați și determinați să utilizeze EuroVelo 6;
- o schimbare de comportament a organismelor publice și a partenerilor interesați în ceea ce
privește prioritatea demersul strategic și punerea în aplicare a prevederilor principalelor documente
strategice naționale și regionale;
- implicarea și coordonarea tuturor ministerelor care prin acțiunile lor influențează dezvoltarea
turismului în cele două țări, adică a ministerului turismului, ministerului dezvoltării, ministerului
transporturilor, ministerului mediului, ministerului sănătății, ministerului sportului, ministerului culturii,
ministerului de externe etc.
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II. METODOLOGIA DE CERCETARE
Analiza preocupărilor cercetătorilor din țara noastră, dar și din străinătate (în acest din urmă caz
multe probleme de genul celor cu care se confruntă turismul montan și cicloturismul sunt destulde rare și
au un caracter particular), a rezultatelor și a poziției actuale a turismului montan în România relevă faptul
că în acest domeniu trebuie recuperat mult și trebuie să se ajungă la o poziție superioară binemeritată în
contextul european și mondial actual. Un astfel de deziderat este realist dacă avem în v edere potențialul
natural necesar susținerii unui turism montan de calitate și mai ales calitatea factorului uman existent și
posibil de atras și dezvoltat aici. Din acest ultim punct de vedere considerăm că preocupările specialiștilor
și ale cercetătorilor au fost destul de rare și nu au reprezentat un demers cu veleități strategice, capabil să
asigure soluții pe termen lung la dezvoltarea performanțelor turismului montan.
Pornind de la această realitate, lucrarea noastră își propune să contribuie la relansarea și
dinamizarea activității turistice montane din zona transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana prin practicarea
cicloturismului și utilizarea, în acest sens, și a bicicletelor cu asistență electrică, urmărind cu precădere
schimbările care trebuie să se producă în managementul și în gestionarea sa la nivel regional. În acest fel
se identifică noi căi de susținere a acestui important vector al dezvoltării turismului din țara noastră.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv principal demersul nostru s-a concentrat asupra unor obiective
derivate menționate la punctul anterior, care contribuie la mai buna înțelegere a fenomenului turistic și care
ordonează și clarifică eventuale dificultăți inerente procesului de cercetare.
O primă etapă a demersului metodologic al cercetării a fost rezervată unei analize atente a
ultimelor evoluții care caracterizează fenomenul turistic la nivel mondial (cu precădere SUA, Canada,
China, Australia, Japonia, Rusia, Noua Zeelandă, Africa de Sud), european și al celor două țări implicate în
proiect, respectiv România și Bulgaria. În acest sens au fost studiate lucrări de specialitate ale unor
cunoscuți autori în domeniu, rapoarte și statistici recente (cele mai multe la nivelul anului 2017, dar apărute
în anul 2018) ale OCDE, ale Uniunii Europene, ale ONU și ale unor țări importante din punct de vedere
turistic, cum ar fi Franța, Germania, Canada și Elveția .
O acțiune similară a vizat analiza fenomenului cicloturistic la nivel mondial și european din lucrări
de specialitate și rapoarte și statistici din aceleași surse, cu mențiunea că informațiile au fost mai reduse ca
volum și nu au mai avut același nivel de agregare. Multe informații interesante au provenit din statisticile
unor țări precum Franța, Germania, Elveția și Italia, în care se practică pe scară largă cicloturismul și
varianta sa cu asistență electrică. Dezvoltarea cicloturismului montan a survenit ca urmare, pe de o parte, a
dorinței acestor țări de a asigura o frecvență turistică ridicată pe timp de vară pentru stațiunile în care se
practică sporturi de iarnă, dar și cerințelor consumatorilor expuși consecințelor activității din zilele noastre
(oboseală intelectuală și oboseală nervoasă) de a face un alt fel de turism montan.
Prezentul studiu include și informațiile și rezultatele aferente celor trei studii de identificare a
traseelor montane pe care se poate practica cicloturismul montan în zona transfrontalieră vizată de proiect,
la rândul său obținut în urma unei metodologii de cercetare specifice, care a inclus o metodă de clasare în
funcție de dificultatea drumurilor și utilizarea tehnicii GPS pentru identificare, cartare și utilizare ulterioară
de către turiști.
Ca o primă concluzie legată de metodologia utilizată în lucrare se impune, deci, menționarea
analizei și sintezei celor mai noi cunoștințe prezentate în literatura de specialitate străină și românească și
a metodei de cercetare-acțiune care permite reorientarea permanentă a studiului în funcție de elemntele
care pot schimba direcția sa în funcție de condițiile reale de pe teren.
O strategie de marketing nu poate fi disociată de o întreprindere sau un ansamblu de întreprinderi
(parteneri) care trebuie să o pună în practică. Ea reprezintă un demers de studiu și de reflexie prin care se
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caută să se apropie cât mai mult cererea de ofertă. Un astfel de demers este inclus într-unul mai mare,
care are rolul de a defini o strategie de întreprindere. Strategia de marketing se confundă cu strategia de
întreprindere doar atunci când este vorba de un singur domeniu de activitate (profesie), caz în care ea
negociază direct optimizarea sinergiilor organizației și rentabilitatea previzionată de conducere. De obicei o
astfel de strategie se rezumă la elaborarea unui mix de marketing , respectiv a unei anumite forme a
produsului oferit, a unui preț (tarif) atrăgător, a unei distribuții care să faciliteze apropierea clientelei de
produs și a unei comunicări adecvate pentru clientela aleasă.
Pentru selectarea unei variante strategice de marketing în studiu sunt utilizate analiza SWOT,
tehnica segmentării și alegerea clientelei dorite, elemente pentru care sunt necesare anchete sau sondaje
specifice pe bază de chestionar. Unul dintre chestionare este conceput pentru a identifica cerințele și
profilul consumatorilor interesați de cicloturism, iar cel de -al doilea pentru a evalua oferta actuală din zona
transfrontalieră și posibilitatea de a introduce produsul nou menționat anterior.
Datele culese prin cele două chestionare administrate online au fost prelucrate prin metodele
statistice ale indicilor și prin grafice adecvate. Ele au oferit informații suficiente pentru a continua cu succes
demersul strategic de management, finalizat prin alegerea unei variante agreate, prin recomandările
solicitate prin contract.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării utilizează conceptele, principiile
fundamentale şi lucrările unor autori marcanţi, precum Boyer, Urbain, Goeldner, Ritchie, McIntosh, Trib,
Janor, Ernst, Martin, Frost, Messadié, Knafou, Stock, Duhamel, Jafari, Kadri, Bédard, Stafford, Echtner,
Tazim, Hoemer, Martinet, David, Le Moine, Barethje, Tribe, Leiper, David, Hatchuel, Laufer, Kuhn, Dewaily,
Langevin, Wiliams, Lewellyn, Kopachevscky, Liburd, Moore, Britton, Mathieson, Wall, Mill, Morrison,
Pearce, McKercher, Moore, Cushman, Simmons, Butler, Wheeler, Diamantis, Reynolds, Sawhney, Brooks,
Tarondeau, Huttin, Forlani, Parthasarathy, Kalfiotis, Schermerhorn, Osborn, De Billy, Hunt, Besseyre des
Horts, Barney etc.
Metodologia de investigaţie include abordări generale şi specifice conceptelor și instrumentelor
turismului și ale segmentului său, cicloturismul. Pentru partea practică accentul a fost pus pe metoda de
cercetare-acţiune, ancheta statistică pe bază de chestionar, benchmarking.
Suportul informaţional al lucrării îl constituie, pe lângă bibliografia studiată, reglementările OMT și a
altor organisme internaționale, actele legislative şi normative în domeniul turismului din România şi din
Uniunea Europeană, alte date prezentate de Institutul Naţional de Statistică (INS) și de Eurostat.
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III. TENDINȚE ȘI POLITICI ALE TURISMULUI ACTUAL ȘI VIITOR
III.1. Turismul în ultimii ani
Turismul este un sector economic important, care aduce o contribuție substanțială la economiile
statelor membre și țărilor partenere ale OCDE. Evoluțiile recente arată clar că aceasta continuă să crească
și să se extindă. Întâlnirea la nivel înalt privind politicile în domeniul turismului pentru o creștere incluzivă și
durabilă din anul 2017 a reprezentat o oportunitate de a recunoaște potențialul de motor al dezvoltării
durabile în țările membre și în țările partenere ale OCDE, atunci când se bazează pe politici atente și pe un
management eficace. În timp ce guvernele sunt bine poziționate pentru a ghida și sprijini procesul, există o
nevoie tot mai mare pentru un cadru integrat, bazat pe structuri care implică sectorul privat și multe
organisme și autorități la toate nivelurile, ale căror activități pot afecta performanța și impactul turismului.
Turismul ocupă un loc central în activitatea economică mondială și în crearea de locuri de muncă
și joacă un rol cheie în veniturile din export și în valoarea adăugată internă. În medie, acesta este la
originea directă a 4,2% din PIB, 6,9% din ocuparea forței de muncă și 21,7% din exporturile de servicii
către țările OCDE (figura 1), aceste cifre fiind echivalente sau puțin mai mari decât cele din 2014.
Turism ca % din PIB
Turism ca % din PIB, media OCDE

Turismul ca% din totalul locurilor de muncă
Turism ca % din totalul locurilor de muncă, media OCDE

%
15

12.5

Media OCDE 6.9%
10

Media OCDE 4.2%

7.5

5

2.5

0

Figura 1. Contribuția directă a turismului în țările OCDE
Nota : datele privind PIB-ul pentru Franța corespund consumului turistic intern. Datele privind PIB-ul pentru Germania corespund
BVA. PIB-ul Greciei corespunde VAB-ului turistic al industriilor 55-56 din NACE Rev. 2. Datele privind PIB-ul Spaniei includ
efectele indirecte. Sursa: Statistica turismului OCDE (baza de date)

La nivel global, sosirile turistice internaționale (cu înnoptări) au totalizat peste 1,2 miliarde în 2016,
în creștere cu 46 de milioane (3,9%) față de anul precedent. Această cifră ar trebui să ajungă la 1,8
miliarde până în anul 2030, deoarece rata de creștere a sosirilor turistice internaționale în țările emergente
ar trebui să fie de două ori mai mare decât în țările avansate. Ca rezultat, se estimează că cota de piață a
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țărilor în curs de dezvoltare din turism va crește de la 45% în 2016 la 57% în aceeași perioadă. Franța,
Statele Unite, Spania și China rămân în fruntea plutonului de sosiri internaționale în 2016, în timp ce China,
Statele Unite și Germania sunt principalele piețe emițătoare, fiecare în regiunea sa (OMT, 2017a). Țările
membre ale OCDE, care au reprezentat peste jumătate (55%) din totalul sosirilor la nivel mondial în 2016
(față de 54% în 2014), păstrează un loc important în turismul internațional.
După ce au progresat mai rapid decât sosirile globale în 2014 (cu 6,4% în loc de 4,2% la nivel
global), sosirile internaționale în țările membre OCDE au scăzut, rata lor medie de creștere stabilindu-se la
3,9% în 2016 (față de 3,9% la nivel global și de 4,7% în UE28). Deși rata medie de creștere anuală scade
de patru ani (4,9%) a OCDE este puțin peste media mondială, cifra din 2016 reflectă o tendință d e
decelerare a sosirilor în zonă în raport cu cifra la nivel global pe termen lung, ceea ce a dus la o reducere a
cotei sale de piață. Mai exact, 14 țări OCDE au înregistrat o creștere anuală de două cifre în 2016; aceasta
a fost mai mare de 20% în patru dintre acestea - Chile (26%), Coreea (30,3%), Islanda (39%), Japonia
(21,8%), dar a scăzut cu mai mult de 10% în Belgia, în Letonia și în Turcia.
Sosirile internaționale au crescut cu cel puțin 10% în opt țări partenere ale OCDE (Bulgaria,
Columbia, Costa Rica, Lituania, Malta, Filipine, România și Africa de Sud). Tabelul 1 prezintă o defalcare a
sosirilor turiștilor internaționali în țările membre ale OCDE și într-un eșantion de țări partenere.
Tabelul 1
Sosiri ale turiștilor internaționali între anii 2012-2016
Rata medie anuală de
Rată de
Tip al
2016
creștere
creștere
indicatorului
2012 - 2016
2015 - 2016
Germania
Australia
Austria
Belgia
Canada
Chile
Coreea
Danemarca
Spania
Estonia
SUA
Finlanda
Franța
Grecia
Ungaria
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Letonia
Luxemburg
Mexic
Norvegia1
Noua Zeelandă
Olanda

Turiști
Vizitatori
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Vizitatori
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Vizitatori
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Vizitatori
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști

Mii
35.555
8.269
28.121
5.557
19.818
5.641
17.242
10.781
75.315
3.147
75.868
4.599
82.570
28.071
13.474
8.425
1.792
2.900
32.552
24.040
1.793
1.054
35.079
5.960
3.370
15.829

%
4,0
7,6
3,9
-2,5
5,0
12,2
11,5
6,0
7,0
3,5
3,3
2,1
0,2
13,4
11,9
8,7
27,8
0,1
2,1
30,2
5,7
2,6
10,6
6,5
8,0
6,7

1,7
11,0
5,2
-13,7
10,3
26,0
30,3
3,4
10,5
5,3
-2,1
-5,3
-2,2
7,5
8,6
8,8
39,0
3,6
7,3
21,8
-11,4
-3,5
9,3
12,4
10,9
5,5
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Polonia
Portugalia
Slovacia
Cehia
Marea Britanie
Slovenia
Suedia2
Elveția3
Turcia
Africa de Sud
Brazilia
Bulgaria
Columbia
Costa Rica
Croatia
Egipt
Lituania
Malta
Maroc
Peru
Filipine
românia
Rusia4
UE28
OCDE
Mondial5

Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Vizitatori
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști
Turiști

17.471
10.622
2.027
12.808
35.814
3.032
10.750
10.402
30.289
10.044
6.578
8.252
5.092
2.925
13.809
5.168
2.296
1.966
10.332
3.744
5.967
2.471
24.571

1.235.000

4,2
8,4
7,3
6,1
5,2
8,9
-6,8
5,0
-4,0
2,3
3,8
6,0
9,9
5,7
7,4
-17,5
4,9
8,0
2,5
7,1
8,7
10,6
-1,7
4,5
4,9
4,4

4,4
12,4
17,8
10,2
4,0
12,0
-3,5
11,8
-23,3
12,8
4,3
16,2
14,5
10,0
8,9
-42,5
10,8
10,2
1,5
8,4
11,3
10,6
-8,5
4,7
3,9
3,9

Turiști: sosiri turistice internaționale (cu excepția vizitatorilor zilei). Vizitatori: sosiri turistice internaționale (turiști și vizitatori ai
zilei).
1. Rata medie anuală de creștere acoperă perioada 2013-16.
2. Datele corespund anului 2014. În urma unei modificări a metodologiei din ancheta de frontieră, datele pentru 20 15 și 2016
nu sunt disponibile. Rata medie anuală de creștere este pentru perioada 2012-14. Rata de creștere acoperă perioada 201314.
3. Până în 2015, sunt disponibile numai date despre hoteluri și unități similare. Din anul 2016, datele sunt compilate cu alte
tipuri de cazare.
4. Rata medie anuală de creștere se referă la perioada 2014-16
5. Date din OMT (2017b).
Sursă : Statistici ale OCDE pentru turism (baze de date).

Între ianuarie și august 2017, destinațiile din întreaga lume au primit puțin peste 900 de milioane
de turiști internaționali, adică o creștere de peste 50 de milioane (7%) față de anul precedent. Ca rezultat,
anul 2017 se așteaptă să fie al optulea an consecutiv de creștere puternică a turismului internațional (OMT
2017a). Pe plan mondial veniturile din călătorii internaționale au ajuns la 1.226 miliarde de dolari în 2016, în
creștere ușoară față de 1.202 miliarde de dolari în 2015, dar în scădere față de 2014 (1260 miliarde de
dolari). Aceasta corespunde unei creșteri de 2,6% în termeni reali, ținând cont de fluctuațiile cursului de
schimb și ale inflației, urmând evoluția generală a sosirilor turistice internaționale, deși puțin mai lent.
Cheltuielile de călătorie globale s-au dublat între 2000 și 2016 și reprezintă 7% din exporturile totale de
bunuri și servicii (OMC, 2017b).
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Țările OCDE au reprezentat 60,4% din venituri (exporturi) și 51% din cheltuielile (importurile)
legate de călătoriile internaționale în 2016 (față de 60,6% și, respectiv, 49,8% în 2015). Doar puțin sub
două treimi din țările OCDE au înregistrat un bilanț pozitiv în anul 2016. Tabelul 1.2 oferă o imagine de
ansamblu a încasărilor, cheltuielilor și balanța călătoriilor internaționale în țările membre ale OCDE și întrun eșantion de țări partenere.
Tabelul 2
Venituri și cheltuieli din călătoriile internaționale în anii 2015-2016
Germania
Australia
Austria
Begia
Canada
Chile
Coreea
Danemarca
Spania
Estonia
Statele Unite
Finlanda
Franța
Grecia
Ungaria
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Lettonia
Luxemburg
Mexic
Norvegia
Noua Zeelandă
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovacia
Cehia
Marea Britanie
Slovenia
Suedia
Elveția
Turcia
Africa de Sud
Brazilia
Bulgaria
Columbia

Încasări
2015
2016
36.853
37.408
28.872
32.423
18.212
19.287
11.965
11.830
16.541
18.022
2.482
2.737
15.214
17.210
6.684
6.903
56.444
60.303
1.427
1.530
205.418
205.940
2.558
2.715
45.901
42.367
15.667
14.609
5.344
5.653
4.791
5.182
1.617
2.424
5.794
5.722
39.434
40.614
24.983
30.679
895
866
4.294
4.290
17.734
19.571
4.873
5.204
9.049
9.638
11.587
14.110
10.467
10.977
12.700
14.026
2.362
2.746
6.048
6.309
45.464
39.440
2.327
2.423
11.317
12.510
16.410
16.259
26.616
18.743
8.259
7.919
5.844
6.024
3.146
3.653
4.245
4.694

Cheltuieli
2015
2016
77.481
81.063
23.760
24.915
9.100
9.500
18.927
19.567
30.119
28.743
1.963
2.137
25.270
26.642
8.916
9.200
17.361
20.184
982
1.099
114.723
123.618
4.774
5.168
38.405
40.335
2.260
2.219
1.831
2.162
5.680
6.108
996
1.277
6.012
6.844
24.413
24.706
15.973
18.485
614
695
3.313
3.348
10.098
10.227
15.292
15.412
3.735
3.990
17.552
17.909
7.936
7.984
4.006
4.258
2.126
2.237
4.866
4.919
63.273
63.426
912
944
14.416
14.133
16.288
16.515
5.368
4.783
2.998
2.858
17.357
14.497
1.116
1.361
4.322
4.209

Balanța
2015
2016
-40.627
-43.655
5.112
7.508
9.112
9.787
-6.963
-7.736
-13.578
-10.721
518
600
-10.056
-9.432
-2.232
-2.298
39.082
40.119
446
431
90.695
82.322
-2.216
-2.454
7.496
2.032
13.407
12.390
3.512
3.491
-888
-926
621
1.147
-218
-1.122
15.021
15.908
9.010
12.194
281
171
982
941
7.636
9.344
-10.419
-10.208
5.314
5.648
-5.965
-3.799
2.531
2.993
8.694
9.768
236
509
1.182
1.390
-17.809
-23.986
1.415
1.479
-3.099
-1.623
122
-255
21.248
13.960
5.260
5.061
-11.513
-8.473
2.031
2.292
-77
485
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Costa Rica
Croatia
Egipt
Lituania
Malta
Peru
Maroc
Filipine
România
Rusia
UE28
OCDE
Mondial

3.267
8.797
6.065
1.154
1.369
3.320
6.260
5.272
1.711
8.420
371.391
728.341
1.202.000

3.879
9.593
2.645
1.184
1.437
3.512
6.556
5.139
1.723
7.788
843.125
740.668
1.226.000

690
756
3.442
951
359
1.691
1.402
11.343
2.058
34.932
659.528
598.740
1.202.000

809
945
4.110
974
398
1.838
1.457
11.275
2.137
23.951
683.054
624.750
1.226.000

2.576
8.041
2.623
204
1.009
1.629
4.857
-6.070
-347
-26.512

3.070
8.649
-1.466
210
1.039
1.675
5.099
-6.136
-414
-16.163

Sursa: Statistici ale OCDE pentru turism (baze de date) și FMI (2017)

Ponderea turismului în comerțul cu servicii este în același timp și substanțială, cât și în creștere în
multe țări OCDE. În anul 2016, veniturile din turismul internațional au reprezentat în medie 21,7% din
exporturile de servicii ale OCDE. Acest procentaj variază de la o țară la alta și, în ceea ce privește
economiile G7, variază de la 11,9% în Regatul Unit la 40,1% în Italia (Figura 2). Un fapt deosebit de notabil
este acela că, între 2010 și 2016, ponderea turismului în exporturile de servicii a crescut cu 3,1 puncte
procentuale în Statele Unite și a scăzut cu 5,3 puncte procentuale în Franța. Exporturile turistice joacă un
rol important în economie, deoarece ele contribuie la valoarea adăugată. În cazul în care încasările din
turism nu au toate ca rezultat o creștere a valorii adăugate interne, primele rezultate ale proiectului
Schimburi de valoare adăugată al OCDE (Tiva) arată că acestea produc o valoare adăugată peste medie
în economiile receptoare și au un impact semnificativ în amonte, în țările beneficiare ca și în celelalte.
Conform estimărilor TiVA, aproximativ 80% din exporturile turistice produc valoare adăugată în țările
OCDE, restul de 20% în alte țări (importuri). Se estimează astfel că un euro de valoare adăugată în turism
creează 56 de centi de valoare adăugată în sectoarele din amonte.
%
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Canada
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Franța

Japonia

Germania

Marea Britanie

Figura 2. Contribuția turismului la exportul de servicii, eșantion al țărilor OCDE
Sursa: Statistica comerțului internațional cu servicii (baza de date), extrasă în noiembrie 2017
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Turismul intern ocupă un loc extrem de variabil în funcție de țară. Ponderea sa este
deosebit de importantă în Germania, Australia, Canada, Statele Unite, Italia, Japonia, Mexic, Norvegia,
Țările de Jos și Regatul Unit, unde reprezintă mai mult de 70% din consumul turistic intern. În contrast cu
această situație, turismul receptor, în procentaj din acest consum, este mai mare în Estonia, Ungaria,
Islanda, Polonia, Republica Cehă și Slovenia. Tabelul 3 prezintă distribuția consumului de turism interior
(intern și receptor) într-un eșantion de țări membre ale OCDE.
Tabelul 3
Consumul turismului interior în anul 2016 sau în ultimul an disponibil
Anul de
referință
Germania
Australia
Austria
Belgia
Canada
Chile
Coreea
Danemarca
Spania
Estonia
SUA
Finlanda
Franța
Grecia
Ungaria
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Letonia
Luxemburg
Mexic
Norvegia
Noua Zeelandă
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovacia
Cehia
Marea Britanie
Slovenia
Suedia
Elveția
Turcia
Media OCDE

2015
2015
2015
..
2016
2013
..
2015
2013
2012
2015
2014
2015
..
2013
2007
2015
2014
2010
2015
..
..
2016
2015
2016
2016
2013
2008
2014
2015
2014
2014
2016
2011
..

Cheltuieli ale
turismului interior
Mil. $, prețuri curente
293.020
97.582
36.692
..
69.125
6.579
..
14.490
151.675
1.675
935.464
15.105
147.236
..
6.480
8.978
2.838
11.406
149.103
206.864
..
..
140.366
19.716
22.185
83.785
17.033
21.933
4.705
9.904
214.929
4.663
34.572
39.724
..

Cheltuieli ale
turismului intern

Cheltuieli ale
turismului receptor

cota în %
85
74
46
..
78
66
..
60
52
14
79
65
63
..
39
46
30
52
74
87
..
..
82
71
58
72
34
41
42
39
80
31
60
53
..
76

15
26
54
..
22
34
..
40
48
86
21
35
37
..
61
54
70
48
26
13
..
..
18
29
42
28
66
59
58
61
20
69
40
47
..
24
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Notă: Conversia monedelor naționale în dolari americani a fost făcută pe baza cursului mediu anual de schimb publicat
de OCDE pentru anul respectiv. Consumul de turism este compus din cheltuieli de turism (tranzacții monetare), precum
și alte tranzacții.

Consum al
turismului intern
76%

Consum al
turismului
receptor
24%

Figura 3. Consum pe tip de turism și pe produs, 2016 sau ultimul an disponibil
Sursa : Statistici ale OCDE pentru turism (bază de date).

În ansamblu, turismul intern și turismul receptor a reprezentat 76%, respectiv 24% din consumul
turism intern în țările OCDE selectate (Figura 1.3). O analiză pe produs arată că transportul de pasageri
(24%), cazare (19%) și alimentația publică (16%) reprezintă mai mult de jumătate din consumul total.
Turismul global a crescut constant de peste 60 de ani, favorizat de globalizare și de progresele tehnice
care au redus prețul biletelor de avion și au permis indivizilor să organizeze și să își rezerveze propriile
călătorii. Pe parcursul acestei perioade de creștere durabilă, el a demonstrat o rezistență incontestabilă în
fața mai multor provocări, printre care figurează, numai în ultimul deceniu, efectele persistente ale crizei
economice mondiale, incertitudinea geopolitică, numeroasele atacuri teroriste, dezastrele naturale și alte
șocuri externe.
Cererea turistică a fost întotdeauna strâns legată de evoluția economică, iar începând cu
încetinirea din 2009, turismul mondial a crescut mai lent de la un an la altul. Această tendință ar trebui să
continue, și sosirile internaționale să creacă cu 3,3% pe an, în medie, până în 2030 (4,4% în destinații
emergente și 2,2% în țările dezvoltate) (OMT 2017A). Cu toate acestea, după mulți ani de recuperare
precară și, în 2016, cea mai scăzută rată de creștere economică mondială de după 2009, apar unele
semne de îmbunătățire.
Creșterea comerțului și a producției industriale, pornind de la un nivel foarte scăzut, a avut loc ca
urmare a creșterii puternice a cererii interne în Asia și în Europa, iar încrederea sectorului privat s -a întărit.
Incertitudinea cu privire la acțiunile publice rămâne totodată ridicată, totuși, încrederea în guvern a fost
erodată, creșterea salariilor rămâne scăzută, inegalitățile persistă, iar dezechilibrele și vulnerabilitățile
subzistă pe piețele financiare. În acest context, este de așteptat o creștere moderată a creșterii PIB -ului la
nivel mondial: 3,5% în 2017 și 3,7% în 2018, înainte de o ușoară încetinire în 2019. Cu toate acestea, în
comparație cu media pe 20 de ani dinainte de criză, creșterea PIB pe cap de locuitor rămâne sub 0,5% în
zona OCDE, iar creșterea globală rămâne lentă (OCDE, 2017c, OCDE, 2017d).
Într-o conjunctură de creștere moderată, ameliorarea lentă a ratelor de ocupare și de șomaj este
de așteptat să continue în majoritatea țărilor OCDE. Rata medie a șomajului în zona era de așteptat să
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treacă de 6,2%, în al patrulea trimestru din anul 2016, la 5,7% in ultimul trimestru din 2018. În cazul în care
o majoritate tot mai mare de țări membre au recuperat în cele din urmă deficitul substanțial de locuri de
muncă cauzat de marea recesiune a anilor 2008-2009, populația manifestă o nemulțumire tot mai mare în
multe țări cu politici economice care promovează comerțul și investițiile internaționale. Respingerea
globalizării și a comerțului internațional evidențiază domeniile care necesită consolidarea politicilor în
materie de ocupare, de competențe și de protecție socială și adaptarea lor la un mediu eco nomic în
mișcare (OCDE, 2017e).
Sector cu o mare intensitate a forței muncă și o sursă importantă de ocupare a forței de muncă în
țările OCDE, turismul poate contribui în mare măsură la o creștere economică generatoare de noi locuri de
muncă. El creează locuri de muncă pentru persoane cu vârstă și niveluri de calificare diverse și oferă
posibilitatea de a intra pe piața forței de muncă, de a câștiga experiență și competențe profesionale și de a
progresa spre poziții mai înalte și mai bine remunerate. Între anii1995 și 2015 proporția de ocupații
semicalificate în totalul ocupării forței de muncă a scăzut în aproape toate sectoarele economiei într-un
eșantion de țări OCDE. Pe parcursul acestei perioade, sectorul „hoteluri și restaurante“ a afișat a doua cea
mai mare rată de creștere, cu o creștere totală a ocupării cu mai mult de 45%, și a fost devansat, cu 70%,
de către sectorul „Imobiliare, activități de închiriere și servicii către întreprinderi"(OCDE, 2017e).

III.2. Consolidarea demersului strategic, a guvernanței și modernizarea finanțării în
turism
Provocările și oportunitățile prezentate de recentele evoluții ale turismului pregătesc contextul
pentru elaborarea, revizuirea și implementarea politicilor turistice și a dezvoltării strategice a sectorului.
Aceste acțiuni necesită, în ceea ce le privește, structuri de guvernanță eficace care să permită actorilor
cheie să-și planifice și să-și coordoneze intervențiile și să le ofere finanțări suficiente pentru a le pune în
aplicare. Autoritățile au continuat să participe constructiv la acest proces, conștiente de importanța
sectorului și interesul său pentru o agendă economică, socială și ec ologică de anvergură. Suportul lor
relativ constant s-a concentrat pe următoarele elemente:
● Formularea și implementarea politicilor
● Accesul la piață și facilitarea călătoriilor
● Comercializarea și promovarea destinației
● Furnizarea infrastructurilor necesare
● Măsuri de încurajare și de susținere pentru dezvoltarea de produse și de securitate
● Stabilirea și reglementarea de norme, inclusiv în materie de calitate și a calității și de securitate
● Măsuri care să conducă la o creștere durabilă și favorabilă incluziunii
● Ajutor pentru punerea în valoare și formarea resurselor umane
● Rezolvarea problemelor de mediu și gestionarea resurselor naturale și culturale
● Reacționarea la crizele și dezastrele care afectează sectorul.

III.2.1. Impulsionare și coordonare la nivel național
Autoritățile tuturor țărilor sunt pe deplin conștiente de importanța sectorului turistic și au creat
ministere sau administrații clar identificate și consacrate dezvoltării, promovării și gestionării acestuia. În
unele țări există un minister al turismului de sine stătător (Brazilia, Costa Rica, Bulgaria, Croația, Egipt,
Grecia, Israel, Malta, Mexic, Africa de Sud, Maroc și Filipine), ceea ce reflecă importanța pe care guvernul
le acordă sectorului. Cazurile în care turismul se află în responsabilitatea unei administrații în cadrul unui
minister, ministerul economiei sau un minister echivalent responsabil cu comerțul și întreprinderile,
reprezintă o formulă adoptată de o mare majoritate a țărilor (Canada, Statele Unite, Chile, Columbia,
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Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Noua Zeelandă,
Norvegia, Olanda, Peru, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția). În unele țări, acesta este integrat
în cadrul ministerului afacerilor externe (Australia, Franța, Ungaria); în altele, el este asociat cu domenii
tematice precum durabilitatea, inovarea sau tehnologia (Austria, Spania, Islanda). În Spania, de exemplu,
ministerul responsabil este acum cunoscut sub numele de ministerul energiei, turismului și digitalului și, în
Austria, a fost anunțată recent crearea ministerului federal al durabilității și turismului. Într-un număr mic de
țări, turismul este legat de cultură (Coreea, Federația Rusă, Italia, România, Regatul Unit și Turcia), în timp
ce în altele de transporturi (Irlanda, Republica Slovacă) și de sport (Coreea, Polonia).
Ministerele și administrațiile publice care încorporează turismul sunt în primul rând responsabile de
formularea politicilor turistice, de orientarea implementării acestora și de supravegherea cadrului legislativ
și de reglementare a sectorului. Oficiile naționale ale turismului, care țin în majoritatea lor de ministerul
competent, sunt responsabile cu comercializarea și promovarea, un mare număr dintre ele intervenind, de
asemenea, în unele aspecte legate de dezvoltarea de produse. În ultimii doi ani a apărut o mișcare de
restructurare a oficiilor naționale de turism- în Republica Slovacă, de exemplu, această funcție a fost
absorbită de minister, iar în Finlanda a fuzionat cu organismul de finanțare pentru a forma organismul
Business Finland.
În unele țări există organisme distincte de dezvoltare ale turismului care sunt responsabile pentru
promovarea investițiilor în acest sector. De exemplu, în Mexic, Fondul național pentru dezvoltarea
turismului (FONATUR), creat de ministerul finanțelor și coordonat de cel al turismului, are ca funcții, printre
altele, realizarea de studii de fezabilitate, elaborarea de planuri directoare pentru destinații, de a gestiona
proiecte, de a implementa proiecte de infrastructură și de a participa la diferite mecanisme de finanțare. În
Spania, SEGITTUR este un organism public responsabil cu cercetarea, tehnologia și inovarea în materie
de dezvoltare a turismului; în Danemarca există trei organizsme separate de dezvoltare pentru turismul de
coastă și ecoturism, turismul de afaceri și de congrese și turismul urban.
Având în vedere transversalitatea și complexitatea sa, turismul acoperă multe domenii de acțiune
și de politică guvernamentală. Prin urmare, el reclamă o abordare la scara întregului aparat administrativ,
făcând apel la ministerele și departamentele responsabile cu transportul, cu mediul, cu educația și
formarea, cu patrimoniul natural și cultural și cele responsabile cu economia, dezvoltarea de întreprinderi,
securitatea și afacerile externe. Majoritatea țărilor au conștientizat acest imperativ și au înființat de acum
comisii sau organisme interministeriale care acoperă acest sector. În Africa de Sud, acordurile bilaterale
dintre ministerul turismului și celelalte ministere permit oficialilor din domeniul turismului să lucreze în
cadrul principalelor foruri strategice pentru a veghea ca impactul acțiunii publice asupra sectorului lor să fie
luate în considerare.
Necesitatea unei abordări integrate a fost subliniată din nou la Reuniunea la nivel înalt a OCDE
privind turismul din 2017, la care țările au adoptat doumentul"Concluzii politicii - Politici de turism pentru o
creștere durabilă și incluzivă". Acesta subliniază importanța turismului ca motor al creșterii economice
durabile și favorabile incluziunii și subliniază faptul că trecerea la o abordare coerentă și cuprinzăto are a
acțiunii publice va ajuta țările să reorienteze creșterea turismului într-o manieră mai bună în ceea ce
privește repartizarea fructelor sale, lupta împotriva inegalităților și consolidarea rezistenței economiilor. În
plus, se impune o activitate de concertare și de coordonare a politicilor și a măsurilor din domeniul
turismului între autoritățile publice și alte părți interesate, îndeosebi sectorul privat și societatea civilă.
Structurile necesare în acest scop sunt, de acum, în mare parte stabilite. În unele țări,
reprezentanții turismului și ai altor sectoare participă la grupuri interministeriale; în altele există organisme
consultative specifice turismului sau un consiliu general de turism. Coordonarea s -a realizat, de asemenea,
prin înființarea de grupuri de lucru sau de acțiune cu responsabilitatea precisă de a pune în aplicare unele
strategii specifice în materie de turism sau să rezolve unele probleme esențiale (Australia, Austria,
Federația Rusă și Islanda). Camerele de comerț și asociațiile profesionale joacă adesea un rol decisiv ca
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reprezentanți ai diferitelor filiere ale sectorului, cum ar fi cazarea, operatorii de turism și actorii turismului de
afaceri, uneori în cadrul confederațiilor sectoriale.

III.2.2.Consolidare a structurilor regionale și locale
Coordonarea guvernanței și furnizarea de servicii de turism nu ar trebui să se realizeze numai în
plan orizontal, la nivel național, ci și pe verticală, între administrația centrală și regiunile și destinațiile locale
care primesc vizitatorii și contribuie la crearea ofertei concrete. Strategiile globale care vizează promovarea
turismului durabil accentuează din ce în ce mai mult importanța unei gestionări eficace a destinațiilor în
ceea ce privește comercializarea și dezvoltarea de produse noi. Aceasta presupune existența unor
organisme regionale și locale în măsură să definească și să implementeze măsuri cu destinație. La acest
nivel, o abordare de parteneriat este eminamente necesară pentru a apropia autoritățile locale și
întreprinderile din sectorul privat și pentru a oferi autorităților locale și altor interesați locali o putere de
reprezentare.
În unele țări cu o structură administrativă federală, fiecare stat sau provincie se poate avea un
minister, un departament sau o altă entitate guvernamentală responsabilă pentru turism (cum ar fi
Germania, Australia, Brazilia și Statele Unite). În majoritatea țărilor autoritățile regionale, provinciale sau
comunale sunt implicate în diferite grade în dezvoltarea, gestiunea și comercializarea turismului, în funcție
de mijloacele și de prioritățile lor, chiar dacă abordările variază. Intervențiile la nivel regional și local pot
avea rezultate substanțiale și decisive în ceea ce privește buna funcționare a sectorului turismului. Recent
a fost observată o mișcare locală de restructurare a administrațiilor locale, care a redus numărul și a extins
perimetrul (Brazilia, Finlanda, Norvegia), care ar putea atenua fragmentarea activității turistice.
O evoluție deosebit de importantă a fost înființarea unor organisme de management al destinației
(OMD), create în mod oficial pentru a permite colectivităților locale să beneficieze de efectele pozitive ale
turismului, cu participarea sectorului privat. OGD-urile pot fi stabilite la diferite eșaloane teritoriale și se pot
organiza în rețea, așa cum arată adoptarea recentă a unei legi privind crearea și implementarea de
organisme de management al destinației din România.
Guvernul Canadei, care coordonează deja o abordare care asociază ansamblul administrației
federale, cooperează activ și cu omologii săi provinciali și teritoriali. În 2016 Consiliul Canadian al miniștrilor
turismului a formulat Declarația de la Nunavut, care afirmă angajamentul autorităților federale, provinciale și
teritoriale de a colabora pentru dezvoltarea turismului. În Franța, misiunea de promovare a turismului este
delegată la mai multe niveluri ale administrației regionale și locale. Un dispozitiv regional de dezvoltare,
Planul de dezvoltare regională pentru turism și recreere (SRDTL), stabilește obiectivele pe termen mediu
pentru dezvoltarea turismului regional și definește condițiile de implementare a politicilor. Fiecare regiune
are un Comitet regional de turism (CRT). Regiunile sunt responsabile de propriile date despre turism și
coordonează proiectele publice și private legate de dezvoltarea, promovarea și informarea turistică.
Departamentele elaborează, după caz, planuri de dezvoltare turistică, care reflectă prioritățile stabilite în
cadrul SRDTL. Fiecare dintre ele este obligată să înființeze un Comitet departamental de turism (CDT).
Municipiile și orice organizație intercomunală căreia i-au fost delegată această responsabilitate pot crea un
oficiu de turism responsabil cu primirea și informarea turiștilor și cu promovarea turismului pe teritoriul aflat
sub jurisdicția sa. Acest comitet se poate angaja, de asemenea, în alte activități, cum ar fi comercializarea
de servicii turistice.
În Elveția, în anul 2017, Consiliul federal a adoptat o nouă strategie turistică elaborată de
Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), în numele Departamentului federal pentru afaceri
economice, educație și cercetare. Coordonarea și cooperarea se numără printre cele opt domenii
principale de intervenție ale noii strategii. Aceasta consolidează coordonarea politicii turismului din cadrul
confederației, iar obiectivul său principal este de a transforma Forumul elvețian de turism (FTS) într-o
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platformă de dialog și coordonare. Scopul este de a înființa grupuri de lucru temporare compuse di n
reprezentanți ai sectorului turistic, cantoanelor, municipalităților și administrației federale. Este vorba de a
crea, cu titlu temporar, grupuri de lucru lărgite, compuse din reprezentanți ai sectorului turistic, ai
cantoanelor, ai municipiilor și ai administrației federale. În cadrul acestor grupuri de muncă, cooperarea pe
teme și proiecte specifice urmărește să identifice provocările într-o manieră țintită v și să propună diferite
măsuri și posibile soluții.
Legăturile dintre legislație, politicile și programele naționale și funcțiile și activitățile administrațiilor
locale și ale OGD sunt de o importanță deosebită. În multe țări, expertiza în domeniul turism ului a fost
delegată regiunilor sau statelor, în timp ce funcții precum auditul și controlul calității și aplicarea
regulamentelor srevin de multe ori sub birourilor regionale sau locale ale ministerului de turism sau Oficiul
național al turismului. Cu toate acestea, unele dintre aceste funcții, precum și diverse activități de
dezvoltare, de management și de comercializare pot fi conduse de organisme locale în legătură și în acord
cu ONT și alte organisme naționale.
În Maroc, ministerul turismului are o rețea de șapte organisme regionale și 18 organisme
provinciale care îl sprijină în misiunea sa. În Columbia, ministerul coordonează planificarea turismului cu
autoritățile regionale și locale în cadrul acordurilor de competitivitate care definesc activitățile prioritare care
urmează să fie făcute împreună pe o perioadă de trei ani. În Franța, „contractele de destinație“ vizează să
reunească actorii publici și privați dintr-o anumită regiune în jurul unor tematici inspiratoare pentru a crea și
a promova o ofertă atractivă, cuvizibilitate națională și internațională ridicată. Multe țări oferă organismelor
turistice regionale și locale consultanță, asistență și, adesea, finanțare pentru a le permite să își
îndeplinească funcțiile. În Belgia, un nou cod al turismului facilitează restructurarea și clarificarea funcțiilor
diferitelor părți interesate și reducerea numărului de case ale turismului. Există, de asemenea, o nevoie de
integrare ascendentă eficientă, care oferă organismelor locale și regionale o voce la capitolul de elaborare
a politicilor și a programelor naționale. Cele mai multe țări includ reprezentanți regionali în structurile
naționale de coordonare a turismului. Organisme care nu aparțin sectorului de turism pot, de asemenea, să
coordoneze și să ofere sprijin-în Suedia, de exemplu, Asociația autorităților locale și ale regiunilor (SALAR)
intervin din ce în ce mai mult în acest domeniu și sprijină activitatea membrilor săi prin intermediul unor
platforme, rețele și conferințe.
Pentru a realiza o mai bună coordonare și compatibilizare a eforturilor întreprinse prin programe de
dezvoltare europene, naționale, regionale sau locale multe țări au realizat că actuala guvernanță este
deficitară și au luat măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Pe această linie a eforturilor de situează și legea
română privind organismele de managementul al destinațiilor
România a realizat că instituirea unei organizații de management al destinațiilor care să mobilizeze
participarea optimă a tuturor structurilor operaționale este singura modalitate de a as igura dezvoltarea și
gestionarea unui sector integrat și omogen al turismului. Prin urmare, ea a adoptat o lege privind înființarea
și dezvoltarea de organizațiide management al destinației, care vor stabili un parteneriat între sectoarele
public și privat și ONG-uri și vor sensibiliza toate părțile interesate în ceea ce privește rolul lor în
promovarea generală a destinației turistice. Legea stabilește o structură pe trei niveluri pentru OMD-uri și
precizează că cel puțin 50% din membrii lor trebuie să pro vină din sectorul privat:
● Un OMD central sau național. Acest organism va fi primul rând responsabil cu funcționarea și
gestionarea întregului sector al turismului și de coordonarea sa intersectorială. Responsabilitățile sale vor
cuprinde următoarele domenii: politici și strategii,administrare, guvernanță, management, legislație,
reglementare, dezvoltarea resurselor umane, marketing și promovare, dezvoltare durabilă și control al
calității. Acesta va reuni ministerele competente (respectiv ministerul de turism, transporturile, cultura,
educația și cercetarea, apa și silvicultura, dezvoltarea regională, administrația publică și fondurile europene
și de mediu) și alte părți interesate cheie (asociații profesionale, ONG-uri, manageri pentru zonele
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protejate, instituții de învățământ și de formare în turism, asociații patronale, OMD-uri regionale și alte
entități relevante). Acest organism la nivel înalt va avea un consiliu de conducere.
● OMD-uri regionale. Ele vor menține relații strânse cu OMD-ul la nivel național și li se va
încredința gestionarea anumitor regiuni. Ele pot lua forma unui grup format din mai multe OMD-uri locale.
Acestea vor include printre membrii lor autoritățile locale, sectorul privat, organizațiile profesionale,
universitățile etc. Conduse de un consiliu de administrație, ele se vor bucura de o autonomie deplină în
dezvoltarea și comercializarea produselor și a destinațiilor, a resurselor umane, a organizării de
evenimente, a legislației regionale/locale și a reglementărilor sectoriale.
● OMD-uri locale. Ei vor fi responsabile pentru o singură destinație - un oraș, o comună sau o
destinație tematică. Autoritățile locale vor fi principalii promotori, dar în parteneriat cu sectorul privat.
Administrat de un comitet executiv local, acestea vor funcționa sub îndrumarea și cu sprijinul OMD-ului
regional și se vor coordona cu alte organizații locale locale din regiune.
Numeroase categorii de cheltuieli publice- cum ar fi cele pentru infrastructură, conservarea
patrimoniului, servicii esențiale, securitate, afaceri, educație și formare, marketing și promovare - afectează
calitatea destinațiilor și a rezultatelor turismului. Sectorul este, prin urmare, sensibil la conjunctura
economică globală, la realizarea de venituri pentru trezoreria publică și la resursele disponibile. În multe
țări, starea finanțelor publice a rămas dificilă. În ceea ce privește bugetele alocate în mod special
turismului, panorama este destul de contrastantă.
În câteva țări, bugetul anual acordat sectorului a scăzut între 2015 și 2016/2017 (Croația,
Flandra/Belgia, Grecia, Republica Cehă), în timp ce în altele a crescut (Germania, Canada, Chile, Spania ,
Finlanda, Ungaria, Luxemburg, Malta, Elveția). In aceste diferențieri sunt implicate forțe opuse: o
restrângere de resurse publice și politici de austeritate, pe de o parte, o creștere a gradului de
conștientizare a importanței economice a turismului, pe de altă parte. Un exemplu extrem este Ungaria,
unde pachetul de turism a crescut de patru ori în anul 2017, deoarece autoritățile ungare au transformat
sectorul în prioritate strategică. În general, cea mai mare parte a bugetului de turism este destinat
marketingului și promovării – inclusiv funcționarea oficiilor naționale de turism - și deseori servește ca o
pârghie pentru a încuraja sectorul privat să dezvolte activitățile sale de marketing.
În unele țări, sume importante sunt alocate proiectelor și programelor care vizează îmbunătățirea
infrastructurii și valorizarea produsului turistic. De cele mai multe ori în regiuni în dificultate sau care dețin
un potențial turistic. Fondul pentru infrastructura turistică din Noua Zeelandă este un exemplu elocvent în
acest sens.
În majoritatea țărilor, cea mai mare parte a finanțării pentru turism provine de la bugetul guv ernului.
Fondurile structurale ale Uniunii Europene au, de asemenea, o contribuție substanțială în țările în care sunt
disponibile. Alte surse de finanțare sunt impozitele sunt taxele și redevențele pentru cazare, sejur, călătoria
cu avionul și utilizarea anumitor resurse.
De asemenea, companiile contribuie uneori financiar la serviciile furnizate. În Columbia, de
exemplu, alte surse de finanțare includ contribuții obligatorii ale furnizorilor de servicii turistice pentru
promovarea destinațiilor naționale, veniturile din utilizarea mărcilor de turism publice și amenzi impuse
prestatarilor de servicii turistice în cazul săvârșirii de infracțiuni. În câteva țări, impozitele și taxele
reprezintă principala sursă de finanțare a turismului – în Portugalia, taxele pe jocurile de noroc reprezintă
mai mult de jumătate din bugetul sectorului, în timp ce în Costa Rica, bugetul este finanțate este
reprezentat mai mult de jumătate cu o rată forfetară de intrare pe teritoriu, restul fiind în mare parte
completat de impozitele pe biletele de călătorie emise sau cumpărate în țară. Regulile privind o eventuală
alocare a fondurilor obținute dintr-o sursă sau alta către beneficiari și proiecte predefinite sunt, în general,
variabile.
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III.2.3. Politici, strategii și programe de turism naționale
Atenția și sprijinul pe care o țară îl acordă turismului depind de modul în care sectorul este
perceput în cadrul politicilor naționale generale, în special în contextul mai larg al economiei și al
dezvoltării. În Mexic, de exemplu, Planul Național de Dezvoltare 2013-18 recunoștea importanța turismului
pentru crearea de locuri de muncă și pentru păstrarea patrimoniului. În Japonia, sectorul a fost considerat
unul dintre cei șase piloni ai Strategiei de revitalizare a Japoniei în 2016, în Republica Slovacă el a fost
inclus în programul guvernamental, iar în Elveția a ocupat un loc strategic în noua politică regională.
O mare majoritate a țărilor au publicat politici și/sau strategii turistice pe termen mediu și lung. Cele
mai multe sunt de cinci ani, dar unele țări au stabilit cadre pentru un deceniu sau mai mult, care servesc
drept bază pentru strategii și planuri pe termen scurt (de exemplu, Irlanda). Planurile de acțiune și
documentele strategice enunță, în general, un ansamblu de principii, politici și obiective care apoi formează
baza unor intervenții specifice. Elaborarea și punerea în aplicare a unor noi politici și strategii pot galvaniza
sectorul și favoriza o serie de noi angajamente și acorduri; acest lucru se întâmplă în mo d special în cazul
Orientarea politicilor turistice și a domeniilor de interes prioritare are multe asemănări în diferite țări. Iată
temele recurente:
● Creșterea competitivității în încercarea de a asigura durabilitatea sectorului
● Îmbunătățirea calității infrastructurii, a facilităților/amenajărilor și a serviciilor
● Consolidarea poziției internaționale și a specificitățilo r țării ca destinație turistică
● Dezvoltarea condițiilor adecvate pentru investiții, creștere și inovare
● Acțiuni în ceea ce privește sezonalitatea cererii - dezvoltarea turismului în afara sezonului
● Extinderea acoperirii teritorială a turismului, încurajarea dezvoltării și a cheltuielilor în regiunile cu
potențial ridicat
● Abordarea deficitului forței de muncă și creșterea nivelului de competențe și de formare
● Atragerea de noi piețe emițătoare și satisfacerea nevoilor acestora
● Îmbunătățirea transportului și a legăturilor sale
● Îmbogățirea informațiilor și a datelor turistice.
În ultimii doi ani s-a putut observa o serie de evoluții strategice care au dat o importanță nouă sau
mai mare următoarelor aspecte:
● Importanța descrescătoare acordată creșterii volumului turistic în favoarea nivelului cheltuielilor
și a valorii generate de turism, precum și realizării altor avantaje sociale. În Coreea, de exemplu, noul
guvern a definit o direcție strategică care se concentrează asupra "bunăstării turistice" și promovează
turismul ca mijloc de îmbunătățire a calității vieții și de stimulare a economiei naționale. Politicile integ rează
din ce în ce mai mult principiile generale ale creșterii incluzive, în legătură cu participarea comunităților
locale, crearea de locuri de muncă de calitate și asigurarea unui acces universal.
● Neliniștile legate de presiunile care rezultă din creșterea rapidă și adesea haotică a turismului în
anumite locuri, asociate cu riscul de "turism de peste" și necesitatea de a se concentra asupra modalităților
de gestiune și remedierii problemelor de capacitate de primire. Islanda analizează sau pune în aplic are
diverse dispoziții în scopul gestionării creșterii turismului și îmbunătățirii preluării vizitatorilor (Caseta 1.6).
● Nevoia urgentă de a introduce instrumente digitale în multe domenii ale dezvoltării, ale
managementului/gestiunii și comercializării turistice.
● Sensibilizarea la problemele legate de siguranță și securitate care afectează deciziile și
bunăstarea vizitatorilor și necesitatea de a se asigura că aceste aspecte sunt luate în considerare în timp ul
călătoriei și sejurului lor.
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III.2.4. Planificarea regională și locală a destinațiilor
Multe politici naționale de turism au ca o trăsătură notabilă reorientarea intervențiilor planificate și
integrate pe destinații regionale și locale. Diverse țări au implementat programe bazate pe o alegere de
destinații locale, selectate datorită potențialului lor turistic sau a nevoilor lor economice. Ele văd în acest
demers un mijloc eficace de concentrare a resurselor și de implicare a părților interesate.
Destinațiile trebuie, la rândul lor, să pună în aplicare propriile politici și programe pentru a ajunge la
o dezvoltare turistică fructuoasă, bine primită și integrată. Guvernul le poate oferi cadre de referință și
îndrumări în acest scop. Programul islandez al Planurilor de management al destinațiilor oferă un exemplu
elocvent în acest sens: este vorba de declarații de principii comune care să ghideze creșterea și
dezvoltarea, să clarifice rolurile diferitelor părți interesate și să definească măsurile și resursele necesare.
De asemenea, destinațiile au beneficiat de diferite forme de finanțare și de asistență pentru a-și realiza
programele și pentru a-și executa proiectele de dezvoltare și alte inițiative. Acest lucru este valabil în
special pentru Fondul pentru infrastructura turistică din Noua Zeelandă și pentru programul portughez
Valorizar. În Marea Britanie, Fondul Discover Anglia a finanțat și va finanța proiecte în valoare de 40
milioane lire sterline între 2016-17 și 2019-20 pentru a încuraja turiștii străini să viziteze diferite destinații în
Anglia.

III.3. Oferte de produse și servicii înnoite, destinații originale
Buna funcționare a turismului se bazează pe o ofertă de produse și destinații turistice care oferă
servicii atractive, stimulative și satisfăcătoare, în conformitate cu tendințele pieței și cu așteptările
vizitatorilor. Ea presupune, de asemenea, promovarea lor eficientă și eficace. Țările sunt conștiente de
aceste imperative. Ele iau multe măsuri pentru a identifica cerințele piețelor emițătoare noi și tradiționale,
pentru a defini și a dezvolta oferte turistice bazate pe teme și trasee originale, precum și pentru efectuarea
de campanii de marketing eficace și creative. Aceste măsuri trebuie, de asemenea, să contribuie la
realizarea obiectivelor și priorităților strategice. Multe țări au subliniat necesitatea de a ameliora
competitivitatea printr-o ofertă turistică specifică, de a oferi mai mult interes regiunilor mai puțin cunoscute
și de a le acorda și accepta mai multe cheltuieli pentru acestea și, în special, pentru remedierea problemei
sezonalității și dezvoltării activității în diferite perioade ale anului. Locul strategic al transformării digitale
joacă, de asemenea, un rol major în politicile implementate.

III.3.1. Accent pe abordări strategice și tematice de produse și de destinații
Multe țări văd în patrimoniul lor cultural și natural substanța atracției lor turistice. Politicile actuale
solicită conservarea acestor proprietăți valoroase ca atare, precum și în interesul turismului. De asemenea,
sunt luate măsuri diverse pentru a obține avantaje comerciale mai mari, îndeosebi pentru o mai bună
distribuire a cheltuielilor vizitatorilor, la nivel național și pe tot parcursul anului. Elaborarea unor oferte de
vojaj bazate mai mult pe ecoturism, regiuni sălbatice și activități în aer liber reprezintă o temă care revine
deseori. Mai multe țări, printre care Canada și Chile, au creat programe voluntariste pentru consolidarea
imaginii de marcă a destinației lor în legătură cu parcurile lor naționale.
Alte țări, cu o mare varietate de terenuri și peisaje foarte variate, văd în drumeții și în ciclism o
piață de primă importanță. Printre proiectele lor figurează noua extensie a circuitului de ciclism Nga
Haerenga și se adaugă trasee la rețeaua pedestră națională Great Walks în Noua Zeelandă, dez voltarea
rețelei premiate de trasee montane în Luxemburg, amenajarea de trasee de cicloturism în Israel și
extinderea în continuare a rețelei europene de trasee de ciclism Eurovelo.
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Ecoturismul și-a dovedit utilitatea ca instrument de dezvoltare durabilă în zonele rurale din
România și din alte țări din Europa Centrală și de Est, care îi oferă un sprijin puternic în cadrul politicilor lor.
În general, diverse destinații au încurajat turismul rural și autohton, parțial pentru a oferi vizitatorilor
experiențe noi, tipice, dar și pentru a sprijini modurile de subzistență locală.
În Germania, un proiect în curs de desfășurare, denumit ”Scenografierea destinațiilor: cum asigură
turismul cultural succesul în zonele rurale?, a suscitat un interes considerabil ș i a fost extins la șase
regiuni, care sunt susținute pentru a servi drept modele pentru alții. Reunind actori din lumea culturală și
artistică și profesioniștii în managementul destinațiilor, proiectul urmărește stabilirea unor branduri culturale
originale și durabile, crearea unor rețele elastice de intervenienți competenți și să definească programe de
finanțare durabile.
În Peru, un proiect s-a concentrat pe dezvoltarea utilizării produselor și de artizani locali în lanțul de
aprovizionare turistic, iar în Africa de Sud Departamentul de Turism elaborează în prezent un cadru de
referință pentru "dezvoltarea de complexe turistice", cu accent pe turismul durabil în localitățile rurale. Alte
țări au căutat să-și diversifice oferta de turism prin orientarea spre piețe noi și alternative pentru a
îmbunătăți ocuparea în timpul sezonului scăzut și pentru a atrage vizitatori cu o putere de cumpărare mai
mare. Din aceste rațiuni a fost lansat sau dezvoltat turismul pentru sănătate și wellness în mai multe țări,
printre care Letonia, Lituania, Mexic și Turcia, unde Ministerul Culturii și Turismului a selectat trei regiuni de
dezvoltare a turismul termal pentru a desfășura proiecte pilot.
Guvernul luxemburghez a subliniat importanța turismului de congrese/conferințe și de afaceri
pentru Marele Ducat, precum și necesitatea de a îmbunătăți coordonarea pe acest segment și de a-i spori
vizibilitatea internațională. Din această perspectivă, Ministerul Economiei a creat, în anul 2015, clusterul
MICE din Luxemburg. Pe baza unei analize SWOT a fost elaborată o strategie comună MICE (călătorii de
motivare și de congres), care definește marile axe ale dezvoltării sectoriale, de identificare a pieței și de
segmentare a clienților și descrie instrumentele promoționale care vor fi utilizate. Pe lângă comisiile tehnice
din cadrul cluster-ului, autoritățile colaborează cu sectorul pentru a implementa diverse proiecte de
dezvoltare, inclusiv un calendar al evenimentelor MICE, o cartă de calitate și un proiect de organizare a
reuniunilor ecologice destinate să promoveze și să pună în valoare manifestări ecoresponsabile. Proiectul
său de promovare emblematic este prestigiosul eveniment bienal Meet Luxemburg, lansat în anul 2016
pentru a invita potențialii clienți MICE pe piețele vizate, a prezenta avantajele destinației Luxemburg și a
pune în contact cererea și oferta. Scopul final este crearea unui Birou național al Ccongreselor pentru
sectorul MICE. În plus față de funcția sa de ghișeu unic, biroul va juca un rol cheie în promovarea
economiei luxemburgheze asociate sectoarelor economice prioritare, care sunt considerate deosebit de
promițătoare pentru congrese și manifestări.

III.3.2. Marketing și campanii de promovare eficace
Comercializarea turismului este o funcție esențială a oficiilor naționale de turism. În general, ea
este ghidată de politicile și strategiile generale de turism, deși sunt uneori dezvoltate separat strategii de
comercializare disticte. În acest domeniu s-au desenat recent evoluții generale care au luat amploare, însă
ele au diferite forme în funcție de țară:
● Conștientizarea creșterii rapide și a potențialului viitor al mai multor piețe emergente, în special
în China, dar și în alte țări, în special din cele asiatice. Aproape fiecare țară, de pe toate contine ntele, a
identificat oportunitățile de desfacere de pe aceste piețe și le -au integrat în strategiile lor.
● Luarea în considerare a necesității de a menține mai multe piețe emițătoare, pentru a evita o
dependență excesivă în privința unora dintre ele și riscurile legate de încetinirea bruscă a activității lor.
Acest aspect este menționat în mod specific în politicile de marketing ale Turciei și ale statului Filipine, dar
este luat în considerare în mare parte și în alte părți.
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● Creșterea eforturilor de identificare și de atragere a unor piețe independente de înaltă gamă
(calitate). Spania, de exemplu, se concentrează pe segmentul "sofisticat", care poate fi descris ca fiind
constituit din persoane interesate de cultură, arte, sejururi originale, gastronomie și cumpărături. Coreea
vizează noii călători independenți chinezi, cărora le oferă formalități de vize simplificate.
● O atenție sporită pentru strategiile numerice, deoarece platformele digitale deschid noi
oportunități în materie de parteneriate și de noi accese la piață, la costuri mai mici decât cele specifice
metodelor tradiționale de comercializare.
Deși se exercită o presiune de scădere asupra finanțării publice pentru comercializare, bugetele
globale au rămas stabile, ceea ce se explică în parte p rin caracterul extrem de concurențial al pieței
mondiale a turismului. Majoritatea țărilor recunosc, totuși, că trebuie să găsească modalități și mijloace de
mobilizare și de stimulare a finanțării din sectorul privat pentru a-și promova destinațiile și se implică în
acest sens. Printre provocările cu care se confruntă se pot cita necesitatea de a identifica oportunități de
parteneriat de afaceri, de a furniza dovezi concrete privind impactul, rezultatele și eficacitatea contribuțiilor
în natură și de a accepta cu precădere avantajele în natură ca o rentabilitate adecvată a investițiilor
(OCDE, 2017b). .
Unele țări au fost receptive și au sporit resursele destinate comercializării în fața evoluțiilor rapide
ale situației; Franța, de exemplu, a creat un fond de urgență pentru promovarea turismului, pentru a face
față crizei de pe piață ca urmare a atacurilor teroriste din 2016. Un aspect deosebit de creativ al
comercializării turistice a fost definirea și promovarea noilor marci de destinație. Rusia a depus eforturi
pentru a mobiliza interesul și sprijinul localnicilor în crearea de imagini noi de marcă. Cre area de branduri
infranaționale, parțial legată de zonele de dezvoltare turistică nou definite sau privilegiate și însoțită de
concepte și oferte de produse inovatoare a jucat un rol decisiv în unele țări.
Acest lucru este valabil în special în Olanda, care și-a dat seama că oferta turistică a unei țări este
constituită din mai multe orașe mici de o importanță nevralgică și a adoptat strategia de marcă și de
comercializare HollandCity; în Polonia, cu Casa de mărci turistice teritoriale poloneze; și în Irl anda, cu
reușita brandurilor bazate pe cultură și al circuitelor regionale (Caseta 1.12).
Alte țări au realizat cu creativitate proiecte și campanii de comercializare inspirate din prioritățile
strategice, îndeosebi necesitatea de a încuraja turismul în afara sezonului (cum ar fi campania 365 din
Croația), stabilirea de parteneriate transnaționale (Visit Arctic Europe) și utilizarea rețelelor sociale pentru
exploatarea piețelor în plină expansiune. Operațiunile promoționale continuă să se bazeze pe tactici
tradiționale, cum ar fi cooperarea cu agențiile de voiaj și operatorii de turism, contactele cu mass-media și
jurnaliștii specializați și participarea la manifestări turistice.
Cu toate acestea, comercializarea online și utilizarea avizată a social media ocupă acum un loc
privilegiat în majoritatea campaniilor de marketing turistic. Astfel, camp ania Destinație Canada „Travel of Y
Generation“ viza să utilizeze rețelele sociale (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter și YouTube) pentru a
consolida notorietatea Canadei și a spori dorința de a vizita țara, intervenind pe platformele de schimburi
dintre călători și alimentând convesațiile prin difuzarea de conținuturi. De fapt, multe oficii naționale de
turism plasează tehnologiile digitale în centrul strategiei lor. Astfel, VisitDenmark, Destination Canada și
NBTC Holland Marketing încearcă să creeze noi parteneriate cu operatorii de turism online și cu platforme
digitale, cum ar fi Airbnb, în timp ce Visit Portugal a ales ca totul să fie digital pentru toate operațiunile de
comercializare (OCDE, 2017b).

III.3. 3. Tranziția completă către tehnologia digitală
Revoluția digitală a avut o influență profundă și durabilă asupra turismului. Ea este în același timp
o sursă de posibilități și de provocări pentru destinațiile și întreprinderile de turism independente, care
trebuie să adopte pe deplin noile tehnologii dacă vor să-și mențină competitivitatea, lucru de care politicile
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și strategiile în domeniul turismului trebuie să țină foarte bine cont. Dacă toate țările iau dispoziții adecvate,
unele au comandat studii sau au elaborat planuri și programe spe cifice pentru trecerea la digital în sectorul
turistic, îndeosebi Austria, Bulgaria, Coreea, Croația , Danemarca, Spania, Federația Rusă, Italia, Mexic,
Elveția și Turcia.
Există două domenii principale în care trecerea la digital are un impact profund asupra dezvoltării,
managementului și comercializării turismului. Primul este procesul de comunicare cu turiștii. El prezintă
multiple fațete pe care țările trebuie să le ia în considerare,ca de exemplu: toate formele de prezentare
online a mesajelor promoționale și a informațiilor; utilizarea eficace a rețelelor sociale pentru a influența
alegerile și pentru a promova schimbul de experiențe prin contacte personale, dar și prin rețele comerciale;
importanța crescândă a mecanismelor de evaluare a facilitățilo r turistice de către clienți; creșterea
dominației agenților de turism online în gestionarea achizițiilor de călătorii, ceea ce are un impact
semnificativ asupra performanței întreprinderilor; utilizarea permanentă a tehnologiilor mobile pentru a oferi
vizitatorilor informații în timpul șederii lor.
Un alt aspect al trecerii la tehnologia digitală este oportunitatea pe care aceasta o oferă de recurge
la utilizarea de noi modalități creative de a îmbunătăți experiența vizitatorilor, îndeosebi prin utilizare a tot
mai mult a realității virtuale, nu numai pentru contextualizarea atracțiilor, ci și pentru adăugarea de noi
dimensiuni strategiilor de promovare și de comercializare, cum ar fi în campania "SpiritulScoției "din
Regatul Unit.
Cea de-a doua consecință majoră a tranziției digitale ține de posibilitățile pe care acesata le oferă
pentru gestionarea tranzacțiilor și pentru captarea și procesarea informațiilor și datelor privind cererea și
oferta turistică. Este vorba, de exemplu, de exploatarea de noi s urse de date și volume mai mari de
informații mai complexe. În sectorul turismului, activitatea în acest domeniu este încă embrionară. Mai
multe țări au lansat proiecte noi pentru gestionarea sistematică a informațiilor digitale, cum ar fi Sistemul
informatic integrat de turism din Bulgaria și platforma DATA Tourism din Franța. Platforma eVisitor creată
în Croația oferă un exemplu de abordare integrată.
În definirea strategiei lor digitale pentru turism, țările vor trebui să găsească modalități de
remediere a lacunelor care persistă în sistemele lor, în special în ceea ce privește infrastructura și
interconexiunile, de exemplu prin utilizarea rețelelor de debit înalt și a rețelelor wifi ușor accesibile turiștilor
și eliminarea barierelor legate de nivelul ridicat al taxelor de roaming. Diverse proiecte acordă un loc
special consolidării competențelor digitale ale micilor întreprinderi turistice și accesului acestora la
tehnologie.
Dezvoltarea capacităților la actorii din sectorul sconstituie astfel un punc t privilegiat al programului
care vizează dezvoltarea și transformarea digitală a turismului în Austria. Având în vedere natura sa
universală, tranziția digitală începe să ocupe un loc central în maniera în care destinațiile sunt percepute,
planificate, gestionate și demarcate. Noțiunea de "destinație inteligentă", și anume o destinație turistică
inovatoare, folosind tehnologii avansate pentru a asigura dezvoltarea sa durabilă, își face loc și drum și în
practica turismului. Prima Conferință mondială a destinațiilor inteligente s-a desfășurat în Spania în 2017,
unde acest concept a fost implementat ca parte a unui proiect de "Destinații inteligente".

III.4. Caracteristici ale filierei turistice actuale: competitivitate, durabilitate și
inclusivitate
Peste tot în lume țările se confruntă cu aceleași probleme care constau în eliminarea obstacolelor
din calea competitivității în sectorul turismului și îmbunătățirea rezistenței și durabilității acestuia. Practic,
este vorba de creșterea deschiderii spre exterior și a fluxului vizitatorilor, a cunoștințelor și a resurselor.
Prioritățile strategice, care își găsesc expresia în politicile și intervențiile de pe teren, consistă în
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îmbunătățirea transportului, în consolidarea accesibilității în toate formele sale, îmbunătățirea calității,
stimularea investițiilor și a rezultatelor întreprinderilor și dezvoltearea competențelor, a locurilor de muncă și
a oportunităților de carieră în turism.
În același timp, este în general acceptat că turismul, atunci când se b azează pe o implicare
puternică a părților interesate și pe principiile dezvoltării durabile, poate promova o creștere mai incluzivă,
oferind oportunități de angajare și de dezvoltare economică atât în zonele urbane, cât și în cele rurale. De
asemenea, el poate stimula interesul pentru cultură șipentru mediu și poate contribui la finanțarea protecției
și gestionării zonelor protejate, ca și pentru conservarea biodiversității. Având în vedere potențialul său de
avansare a programului universal de dezvoltare durabilă până în 2030, anul 2017 a fost proclamat „Anul
internațional al turismului durabil pentru dezvoltare“.

III.4.1. Transporturi ameliorate calitativ și directe
Existența unor infrastructuri și a unor servicii de transport eficiente sunt esențiale pentru atragerea
fluxurilor de vizitatori care asigură vitalitatea sectorului turistic. Pentru a-și dezvolta propria economie
turistică, țările trebuie să stabilească legături de calitate cu piețele emițătoare existente și potențiale și să
ofere vizitatorilor modalități practice, eficace și agreabile de a călători spre destinațiile lor. Absența
întreruperii în deplasări presupune eliminarea tuturor tipurilor de obstacole inutile, fie ele materiale,
economice, juridice sau administrative, fie că ele decurg ca urmare a impresiilor nefavorabile, a lipsei de
informații, de încurajare, de securitate și de ospitalitate.
Ameliorarea sejurului, astfel cum este el experimentat de vizitatori, necesită mijloace de acces
performante, proceduri de eliberare a vizelor și formalități vamale eficiente, transport multimodal convenabil
până la destinație, corespondențe eficace între modalitățile interregionale și locale, ghișee electonice de
bilete, informare și semnalizare multilingvă, precum și facilitarea accesului pasagerilor cu mobilitate redusă
(OCDE, 2016).
Formalitățile complexe de vize și de admitere pe teritoriu constituie obstacole dovedite în calea
călătoriilor. În ciuda măsurilor de securitate consolidate din multe părți ale lumii, țările au continuat să
introducă proceduri accelerate și mai funcționale. Statele Unite au dezvoltat utilizarea de programe pentru
călătorii de încredere, chioșcuri de autoservire, sisteme de semnătură amelorate și de așteptare
îmbunătățite și alte progrese tehnice în formalitățile de sosire la punctele de intrare pe teritoriul lor.
În Regatul Unit, una dintre cele cinci priorități principale ale Planului de acțiune în domeniul
turismului pusă în aplicare de către autorități este aceea de a încuraja ameliorarea continuă a procedurilor.
În anul 2018, Franța a redus cerințele minime de viză pentru cetățenii a 10 noi țări și a accelerat vămuirea
în porturile de intrare. Rusia și-a relaxat cerințele de eliberare a vizei pentru circuite cu trei zile sau mai
puțin. Ameliorarea formalităților de obținere a vizei și alte măsuri de facilitare a călătoriilor sunt uneori
realizate prin acorduri bilaterale, cum ar fi cele negociate între China și multe țări, inclusiv Australia, Statele
Unite, Noua Zeelandă și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Multe destinații continuă să ducă o
politică proactivă de liberalizare a transportului aerian. Mai multe țări, precum Australia, Brazilia, Grecia,
Israelul și Islanda caută în mod activ noi legături aeriene. Cazul Maltei demonstrează utilitatea colaborării
cu autoritățile aeroportuare locale pentru a crea noi linii și creșterea considerabilă care poate rezulta de
aici.
Interesul pentru transportul turistic nu este în niciun fel limitat la rutele aeriene. Unele țări au luat
măsuri pentru îmbunătățirea unei game de infrastructuri și de servicii. Optimizarea rețelelor multimodale de
transport aerian, terestru și maritim constituie o prioritate cheie în Filipine. În Regatul Unit, principala
prioritate a autorităților este de a oferi turiștilor internaționali diverse servicii de transport (feroviar, autobuz,
autocar) pentru a le facilita călătoria în afara Londrei. În Noua Zeelandă, guvernul a publicat o Declarație
de Politică Guvernamentală privind transportul terestru; această declarație de politică publică stabilește
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prioritățile guvernamentale care influențează deciziile de investiții în transporturile din întreaga țară.
Proiectul GPS pentru anul 2018 a pus accentul pe turism, astfel încât drumurile și facilitățile auxiliare
folosite de turiști să fie adaptate în acest scop. O revizuire a proiectului este în curs de desfășurare pentru
a verifica dacă acesta reflectă prioritățile actuale ale guvernului.
Realizarea de infrastructuri pentru a facilita călătoria vizitatorilor și descoperirea destinațiilor nu
este motivată numai prin îmbunătățirea accesibilității și a creșterii. Diverse țări, printre care Austria, Italia și
Slovenia au lansat proiecte de mobilitate bazată pe drumeții, ciclism și transport public, care sunt produse
turistice atractive, dar sunt, de asemenea, conforme cu politicile care vizează reducerea aglomerației și a
emisiilor de carbon legate de călătoriile turistice. În Italia, anul 2016 a fost desem nat "Anul drumurilor din
Italia" (I Cammini d'Italia) pentru a pune în valoare itinerariile culturale prin informații și acțiuni comerciale
îmbunătățite.

III.4.2. Consolidare a turismului intern și lărgire a accesului la turism
Importanța relativă a pieței interne în economie variază în mod considerabil în funcție de țară. În
multe țări dezvoltate, valoarea sa este adesea semnificativ mai mare decât cea a pieței internaționale în
ceea ce privește cheltuielile totale ale vizitatorilor. Multe țări, conș tiente de contribuția majoră a turismului
intern la rezultate întreprinderilor și la profitabilitate, caută să îl dezvolte. O piață internă dinamică poate
reduce riscul de dependență excesivă față de anumite piețe internaționale, uneori mai volatile. Aceas ta
poate reduce, de asemenea, problema sezonalității, deși în unele țări vârful de sezon în turismul intern este
destulde lung. Durabilitatea oferă, de asemenea, argumente pentru piața internă, deoarece aceasta
produce, probabil, mai puține emisii de carbon generate de transportul de vizitatori, chiar dacă politicile iau
rar în considerare acest aspect.
Mai multe țări au semnalat faptul că au pus în aplicare proiecte specifice și programe speciale pe
piața internă, cum ar fi Africa de Sud, Germania, Chile, Coreea, Statele Unite ale Americii, Franța, Italia,
Mexic, Polonia, Republica Slovacă, Regatul Unit și Turcia. Unele au lansat campanii de comercializare la
nivel mondial, cum ar fi campania promoțională "Să parcurgem tot Mexicul”, care are ca scop nu num ai să
încurajeze turismul intern, ci și să promoveze diversificarea produselor și să reducă sezonalitatea.
Campania „Să cunoaștem mai bine Polonia – Week-end la jumătate de preț“, concepută de ministerul
turismului și sportului, incită la un mare număr de atracții, de activități și de furnizorii de servicii de găzduire
pentru a propune un sfârșit de săptămână la prețuri promoționale.
În Turcia, ministerul turismului se străduiește să dezvolte turismul intern prin susținerea unor
târguri și manifestări care se pretează la această activitate; de asemenea, el acționează în cooperare cu
Asociația agențiilor de turism din Turcia în cadrul campaniei „early booking“, care oferă prețuri rezonabile
pentru turiștii interni care rezervă sejurul lor cu patru până la șapte luni în avans.
Unele proiecte de promovare a turismului intern nu au numai o finalitate economică, ci sunt și
strâns asociate cu politicile care vizează să ofere tuturor indigenilor posibilitatea de a lua o vacanță,
indiferent de situația lor personală, ca parte a un program de turism social. Acest lucru poate implica oferte
subvenționate pentru anumite grupuri și măsuri care să încurajeze ameliorarea și promovarea creerii de
facilități ușor accesibile.

III.4.3. Consolidare a performanței întreprinderii, a reglementării calității și a procesului
investițional
Politicile vizând creșterea competitivității turismului trebuie să acorde o atenție deosebită eficacității
și calității activității întreprinderilor turistice și volumului investițiilor în acest sector. Este vorba, pe de o
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parte, de îmbunătățirea mediului economic general, dar și de luarea de măsuri pentru a defini și a promova
servicii de calitate și pentru a oferi diferite forme de stimulente și sprijin.
Mai multe țări au luat măsuri pentru a reduce povara normativă a funcționării întreprinderilor din
domeniul turismului și a realizării de investiții, uneori în cadrul unei reforme legislative mai ample a
sectorului. Brazilia a examinat 118 propuneri de modernizare a legii turismului; Malta a inițiat o reformă
majoră, astfel încât cadrul său de reglementare să fie mai în măsură să răspundă la evoluția rapidă a
sectorului și să se adapteze la acesta; Slovacia a realizat un studiu al impactului reglementărilor asupra
întreprinderilor din domeniul turismului, în special asupra IMM-urilor, și a adoptat măsuri de atenuare a
acestora. În Grecia, un proces sistematic a dus la crearea unui nou cadru legislativ pentru turism.
Creșterea serviciilor turistice informale, îndeosebi a platformelo r de cazare online, s-a tradus prin
crearea a numeroase microîntreprinderi în acest sector. În numeroase țări această devoluție a fost bine
primită și uneori a contribuit la reducerea deficitului de cazare. Cu toate acestea, mai multe destinații iau de
acum măsuri pentru a reglementa această formă de turism cu scopul de a lupta împotriva avantajelor
competitive neloiale, pentru a asigura bunăstarea turiștilor și a localnicilor, precum și pentru a atenua
efectele negative pe piața imobiliară locală. Din acest punct de vedere se poate cita un studiu detaliat din
Germania, noi legi cu privire la înregistrarea locațiilor mobilate în regiunile cu un deficit de locuințe în
Franța, și un nou regulament de locuințe private în Japonia.
Un alt domeniu de acțiune și intervenție în funcționarea întreprinderilor din domeniul turismului se
referă la stabilirea de standarde și la utilizarea lor pentru a indica niveluri de calitate și pentru a încuraja
astfel ameliorările. Apariția dispozitivelor care permit clienților să își exprime opiniile și să noteze serviciile a
avut un impact semnificativ asupra mecanismelor certificare și de clasare a calității, care sunt în general
opționale. Mai multe țări s-au adaptat și au continuat să-și dezvolte sistemele, adoptând uneori un
mecanism de evaluare a clienților și asociind furnizarea de consultanță către IMM-uri. Au fost introduse noi
programe de asigurare a calității serviciilor în Luxemburg, în Republica Cehă și în Republica Slovacă, iar
Franța a luat măsuri pentru a-și moderniza eticheta Qualité Tourisme.
Pe lângă măsurile de îmbunătățire a mediului de afaceri, autoritățile din diferite țări au susținut
intervenții mai directe pentru a sprijini investițiile și funcționarea întreprinderilor din domeniul turismului prin
finanțare, taxe și alte forme de sprijin. asistență, inclusiv proiecte de investiții mari și sprijin pentru IMM-uri.
Deși programele și inițiativele menționate mai sus se concentrează pe investiții, unele țări au luat și măsuri
financiare pentru a spori cheltuielile turistice în favoarea întrep rinderilor.
Coreea a introdus un card de turism care oferă turiștilor internaționali reduceri la transport, atracții,
cumpărături, mese festive și activități de agrement; în plus, un sistem automat de rambursare și o politică
de deducere imediată permit restituirea rapidă a taxelor și achiziționarea anumitor articole fără taxe. În
Letonia, pentru a consolida competitivitatea sectorului, TVA-ul pentru cazare a fost redus la o rată mai mică
decât cea aplicată în general.
În cazul în care doresc să realizeze potențialul necesar pentru trecerea la o economie ecologică și
la o creștere durabilă și incluzivă, autoritățile publice ar trebui să ia măsuri pentru a promova mai bine și a
generaliza investițiilor și finanțările propice unei dezvoltări turisticemului durabile. Politicile posibile
presupun luarea unor măsuri, cum ar fi:
- să se faciliteze accesul la finanțare pentru titularii de proiecte de investiții în turismul durabil,
indiferent de mărimea acestora;
- să se promoveze trecerea la investiții cu emisii reduse de carbon care sunt foarte sensibile la
efectele schimbărilor climatice și să încurajeze companiile din acest sector să adopte practici mai
responsabile;
- să se consolideze capacității administrației publice și să coordoneze mai bine intervențiile la
diferitele sale eșaloane;
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- să se îmbunătățească datele și analizele privind finanțarea și investițiile într-o dezvoltare turistică
durabilă.

III.4.4. Contracararea penuriei forței de muncă și creșterea competențelor resurselor umane
în filiera turistică
Lipsa forței de muncă și oferta de competențe în sectorul turismului reprezintă o provocare majoră,
care se numără printre prioritățile multor țări din toate regiunile lumii (Australia, Austria, Brazilia, Canada,
Egipt, Franța, Grecia, Letonia, Mexic, Peru, Filipine, Polonia, Slovacia, Regatul Unit, Slovenia, Suedia și
Turcia). În unele țări insuficiența în ceea ce privește resursele umane, în special în sectorul de cazare,
frânează creșterea economică. În altele, mediocritatea serviciilor, din cauza lipsei de calificare a
personalului, pune o problemă deosebit de dificilă.
Această situație a condus la realizarea de diverse programe și măsuri specifice de remediere.
Unele țări au stabilit în acest scop structuri noi, la care particip ă serviciile competente ale statului și
reprezentanți ai sectorului, cum ar fi Tourism and Hospitality – Labour and Skills Roundtable în Australia și
Comitetul de competențe profesionale pentru sectorul turismului în Peru. Mai multe țări au implementat
măsuri concepute într-o varietate de moduri pentru a acționa atât asupra salariaților (actuali cât și
potențiali)cât și asupra întreprinderilor, cum ar fi:
● Stabilirea de noi programe de formare, eventual subvenționate. Acestea se pot referi la diferite
niveluri de calificare și la diferite categorii de firme, cum este cazul în Brazilia.
● Revizuirea aprofundată a cerințelor viitoare în materie de profiluri profesionale și de formare în
acest sector (Peru).
● Inițiative pentru încurajarea angajatorilor în a oferi programe de formare. Acest lucru este valabil
în special pentru stimulentele oferite companiilor din Grecia, pentru a ajuta angajații necalificați să
dobândească abilități și pentru măsuri de relansare a uceniciei în Regatul Unit.
● Revizuirea și reformarea arhitecturii calificărilor, a certificării și acreditării cursurilor de formare
turistică pentru a face față mai bine situației actuale (Egipt, Letonia, Peru, Turcia).
● Încurajarea și promovarea interesului pentru o carieră în turism. În Austria, a fost lansat un
proiect în vederea creșterii atractivitaății locurilor de muncă în acest sector; el oferă, în special, o îndrumare
profesională în mediul școlar în atenția profesorilor, elevilor și părinților. În Republica Slovacă a fost
organizat un concurs pentru studenți în domeniul turismului în școlile secundare.
● Creșterea capacității instituțiilor și firmelor de a oferi programe de formare.
Turcia a organizat astfel programe de formare a formatorilor și a consolidat serviciile de consiliere.
Lipsa forței de muncă și dificultățile în recrutarea de personal din acest sector se datorează, în parte, unei
imagini prea negative, datorate în principal mediocrități calității condițiilor de muncă și a remunerării
locurilor de muncă oferite. Unele țări trebuie să remedieze această situație. Problemele pot include și alte
aspecte, cum ar fi accesibilitatea financiară a locuințelor și traseele dintre casă și locul de muncă. Acest
ultim aspect este luat în considerare în Mexic, unde planul concret pentru re amenajarea destinației turistice
Los Cabos are un program intitulat „Angajatori buni“, care se adresează nevoilor de locuințe ale angajaților
și calității vieții lor.

III.4.5. Pionieri în aplicarea programelor de turism durabil
Multe țări evocă în politicile lor necesitatea de a avansa spre o dezvoltare durabilă și de a pune în
aplicare programul social, economic și de mediu pentru a asigura un turism durabil. Pentru a face acest
lucru, trebuie ca dezvoltarea și managementul turismului să țină seama de impactul actual și viitor al
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activităților în cauză asupra mediului și asupra comunităților locale, precum și asupra rezilienței pe termen
lung a sectorului.
Uneori politicile naționale sau globale mai largi influențează atenția acordată turismului durabil . În
Norvegia, de exemplu, o nouă politică de infrastructură pune un accent deosebit pe reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră generate de transport, ceea ce are implicații asupra turismului. La nivel mondial,
proclamarea de către ONU a ”Anului internațional al turismului durabil pentru dezvoltare” în 2017 a atras
atenția asupra acestor aspecte, îndeosebi asupra legăturii dintre turism și cele 17 obiective ale dezvoltării
durabile.
Unele țări și-au luat angajamente formale pe parcursul anului, îndeosebi Mexicul, unde autoritățile
turistice, reprezentanți ai sectorului privat, mediul academic, organizațiile de mediu și ONG-uri
internaționale au semnat un "angajament național privind turismul durabil pentru dezvoltare". Sunt aplicate
diverse măsuri pentru concretizarea politicii de turism durabil, ca de exemplu:
● Îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizarea efectelor asupra durabilității în acest sector. Croația
a înființat un observator în acest scop. Costa Rica utilizează un nou indice al progresului social pentru a
monitoriza bunăstarea populației locale în regiunile turistice.
● Menținerea mecanismelor de certificare a mediului sau de durabilitate pentru întreprinderile din
domeniul turismului. Unele țări au raportat o participare crescută la aceste dispozitive; este, de exemplu,
cazul certificării hoteliere Green Star în Egipt. Italia a adoptat o abordare integrată, cu un nou mecanism de
clasificare a hotelurilor, care pune un accent deosebit pe durabilitate și pe accesibilitate.
● O tendință ascendentă spre certificarea și acreditarea destinațiilor locale pe baza practicilor lor
durabile. Se pot cita, în acest sens, inițiative luate în Spania, Suedia, Columbia și în Germania.
● Favorizarea adoptării de tehnologii și operațiuni ecologice în sectorul turismului, cum este cazul
în Filipine și în Germania.
● Utilizarea instrumentelor de investiții și de finanțare pentru a furniza resursele necesare pentru
consolidarea capacităților, promovarea adoptării energiei verzi și reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Mexicul are un program axat pe sectorul hotelier, în Chile, programul Foco Destino dezvoltă
capacitățile la nivel local pentru a stimula dezvoltarea turismului durabil, iar campania de luptă împotriva
schimbărilor climatice și în favoarea eficacității energetice a Asociației germane de hoteluri și d e
restaurante a fost recunoscută ca fiind un bun exemplu de strategie sectorială de informare și de
conștientizare privind eficacitatea energetică.
Măsurile descrise mai sus pot fi susținute prin campanii promoționale și utilizate pentru a susține
imaginea de marcă a unei destinații. Slovenia are programe de certificare a durabilității destinate
întreprinderilor și destinațiilor, proiecte care încurajează investițiile ecologice în întreprinderi și în
infrastructură și se poziționează ca o destinație verde, activă și sănătoasă.

III.4.6. Promovarea securității și a păcii
În ultimii trei ani legătura strânsă dintre turism, pace și securitate a câștigat în vizibilitate în politicile
de turism globale și naționale. Această temă se număra printre cele cinci axe strategice ale Anului
internațional al turismului durabil pentru dezvoltare (2017).
Mai multe țări au luat măsuri pentru sporirea siguranței transportului, a controalelor la frontieră și a
obiectivelor și destinațiilor turistice cheie. Statele Unite, de exemplu, au luat măsuri pentru a consolida
măsurile de securitate aplicate tuturor zborurilor comerciale având ca desținație teritoriul țării și, în special,
au instalat sisteme de detecție mai eficace. Ele lucrează în cooperare cu partenerii lor internaționali, ceea
ce are ca rezultat o îmbunătățire la nivel mondial a standardelor în acest domeniu.
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La nivel supranațional, și în conformitate cu Codul frontierelor de la Schengen, mai multe țări
membre ale zonei Schengen (cea mai mare zonă de circulație liberă în lume) au restabilit temporar
controalele la frontierele interne datorită amenințărilor legate de politicile publice sau de securitatea internă,
cum ar fi mișcările secundare ale migranților ilegali și riscurile teroriste persistente.
Dacă menținerea și ameliorarea standardelor de siguranță sunt prioritare pentru acest sector, rolul
turismului ca factor de înțelegere reciprocă și de pace este din ce în ce mai recunoscut. Prin încurajarea
confruntării cu alte culturi, prin schimburile dintre gazde și vizitatori, prin interpretarea critică a temelor și a
siturilor istorice de interes și prin contactele internaționale, turismul poate promova o cultură a păcii. De o
manieră mai generală, ca agent al unei dezvoltări durabile și potențial rapide în regiunile care ies dintr-un
conflict, el poate contribui la crearea condițiilor pentru răspândirea păcii. Planul de dezvoltare național al
Columbiei, care asociază pace la turism, este un exemplu edificator în acest sens.

III.5. Megatendițele care influențează viitorul turismului și implicațiile lor
Creșterea turismului mondial a fost semnificativă în ultimele decenii, deoarece sectorul a beneficiat
de efectele globalizării și de progresele tehnologice care au redus prețurile la biletele de avion și au facilitat
planificarea și rezervarea zborurilor și împărtășirea experiențelor lor în timp real cu cei apropiați. Această
expansiune ar trebui să continue, dar evoluțiile în situația mediului, inovațiile tehnologice și mutațiile
demografice vor schimba complet fața turismului până în 2040. Pentru a lua ev alua amploarea evoluțiilor
pe care le-ar putea avea turismul în următoarele decenii, raportul OCDE a analizat megatendințele cele
mai susceptibile să afecteze acest sector. Acestea reflectă evoluții sociale, economice, politice, de mediu și
tehnologice semnificative care au loc pe plan mondial pe termen lung. Acestea acționează de obicei timp
de zeci de ani și pot modifica și perturba în mod fundamental diferitele sectoare de activitate, inclusiv
turismul, din întreaga lume.
Pentru a defini și evalua principalele megatendințe care ar putea afecta turismul în următorii câțiva
ani, OCDE s-a bazat pe răspunsurile țărilor membre și ale țărilor partenere la o anchetă cu o astfel de
tematică din anul 2017. Informațiile au fost furnizate de participanții la un atelier de lucru privind analiza
acestor megatendințe (care a reunit reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale și ai industriei),
pentru a cunoaște mai bine viitorul turismului. În cadrul său s-au identificat și s-au analizat megatendințele
fundamentale care ar trebui să orienteze evoluțiile următoarelor decenii și care pot să transforme turismul:
a) evoluția cererii turistice;
b) creșterea durabilă a turismului;
c) tehnologii structurante;
d) mobilitatea călătorilor.
Studierea efectelor lor multidimensionale până la orizontul anului 2040 este mai mult decît necesară,
pentru că astfel se poate ghida acțiunea publică și orienta viitorul turismului.
Pentru fiecare dintre megatendințe, raportul a examinat impactul probabil asupra sectorului turistic
și expune principalele fapte și previziuni, evidențiind consecințele acestor megatendințe în ceea ce privește
acțiunea publică și sugerează o serie de demersuri pe care oficialii ar putea să le ia pentru a răspunde
acestor noi provocări. Același raport propune cu precădere trei domenii de intervenție:
- modernizarea cadrului de reglementare și a celui juridic;
- constituirea de parteneriate;
- identificarea de oportunități cu scopul de a defini politici care să țină cont de tendințe le viitoare.
Impactul specific al acestor megatendințe asupra turismului până în 2040 rămâne incert. Cu toate
acestea, pentru a adopta o abordare prospectivă, autoritățile publice trebuie să aibă mai întâi o idee clară
despre valoarea turismului pentru economia lor și să investească în consecință. Ele trebuie să stabilească
35

o orientare strategică clară, cu obiective raționale și să adopte o abordare integrată, care să implice
pricipalii parteneri interesați. Elaborarea unor planuri detaliate pe termen lung, cu o durată superioară
ciclului politic, dar care să păstreze flexibilitatea necesară pentru a identifica rapid tendințele emergente, a
se adapta la ele și a schimba prioritățile, oferă o bază stabilă pentru o creștere durabilă și favorabilă
incluziunii, care ia în considerare nu numai efectele economice și sociale actuale și viitoare, ci satisface și
nevoile vizitatorilor, profesioniștilor din domeniul turismului, mediului și comunităților gazdă.

III.5.1. Megatendințe globale care modifică turismul
În lume au apărut diverse tendințe care ar putea transforma societatea. Cele mai importante dintre
acestea sunt megatendințele, deoarece acestea sunt de mare amploare și de lungă durată, iar efectele lor
se resimit cel puțin două decenii. Prin urmare, acestea sunt, în general, fenomene care se răspândesc în
diferite țări ale lumii și care pot orienta adesea economia mondială și societatea în direcții precise.
Megatendințele produc, de obicei, transformări concrete și de durată care afectează problemele
economice, politice, de mediu și tehnologice. Deși pot avea consecințe considerabile, ele evoluează lent și
pe traiectorii relativ stabile. Megatendințele globale care ar trebui să afecteze țările de pe tot cuprinsul
planetei în următorul deceniu au legături, între altele, cu demografia, interdependența economică, datoria
publică, schimbările climatice și urbanizarea. O megatendință ca urbanizarea, de exemplu, va oferi cu
siguranță oportunități pe plan social și economic, dar va exercita o presiune asupra infrastructurii și a
resurselor pe măsura creșterii populației urbane. Dacă rezultatul exact al acestor evoluții nu este sigur, se
pot face previziuni destul de exacte, care să permită autorităților să ia măsuri deja pentru a se pregăti în
acest sens. Pentru a gestiona consecințele megatendințelor, trebuie mai întâi să le înțelegem în cele mai
mici detalii. Guvernele din întreaga lume trebuie să intervină în amonte, pentru a lua azi decizii care vor
avea beneficii pe termen lung, să sesizeze provocări potențiale și să profite d e perspectivele care le pot
însoți. Ele trebuie să examineze efectele megatedințelor în domeniile aflate sub responsabilitatea lor,
iîndeosebi politici pentru a asigura prosperitatea economică, securitatea, coeziunea socială și durabilitatea
mediului (KPMG și Mowat Center, 2013).
Pentru a susține guvernele în gestionarea aceste fenomene, OCDE a dezvoltat o abordare bazată
pe patru categorii strategice: populația, planeta, productivitatea și organizarea politică (tabelul 4). Turismul
și sectoarele asociate acestuia sunt componente ale economiei globale asupra cărora își manifestă
influența mai multe megatendințe. Asociația de transport aerian internațional (ATAI) prevede, de exemplu,
că diverși factori vor condiționa cererea de pasageri în următorii 20 de ani:
- apariția unei clase de mijloc în țările în curs de dezvoltare,
- divergența perspectivelor demografice,
- liberalizarea crescândă a piețelor aeriene,
- schimbările climatice (ATAI, 2016).
Turismul mondial a crescut constant de peste 60 de ani, ajungând la cel mai înalt nivel în 2016, cu
aproximativ 1,2 miliarde de sosiri. Se estimează că această cifră va ajunge la 1,8 miliarde până în 2030,
creșterea așteptată la turiștii internaționali urmând să fie de două ori mai rapidă în țările emergente, decât
în țările avansate. Cheltuielile mondiale consacrate călătoriilor au crescut mai mult de două ori între 2000 și
2016, de la 495 miliarde USD la 1200 miliarde USD, reprezentand 7% din exporturile mondiale de bunuri și
servicii (OMT 2017A). În țările OCDE, turismul reprezintă în medie 4,2% din PIB, 6,9% din ocuparea forței
de muncă și 21,7% din exporturile de servicii. În ansamblu, creșterea proiectată a sectorului turistic ar
putea fi favorizată sau încetinită de megatendințele identificate. Pentru a lua hotărârile care se impun
necesare și pentru a se adapta, responsabilii publici și filiera trebuie să înțeleagă mai bine ce sunt și
impactul lor probabil asupra turismului în deceniile următoare.
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Megatendință
Populația

Planeta
Productivitatea

Organizarea politică

Cadrul megatendințelor OCDE
Conținut

Tabelul 4

În general, este legată de schimbările demografice, precum și de schimbările în domeniul
sănătății, al muncii și al coeziunii sociale. În contextul turismului, această tendință este strâns
legată de evoluția cererii turistice, ceea ce înseamnă, de exemplu, îmbătrânirea demografică și
creșterea clasei de mijloc mondiale
În general, se referă la starea mediului și la impactul schimbărilor climatice, precum și la accesul
la resurse - cum ar fi alimente, energie și apă. În contextul turismului, această tendință este
legată în mod esențial de creșterea durabilă a turismului.
În general, se referă la surse de creștere, cum ar fi tehnologia, inovația și spiritul antreprenorial.
În contextul turismului, creșterea tehnologiilor structurante a influențat modul în care oamenii
călătoresc peste tot în lume, prin intermediul platformelor economiei colaborative, de exemplu.
Progresele în domeniulautomatizării ar trebui, de asemenea, să transforme sectorul.
În general, se referă la starea guvernanței, încrederea și la responsabilitatea în sfera publică. În
contextul turismului, deciziile publice vor avea un impact în mai multe domenii, îndeosebi
mobilitatea călătorilor. Aceasta depinde, în mare măsură, de măsurile adoptate de autoritățile
naționale promovarea transportului internațional și facilitarea călătoriilor.

În ceea ce privește evoluția probabilă a turismului în deceniile următoare, este clar că acesta va fi
influențat de evoluții sociale, economice, politice, de mediu și tehnologice majore. Aceste
"megatendințe" se formează lent, dar, odată ancorate, exercită o influență profundă și durabilă asupra
activităților, percepțiilor și proceselor umane. Megatendințele sunt surse de provocări, de amenințări și de
oportunități noi, de multe ori inedite, care pot avea diferite efecte asupra întregii economii și a diferitelor
sale sectoare.
Dacă este imposibil să se știe cum vor acționa ele asupra turismului, nu există nici o îndoială că
structura economiei sale va evolua în mod semnificativ până în 2040, deoarece:
a) nivelurile de venituri și de studiu progresează în țările în curs de dezvoltare, populația lumii
continuă să îmbătrânească și apar noi grupuri de consumatori;
b) continuă conversia economiei globale spre practici eficiente din punct de vedere al utilizării
resurselor;
c) tehnologiile structurante și platformele de colaborare continuă să creeze noi piețe turistice și noi
modele economice;
d) creșterea preconizată a numărului de turiști, preocupările privind siguranța și securitatea,
evoluția măsurilor de facilitare a călătoriilor, inovațiile în materie de transport, infrastructurile de acces și
reglementările aeriene influențează mobilitatea călătorilor.
Guvernele și specialiștii din industria turismului trebuie să analizeze și să identifice implicațiile
multidimensionale ale acestor megatendințe pentru a orienta politicile și a orienta viitorul turismului. O
analiză detaliată a acestor evoluții va permite responsabililor publici să includă noi problematici, care nu
sunt anticipate până în prezent, în programul lor de acțiune strategică, să dezvolte scenarii posibile și
intervenții publice, și să susțină mai bine actorii publici și privați în a profita de oportunitățile și problemele
care pot să le apară.
III.5.1.1. Evoluția cererii turistice: realități, previziuni și implicații pentru sectorul turismului
În deceniile următoare, creșterea nivelului veniturilor și al educației în țările emergente, echilibrarea
între genuri, îmbătrânirea persistentă a populației lumii și apariția unor noi grupuri de consumatori vor
schimba structura economiei turismului. Combinația acestor factori va afecta tendința de a călători, precum
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și așteptările călătorilor. Deși creșterea se așteaptă să fie mai lentă decât înainte, se preconizează că
populația mondială va crește de la 7,4 miliarde în 2015 la 9,7 miliarde în 2050, ca urmare a evoluției
demografice din țările în curs de dezvoltare.
Schimbările demografice vor transforma profund cererea turistică în următorii ani. Unele tendințe,
cum ar fi creșterea continuă a clasei medii globale și îmbătrânirea populației, înseamnă că populația lumii
va fi, în general, mai bogată și mai în vârstă în deceniile următoare. În plus, creșterea noilor generații va
afecta criteriile care guvernează în prezent piața turismului. Generațiile Y și Z vor deveni actori cheie ai
mobilității, iar comportamentul lor de călătorie ar putea duce la schimbări semnificative. Ca urmare a
acestor evoluții, nu numai comportamentul călătorilor se va schimba, dar și cerințele lor vor fi probabil
foarte diferite de ceea ce sunt astăzi, ceea ce va crea noi oportunități și noi provocări pentru viitor și va
duce, probabil, la un declin al concepției occidentale care domină actualmente călătoriile, vacanțele și
practicile care le sunt asociate (Kyyrä și Rantala, 2016).
Îmbogățirea țărilor emergente este în mare măsură responsabilă pentru extinderea semnificativă
actuală și rapidă a clasei de mijloc din lume. Creșterea considerabilă a puterii de cumpărare și a
consumului clasei de mijloc este de așteptat să aibă o influență majoră asupra economiei mondiale în
următorii ani. Se estimează că, în doar câțiva ani, majoritatea populației lumii va fi considerată ca
aparținând clasei de mijloc (Kharas, 2017). Nu numai că aceasta se dezvoltă, dar acest lucru se întâmplă
foarte repede. Această evoluție va avea consecințe importante, mai ales că această categorie în
expansiune va avea o putere de cumpărare mai mare. Sub efectul combinat al acestei creșteri și
pe măsură ce tehnologia avansează, membrii din clasa de mijloc vor avea acces mai ușor la bunuri și
servicii în întreaga lume.
Până la sfârșitul anului 2016, numărul persoanelor din clasa de mijloc din lume a fost estimat la
aproximativ 3,2 miliarde. Aproximativ 150 de milioane de persoane sunt adăugate în fiecare an la acest
efectiv, din care majoritatea (88% conform estimărilor) care trăiesc în Asia (Kharas, 2017). În anul 2015,
clasa medie globală a cheltuit 35000 de miliarde USD pe an, adică aproximativ o treime din economia
globală. Dar această cifră se așteaptă să se dubleze până în anul 2030 (+29 000 miliarde USD), țările
dezvoltate generând doar 1 000 miliarde USD din această creștere (Kharas, 2017). Alte previziuni indică
faptul că, până în anul 2030, dezvoltarea rapidă a acestei clase se va traduce printr-o creștere a populației
orașelor mari, în special în Asia (ESPAS, 2015).
În ciuda acestei creșteri rapide a clasei medii mondiale, provocările se vor multiplica în deceniile
următoare. Impactul progreselor tehnologice și al automatizării asupra populației active ar putea astfel să
schimbe fundamental efectivele clasei de mijloc (Bremmer, 2016). De fapt, în acest segment demografic ar
putea continua creșterea inegalităților. De altfel curbele creșterii variază în funcție de regiunile lumii.
Avântul clasei de mijloc se datorează, în principal, țărilor emergente. Progresia sa va fi mult mai lentă în
țările dezvoltate, în timp ce în unele țări occidentale este în stagnare sau în declin. Pe măsură ce continuă
să crească, rolul țărilor emergente de piețele emițătoare ale turismului mondial va fi tot mai important.
Un alt segment demografic în creștere este cel al persoanelor în vârstă, ca urmare a efectului
conjugat al creșterii speranței de viață și al scăderii ratelor de fertilitate (ESPAS, 2015). Datorită îmbătrânirii
populației, se estimează că ponderea persoanelor peste 60 de ani din populația lumii se va dubla în
următorii 35 de ani, această progresie fiind mult mai accentuată în unele regiuni, decât în altele. Pe
parcursul următoarei jumătăți de secol, îmbătrânirea populației va afecta majoritatea țărilor OCDE. Țările în
curs de dezvoltare, în special din Africa și din Asia de Sud, își vor vedea populația crescând considerabil.
Ratele de fertilitate sunt mai mici decât ratele de înlocuire în multe țări avansate și în unele țări emergente,
cum ar fi China și Brazilia. Între 2010 și 2060 populația OCDE se așteaptă să crească cu 17%, însă
populația activă (15-64 ani) ar putea scădea cu 7%, ceea ce ar putea duce la o penurie a forței de muncă,
și ar pune în pericol creșterea cererii turistice. Îmbătrânirea forței de muncă ar putea avea efecte negative
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pe termen lung, punând în pericol sistemele de protecție socială și schimbând profund fluxurile de consum
și de investiții.
Organizația Națiunilor Unite prezice că aproape un sfert din populație va avea vârsta de 60 de ani
sau mai mult în anul 2050, în aproape toate regiunile globului. Acest grup demografic afișează în prezent o
rată anuală de creștere de aproximativ 3%, ceea ce înseamnă că este de așteptat să ajungă la 1,4 miliarde
de persoane până în anul 2030 și la 2,1 miliarde până în anul 2050 (Organizația Națiunilor Unite, 2017).
Rata de îmbătrânire nu ar trebui să fie aceeași peste tot. În Europa, de exemplu, 25% din populație
este deja în vârstă de 60 de ani sau mai mult, iar această cifră este estimată să atingă 35% în anul 2050
(Organizația Națiunilor Unite, 2017). Creșterea nu este de așteptat să fie la fel de mare și în alte regiuni,
dar acest grup de vârstă se va extinde în întreaga lume. Potrivit unor studii, turismul este unul dintre
sectoarele care vor beneficia cel mai mult de îmbătrânirea populației, care este dispusă să petre acă timpul
liber mai mult decât generațiile anterioare. Piețele de seniori ar oferi, într-adevăr, perspective de
rentabilitate și o creștere deosebit de ridicată în acest sector. În Regatul Unit, de exemplu, cheltuielile
efectuate de persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste pentru călătoriile în străinătate au crescut cu 1,3
miliarde lire între 1999 și 2011, în timp ce persoanele cu vârs tă între 16 -34 ani au scăzut cu milioane de
lire în aceeași perioadă (Kingman, 2012).
Ca urmare, gama și volumul bunurilor și serviciilor pe care consumatorii în vârstă ar putea să le
consume, inclusiv din turism, ar trebui, de asemenea, să crească substanțial. Infrastructura și serviciile
auxiliare vor trebui să fie adaptate pentru a face față creșterii cererii și schimbării cerințelor și preferințelor
vizitatorilor. Este deci previzibil ca turiștii în vârstă să acorde o atenție deosebită problemelor de
accesibilitate (indiferent că este fizică sau informațională).
În același ordine de idei, un studiu recent comandat d e Comisia Europeană subliniază potențialul
de creștere al turismului de accesibilitate în Europa. Aceasta indică faptul că cererea de turism adaptat,
care emană de la cetățenii Uniunii Europene cu nevoi speciale de accesibilitate, are în prezent o contribuție
economică de 394 miliarde de euro pentru UE în termeni de PIB (adică aproximativ 3% din PIB -ul UE27 în
anul 2012). Rezultă de asemenea că, în cazul în care destinațiile turistice ale UE ar fi fost modernizate
pentru a asigura accesul aproape complet la clădiri, hoteluri, restaurante, muzee și diverse servicii, cererea
ar fi atins aproximativ 44% în anul 2020, cu o creștere potențială de 39% a contribuției economice a
turismului (Miller, 2014). Această evoluție este ilustrată de creșterea numărului de ex cursii
multigeneraționale, care implică adesea familii, alimentate de turiștii în vârstă care au o putere de
cumpărare ridicată și mult timp liber. Aproximativ o treime dintre pensionari au făcut călătorii cu persoane
din alte generații. (AgeWave și Merrill Lynch, 2016). Această piață în expansiune prezintă o provocare
deosebită pentru destinații, care trebuie să organizeze și să propună activități interesante pentru toți
membrii grupului.
O altă nișă specializată, care se așteaptă să crească semnificativ în următorii ani este cea
reprezentată de turismul medical. Deoarece costurile asigurărilor și procedurilor medicale în scopuri
terapeutice sau estetice continuă să crească în țările dezvoltate, țările emergente vor deveni atractive în
această privință. Calitatea serviciilor de acest tip se îmbunătățește în aceste din urmă țări, iar costurile
rămân scăzute în comparație cu cele ale piețelor emitente. Drept urmare turiștii vor fi mai dispuși să ia în
considerare un sejur în străinătate pentru bunăstarea lor sau să combine o procedură medicală cu un
concediu de scurtă durată (Alén ș.a., 2015).
Generațiile viitoare sunt grupurile demografice care apar la orizont. Generația Z (născută între
sfârșitul anilor 1990 și începutul anului 2010) și generația Y (născută între anii 1980 și mijlocul anilor 1990)
vor fi debușee de primă importanță pentru sectorul turismului spre anul 2040. Aceste două generații au
crescut odată cu tehnologiile noi și cu internetul, ceea ce va avea o influență decisivă asupra modului în
care membrii lor accesează produsele și serviciile turistice, evoluează și comunică cu ele. După ce au
crescut într-un mediu caracterizat printr-un acces rapid și direct la informații prin tehnologiile digitale,
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aceștia ar trebui să fie mult mai exigenți din acest punct de vedere decât generațiile anterioare. Ei ar trebui,
de asemenea, să fie mai predispuși să călătorească independent și să acceseze temporar bunuri sau
servicii (cum ar fi transportul sau cazarea) sau să le închirieze, mai degrabă decât să le dețină. Evoluția
acestor grupuri demografice, fiecare cu preferințele lor specifice în materie de călătorie, va pune presiuni
diferite asupra autorităților publice și asupra profesioniștilor din sectorul turistic.
Generația Y se află în prezent la originea a 20% din călătoriile internaționale, cu cheltuieli estimate
la valoarea de 203 miliarde de dolari în întreaga lume. În anul 2040, persoanele care o reprezintă astăzi vor
avea între 45 și 60 de ani, cei mai bătrâni dintre ei se vor apropia de vârsta de pensionare și le va crește
averea în următorii 25 de ani, ponderea lor în total fiind de așteptat să crească substanțial. În paralel,
următoarea generație (Z), cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani în anul 2040, va fi, de asemenea, o forță
în turism și pe piața forței de muncă. Până în anul 2020 aceasta ar trebui să reprezinte, cu cele 2,6 miliarde
de persoane, cea mai mare parte din populația lumii, depășind generația Y, care ar trebui să numere 2,3
miliarde de persoane (Weinswig, 2016).
Conform statisticilor existente, generația Y efectuează în fiecare an mai multe călătorii decât alte
generații (patru sau mai multe), deși acestea sunt mai scurte decât cele ale altor grupuri demografice
(Globetrender, 2017). Membrii săi sunt, de asemenea, mai înc linați să opteze pentru călătorii pe care le
estimează ca "autentice", preferând să iasă din ambianța urbană și să "trăiască la fel ca localnicii" (Future
Foundation, 2016). Un studiu efectuat de Airbnb a concluzionat că pentru mulți membri ai generației Y
călătoriile sunt înaintea tururor celorlalte priorități priorități, inclusiv cumpărarea unei case sau a unei
mașini. În plus, studiile efectuate în Statele Unite, Regatul Unit și China arată că ei pun accent mai mult pe
experiențe trăite, decât pe proprietăți (Airbnb, 2016). Utilizarea tehnologiilor digitale reprezintă o a doua
natură pentru ei, de aceea membrii acestui grup au mai multe șanse să-și creeze propriile itinerarii de
călătorie, decât să se bazeze pe sfaturile agenților de voiaj sau să apeleze la călătorii organizate.
III.5.1.2. Dezvoltarea turismului durabil, o necesitate
Este larg recunoscut faptul că turismul este o activitate umană care depinde de resursele naturale,
dar în același timp contribuie la epuizarea lor. La fel ca multe alte sectoare, turismul contribuie substanțial
la consumul de energie și la emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, el determină o creștere
utilizării apei dulci și a solului, are consecințe asupra degradării mediului și întreține un consum
nesustenabil de alimente. El are incidențe diferite pentru biodiversitatea globală. Interacțiunile sale cu
aceste resurse pot fi directe sau indirecte, și chiar dacă toate activitățile turistice sunt în cele din urmă
locale, ele contribuie la fenomene de o importanță globală.
În același timp, însă, turismul poate, de asemenea, să sensibilizeze cetățenii cu privire la valorile
culturale și de mediu, să contribuie la finanțarea protecției și gestionării zonelor protejate și să consolideze
valoarea și importanța lor economică. Atunci când turismul se bazează pe o participare largă a părților
interesate și pe principiile dezvoltării durabile, el poate promova o creștere mai favorabilă incluziunii , prin
crearea de locuri de muncă și a unor oportunități de dezvoltare economică, atât în zonele urbane, cât și în
zonele rurale, și în final stimularea integrării sociale.
Turismul poate fi un mecanism vital al tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Având în vedere caracterul său transversal și
legăturile sale cu multe sectoare, chiar îmbunătățirile mici vor avea repercusiuni semnificative. Ținând cont
de potențialul său de avansare a Programului pentru dezvoltare durabilă la orizontul anului 2030- prin
generalizarea modelelor de consum și de producție durabile, care sunt atât econome din punctul de vedere
al utilizării resurselor, cât și generatoare de rezultate economice, sociale și de mediu–anul 2017 a fost
proclamat "Anul internațional al turismului durabil pentru dezvoltarea Națiunilor Unite".
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Estimarile privind emisiile legate de turism acoperă toate călătoriile de agrement și de afaceri
interne și internaționale și se concentrează cu precădere pe transportul dus -întors la/de la destinație și la
fața locului. În ansamblu, sectorul turismului ar fi la originea a aproximativ 5% din emisiil e globale de gaze
cu efect de seră (UNWTO 2017b). O analiză mai cuprinzătoare ar acoperi, de asemenea, restaurarea,
construirea și întreținerea infrastructurii, a comerțului cu amănuntul și a serviciilor turistice. Transporturile
sunt la originea a aproximativ trei sferturi din emisiile generate de turism (40% pe calea aerului și 32% pe
cale rutieră), după care vine cazarea (peste 20%) și navele de croazieră. Emisiile transportului aerian au
crescut cu 83% din 1990 și au produs 781 milioane tone de carbon în anul 2015 (ATAG, 2016). Dacă
situația rămâne neschimbată, sectorul ar trebui să producă de trei ori acest volum în anul 2035 (CREST,
2016).
Turismul este tributar resurselor de apă dulce și, în același timp, este un factor important în
consumul local al acestei bogății. Turiștii au nevoie de apă și o consumă la duș sau la folosirea toaletelor,
atunci când practică activități, cum ar fi schi (zăpadă artificială), atunci când frecventează spa-uri, saune,
zone de wellness sau bazine. Apa dulce este de asemenea necesară pentru a menține grădinile hoteliere,
terenurile de golf, pentru a dezvolta infrastructura turistică (inclusiv cazare) și pentru a produce hrană și
combustibil. Variațiile în privința disponibilității sau calității resurselor de apă pot avea un impact negativ
asupra turismului (OCDE, 2015).
Creșterea turismului, tendința generală spre o cazare cu standard mai ridicat, popularitatea
activităților consumatoare de resurse de apă și diminuarea acestora vor exercita o presiune puternică
asupra acestor resurse de apă la mai multe destinații. Scăderea calității apei și a costurilor asociate
distribuției apei potabile pot compromite sau exclude orice potențial de dezvoltare a turismului. Efectele vor
depinde în ultimă instanță de mai mulți factori, printre care deficitul relativ de apă proaspătă la site -urile
turistice existente și potențiale, concurența cu alte sectoare economice, cum ar fi agricultura sau
biocombustibilii, structura filierei turistice (mici camere de oaspeți/complexe hoteliere vaste) și volumul de
apă utilizat peste noapte. Din aceste considerente au fost deja raportate conflicte regionale privind
utilizarea apei (ITP, 2013) și se așteaptă ca numărul acestora să crească în viitor, pe măsură ce ce rerea
crește, iar oferta scade.
Producția alimentară și reducerea deșeurilor au multe consecințe ecologice. Raportul OMT-UNEP
(2008) estimează, de exemplu, la 25 de miliarde numărul de zile turistice contabilizate numai în anul 2005.
Cu o medie de trei mese pe turist și pe zi, se ajunge la aproximativ 200 de milioane de mese pe zi.
Deoarece numărul de sosiri internaționale a crescut cu mai mult de 50% între 2005 și 2016, această cifră
este acum în jur de 300 de milioane pe zi. Astfel, hotelurile au o putere considerabilă asupra producției
alimentare și reducerii deșeurilor și pot avea o influență directă asupra producției alimentare durabile prin
intermediul politicilor de achiziție a produselor regionale sau biologice. Astfel, decizia lanțului hotelier
Scandic de a cumpăra doar cafea provenind dintr-o agricultură biologică și un comerț echitabil se referă la
20 de milioane de cești de cafea servite pe an (Gössling ș.a., 2011).
În același mod în care o dezvoltare turistică bine planificată poate contribui la bunăstarea
economică și socio-culturală a populațiilor gazdă, o creștere turistică rapidă și nereglementată a turismului
poate avea consecințe negative, cum ar fi suprafrecventarea, care poate afecta habitatul local și mediul de
care depinde. De aceea mai multe studii au corelat creșterea turismului cu degradarea culturii tradiționale,
precum și cu extinderea jocurilor de noroc, a traficului de droguri și chiar a prostituției. Există, de
asemenea, dovezi că avântul turismului poate crește impozitele pe proprietate și costul vieții la nivel loc al,
uneori făcându-le inaccesibile locuitorilor locali (Kim ș.a., 2013).
Creșterea exponențială a economiei colaborative în acest sector este un exemplu bun. Turismul
colaborativ poate stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă și po ate produce valoare
adăugată prin încurajarea vizitatorilor să se orienteze către destinații mai puțin cunoscute. Pe de altă parte,
acesta poate produce și externalități negative. Serviciile de colocuire, în special, pot avea consecințe
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asupra cartierului și locuitorilor, din cauza zgomotului și a altor inconveniente și prin agravarea tensiunilor
pe piața locală a locuințelor. În cel mai rău caz, o gestionare defectuoasă a dezvoltării acestor servicii
poate avea, de asemenea, efecte negative asupra structurii istorice a destinațiilor și poate diminua
atractivitatea lor ca locații de viață și turism (OCDE, 2016b).
Raportul "Inovația verde în turism" (OCDE, 2013) a subliniat o percepție asupra sectorului, după
care clienții sunt reticenți să plătească suplimentar pentru produse sau servicii ecologice. Cu toate acestea,
punctul lor de vedere se poate schimba. Conform rezultatelor unui studiu realizat în anul 2015, 66% dintre
consumatorii mondiali ar fi dispuși să plătească mai mult pentru brandurile responsabile din punct de
vedere ecologic, în comparație cu 55% în anul 2014. Pentru generația X, această cifră a fost semnificativ
mai mare (73%, față de doar 50% în anul 2014) (Nielsen, 2015). Totuși, dacă un număr tot mai mare de
călători sunt dispuși să-și asume acest cost suplimentar, procentul celor care nu îl vor rămâne ridicat pe
unele piețe (López-Sánchez și Pulido-Fernández, 2016).
Încrederea în brand este un factor determinant în luarea deciziilor de cumpărare; acesta este
motivul pentru care programele de certificare de către organisme specializate au devenit importante în
domeniul turismului durabil. În fiecare an, Consiliul mondial al turismului și al călătoriilor (WTTC) distinge
destinațiile și întreprinderile turistice care au implementat practici de mediu exemplare care abordează
comunitatea, mediul, inovarea și populația. În ultimul său raport, el identifică o serie de tendințe de bază
care oferă o perspectivă asupra viitorului turismului durabil (WTTC, 2016):
● S-a înregistrat o creștere semnificativă a calității candidaturilor depuse de destinațiile urbane,
precum și a numărului lor, ceea ce evidențiază creșterea turismului urban, precum și utilizarea accentuată
a turismului de către municipalități în scopuri de dezvoltare economică.
● Conservarea și prezervarea biodiversității nu au încetat niciodată să fie prioritare. Cu toate
acestea, ca urmare a presiunii întrenaționale în favoarea climatului, schimbările climatice și emisiile de
gaze cu efect de seră au devenit componente din ce în ce mai importante ale inițiativelor de mediu.
● Întreprinderile sociale sunt din ce în ce mai implicate în sectorul turismului, în parte datorită
rolului pe care îl are media socială și tehnologiile mobile, care permit indivizilor să stabilească contacte
rapid și ușor.
● Aspectul "uman" a devenit din ce în ce mai important în sectorul turismului, ceea ce a dus la
promovarea ocupării forței de muncă, a formării și a participării pe piața forței de muncă ca factori
fundamentali ai dezvoltării filierei turismului.
● Mai multă atenție este acordată măsurării și evaluării inițiativelor ecologice, ceea ce a ridicat
nivelul general al standardelor în acest domeniu.
III.5.1.3. Tehnologii structurante
Tehnologiile noi continuă să reconfigureze piețele și domeniile din întreaga lume, iar ritmul și
amploarea acestor schimbări par să se intensifice. De la economia colaborativă la internetul obiectelor, la
vehiculele autonome și la inteligența artificială și de la tehnologia blockchain la analiza datelor masive, un
evantai de tehnologii inovatoare și în curs de dezvoltare promite noi perspective pentru oamenii din
întreaga lume. Împreună, aceste evoluții ar putea face călătoriile mai adordabile, mai eficace și mai
accesibile pentru mulți oameni. Odată cu reconceptualizarea intermediarilor, transformarea radicală a
modelelor turistice vechi în domenii precum cazarea sau agențiile de turism va continua fără îndoială,
deoarece tot mai mulți călători vor intra în contact direct cu un furnizor de servicii prin intermediul unei
platforme tehnologice, decât să trateze cu un hotel, cu un agent rezervare sau cu un agent de turism
profesionist.
Responsabilii publici vor trebui să reflecteze la mijloacele de a instaura un mediu favorabil inovării
pe măsură ce apar noi tehnologii, ceea ce ar putea avea avantajul de a facilita conectarea turiștilor cu o
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gamă mai largă de parteneri de afaceri și de destinații. Totuși, aceste tehnologii vor avea în paralel efecte
complexe și mai puțin cunoscute asupra angajaților din sectorul turismului. Apariția te hnologiilor care ar
putea automatiza sarcinile umane prin învățarea automată și inteligența artificială ar putea schimba
complet metodele de muncă, conținutul muncii și, în general, numărul de locuri de muncă disponibile.
Responsabilii publici trebuie, de asemenea, să ia în considerare modul de gestionare a acestor schimbări
rapide, pentru a le atenua eventualele consecințe negative.
În ultimele decenii, progresele tehnologice au făcut călătoriile mai abordabile, mai accesibile și mai
ușoare pentru toată lumea și ar putea schimba în viitor tot ceea ce se consideră turism (de exemplu,
sistemul de ticketing integrat, sistemele de plăți mobile). Astfel, îmbunătățirea continuă a tehnicii realității
virtuale face posibil să se conceapă faptul că turismul virtual va suplimenta sau înlocui, în unele cazuri,
călătoriile fizice. Dimpotrivă, pe măsură ce stilul de viață devine mai digital și mai conectat, posibilitatea de
a se "debranșa" și de a trăi o experiență naturală, nondigitală în timpul călătoriei, poate fi mai atrăgătoare
decât o experiență pur numerică. Nu rămâne clar cum vor evolua comportamentele la schimbarea de
paradigma creată de aceste tehnologii, dar ele creează atât oportunități, cât și dificultăți pentru
responsabilii publici care doresc să își poziționeze cel mai bine economiile naționale și locale pentru a reuși
în lumea turismului din anii 2040.
Platformele digitale sunt adesea folosite pentru a ghida deciziile de călătorie, iar influența lor se
așteaptă să crească în următoarele decenii. Acestea sunt deseori folosite pentru a comercializa și rezerva
concediile online, ceea ce facilitează și simplifică organizarea călătoriei. Mijloacele media sociale sunt
adesea folosite pentru a influența deciziile generațiilor care vin, cum ar fi generațiile Y și Z. Dacă
generalizarea acestor mijloace media deschide oportunități pentru destinațiile comerciale, ele pot fi, de
asemenea, o amenințare pentru destinațiile vulnerabile (populații, atracții culturale sau de mediu) care nu
sunt nici pregătite, nici adaptate la o creștere rapidă a traficului turistic din cauza notorietății bruște
provocate de una sau mai multe platforme. Pe de altă parte, deoarece acțiunile de conservare a mediului
trebuie să fie mai flexibile, tehnologia poate fi, de asemenea, o soluție. În ciuda problemelor pe care le -ar
putea crea, transformarea digitală ar trebui să fie foarte benefică pentru sectorul turis mului și să genereze o
valoare estimata de 305 miliarde USD între anii 2016 și 2025.
Pe parcursul aceleiași perioade, tranziția către sectoarele digitale ale sectoarelor aeronauticii, ale
călătoriilor și ale turismului este de așteptat să transfere venituri de 100 de miliarde de dolari de la actorii
tradiționali la noi concurenți și să genereze 700 miliarde de dolari pentru clienți și pentru societate în
ansamblu (WEF, 2017).
Totuși, în timp ce platformele digitale pot ușura viața consumatorilor și pot spori capacitatea de
cazare a călătorilor, perturbarea sistemului tradițional este, de asemenea, însoțită de provocări. Economia
colaborativă a crescut rapid în ultimii cinci ani și a capturat un procent semnificativ din activitatea
economică. Creșterea sa a fost deosebit de impresionantă în transporturi și în cazare, dar ea continuă să
crească și să se dezvolte în multe alte sectoare. Veniturile mondiale din primele sale cinci sectoare ar
putea să sară de la 15 miliarde de dolari în anul 2014, la 335 miliarde de dolari în anul 2025 (PwC, 2015).
Platforme colaborative de cazare, cum ar fi Airbnb, Homeaway și CouchSurfing sunt de acum
concurenți cu greutate în sectorul hotelier. Valoarea lui Airbnb este estimată la 30 de miliarde de dolari , o
cifră care susține favorabil comparația cu lanțul Hilton (19 de miliarde de dolari) și Marriott (35 de miliarde
de dolari). Numărul rezervărilor efectuate prin intermediarul Airbnb continuă să crească rapid: de la 4
milioane de înnoptări în anul 2011, la 40 de milioane în anul 2014, și este de așteptat să ajungă la 80 de
milioane în 2017 (Duryee, 2012; Somerville, 2015). Doar unul din zece călătorii americani au folosit
cazarea privată în anul 2011, cifră care a crescut la unul din trei în anul 2015 (Quinby, 2016). Cu to ate
acestea, calitatea găzduirii colaborative comparativ cu cea a hotelurilor a ridicat unele îngrijorări. Unele țări
au făcut progrese în ceea ce privește reglementarea acestui sector, însă multe altele încearcă încă să
definească demersul de urmat pentru a face față cel mai bine apariției și extinderii sale.
43

Același lucru este valabil și pentru platformele VTS și de partajare a transportului, care au
întâmpinat dificultăți similare, în ciuda creșterii considerabile din ultimii ani. Creșterea neîntreruptă și rapidă
a companiilor din aceste sectoare (cum ar fi Uber, Lyft și BlaBlaCar) oferă călătorilor mai multe opțiuni,
uneori mai ieftine și mai eficace. Numărul locurilor de muncă create de companiile de partajare a
transportului din Statele Unite a crescut cu 69% între anii 2010 și 2014, și cu 63% în cursul anului 2015
(Hathaway și Muro, 2017). Companiile de VTC testează noi servicii - curse conduse de conducători auto
care vorbesc fluent limba engleză sau călătorii transfrontaliere, de exemplu - pentru a se implanta mai bine
pe piața turismului (Sawers, 2016).
De asemenea, este de așteptat o dezvoltare a gastronomiei și a călătoriilor partajate, deoarece
consumatorii sunt mai dispuși să accepte ideea de a lua masa la un particular în timpul unei călătorii și sunt
mai obișnuiți cu această practică (prin platforme precum BonAppetour și VizEat) sau profită de circuite
organizate sau personalizate prin intermediul unor platforme precum Vayable, ToursbyLocals și, mai
recent, serviciul "Trips" al companiei Airbnb, care oferă vizitatorilor tururi și experiențe unice organizate de
rezidenții locali.
Progresele rapide ale automatizării în favoarea roboticii, învățării automate și inteligenței artificiale
sunt de așteptat să afecteze negativ piețele forței de muncă din întreaga lume în următorii 20 de ani și ar
putea elimina până la 69 % din locurile de muncă existente în India, 47% în Statele Unite și 30% în Regatul
Unit (Frey și Osborne, 2013, Kim, 2016).
Cu toate acestea, bulversările pe care le cunosc diferite sectoare, de la industrie până la comerț cu
amănuntul și la administrație ar trebui să aibă ca rezultat apariția de produse și servicii mai eficace și mai
accesibile în diverse domenii. În anul 2015, primul hotel din lume echipat cu roboți a fost deschi s în
Japonia. Compania din spatele acestui concept plănuiește să deschidă încă 100 până în anul 2021
(Kikuchi, 2017). Multe locuri de muncă din industria turismului - de la agenții de turism la personalul hotelier
- sunt de așteptat să fie afectate de creșterea adoptării automatizării în economie.
În același timp, software-urile de traducere în timp real facilitează turiștilor călătorii în zone în care
nu cunosc limba. Într-adevăr, aplicațiile de traducere au acum posibilitatea de a traduce semnele și ar
trebui să poată traduce declarații verbale în următorii ani (NITB, 2013). Această evoluție poate lărgi
alegerile oferite călătorilor, dar poate afecta și funcțiile de ghizi turistici. De fapt companiile din secto r se
bazează pe date și analize predictive pentru a înțelege mai bine comportamentul consumatorilor și a
personaliza, în consecință, călătoriile propuse.
De fapt, filiera dezvoltă deja asistenți virtuali, alimentați cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a
ajuta clienții să rezerve mai ușor călătoriile (Boztas 2017, Levere 2016). De asemenea, ei utilizează date
importante pentru a îmbunătăți eficiența și direcționarea serviciilor, care sunt folosite pentru a urmări
comportamentele de cumpărare și pentru a anticipa cererea de servicii (Song and Liu, 2017). Datele oferite
de site-urile de social media, de exemplu, pot influența modelele de luare a deciziilor în acest sector (Miah
ș.a., 2017). Exploatarea accentuată a datelor mari ridică, totuși, îngrijorări cu privire la confidențialitatea,
inexactitatea și utilizarea abuzivă a acestor informații.
Autovehiculele autonome au fost deja testate cu succes pe drumurile mai multor țări, iar aplicarea
acestei tehnologii la scară mai largă ar putea avea loc încă din anul 2025 sau chiar mai devreme (Ke ating
2017, Assis 2017). Vânzările de autoturisme ar putea ajunge la peste 20 de milioane de unități în anul 2035
(IHS Markit, 2016). Adoptarea pe scară largă a acestor vehicule ar putea avea un impact semnificativ
asupra mobilității pasagerilor și asupra turismului, atât în centrele urbane mari, cât și în călătoriile
interurbane sau regionale.
Tehnologia blockchain, cunoscută în principal ca bază a criptomonedelor, cum ar fi bitcoin, oferă o
gamă largă de aplicații în multe industrii. Ea este o tehnologie de registre partajate și descentralizate.
Registrul reprezintă o listă de tranzacții care sunt duplicate pe un anumit număr de calculatoare, și nu pe
un server central. Fiecare tranzacție (sau adesea o suită de tranzacții pe o perioadă dată) este denumită
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bloc. Fiecare bloc posedă un marcaj de timp, care este legat de precedentul bloc. Ace astă tehnologie
permite unei persoane să procedeze la înregistrarea și asigurarea dreptului de proprietate asupra datelor și
să efectueze tranzacțiile mai eficient și mai fiabil.
În turism, aplicațiile sale ar putea fi utilizate pentru a îmbunătăți sistemele de gestiune a identității
și pentru a oferi comunicații mai sigure și mai eficiente călătorilor cu întreaga gamă de furnizori de servicii
de călătorie, de la companiile aeriene până la programe de fidelitate (Gjerding 2017, Aitken 2016). De
asemenea, ea ar putea reduce costurile legate de cursul de schimb în timpul deplasărilor în străinătate.
Într-adevăr, utilizarea criptomonedelor, cum ar fi bitcoinul, elimină toate comisioanele de schimb, sau
necesitatea de a face schimb de valută în timpul călătoriei, ceea ce ar putea crește atractivitatea călătoriilor
internaționale. Acest lucru este valabil în special pentru țările emergente, deoarece criptomonedele pot
oferi o protecție eficientă împotriva creșterii devizelor și, prin urmare, o mai mare certitudine și securitate.
Tehnologia Blockchain poate, de asemenea, să modifice și să simplifice programele de loialitate pentru
turiștii mari (înrăiți) (Kowalewski ș.a., 2017).
În prezent, tehnica realității virtuale (VR) este folosită în principal în domeniul jocurilor video. Dar
turismul este un domeniu în care ar aceasta ar putea avea în mod evident un impact, dacă persoanele ar
avea ocazia să viziteze cu ușurință locuri noi și exotice, fără a părăsi confortul casei lor. În acest sector,
echilibrarea potențialului vizitei realității virtuale cu promovarea destinațiilor, pe de o parte, și interesele
celor implicați în lanțul valoric tradițional al turismului, pe de altă parte, va deveni, probabil, pentru multe
organisme de comercializare un element de decizie strategică.
În Canada, Destination BC a finalizat un tur imersiv în realitatea virtuală a pădurii d e coastă Great
Bear, care este destinat, în primul rând, partenerilor săi de călătorie și de media. În mod similar, Tourism
Australia a filmat cele mai populare destinații turistice cu înaltă rezoluție pentru imersia în realitatea virtuală.
Unele lanturi hoteliere oferă, de asemenea, un dispozitiv de realitate virtuală care permite clienților săi să
viziteze destinații fără a părăsi vreodată camera lor. Turismul virtual ar putea oferi din ce în ce mai mult alte
mijloace de vizitare a unor situri considerate prea fragile din punct de vedere ecologic sau cultural pentru a
permite accesul fizic al vizitatorilor. Începând cu data de 26 octombrie 2019, de exemplu, nu va mai fi
posibil să se urce monolitul Uluru, situat în parcul national Uluru-Kata, înscris pe lista UNESCO a
patrimoniului mondial, pentru a se conforma caracterului său sacru pentru populația Anangu, aborigeni
care sunt proprietarii tradiționali ai parcului. Realitatea virtuală ar putea oferi viitorilor vizitatori ocazia de a
vizita locul, contribuind în același timp la economia locală. Operațiunile cu realitate virtuală nu s-ar limita
însă la zona de escaladare a Uluru, ci ar acoperi și alte părți ale parcului care sunt inseparabile de valorile
sale culturale și naturale.
Realitatea extinsă ar putea, înainte de toate, să favorizeze transformarea sectorului, călătorii și
furnizorii de servicii să se adapteze la tehnologii precum hologramele sau aplicațiile mobile care adaugă
elemente virtuale ale situațiilor din lumea reală. Această tehnică oferă multe modalități de a îmbunătăți
experiența vizitatorilor, prin asigurarea, de exemplu, a unui acces mai ușor la informații de navigație, la
traduceri și chiar schimburi virtuale cu personaje istorice. Astfel, Centrul internațional de artă parietală,
situat în apropiere de Montignac, în sud-vestul Franței, este un sit imens, integrat în peisaj, care găzduiește
o replică a sistemului de peșteri Lascaux, ce încorporează cele mai recente tehnologii digitale pentru a
proteja vestigiile arheologice fragile.
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IV. EVOLUȚII ÎN TURISMUL DIN ROMÂNIA ȘI BULGARIA
Considerăm necesară pentru studiul nostru o scurtă analiză a profilului şi a statisticilor activităţii de
turism din România și Bulgaria şi o poziţionare a celor două țări într-un ansamblu de 51 de ţări membre sau
partenere afiliate la OCDE şi/sau care fac parte din Uniunea Europeană şi a unor economii turistice
emergente, cum este cazul Africii de Sud, Albaniei, Egiptului, Indiei, Indoneziei, Muntenegrului şi Serbiei.
Profilul realizat accentuează locul turismului în eco nomie, organizarea, bugetul, politicile şi
programele care coordonează dezvoltarea acestui important sector de activitate. El indică intersul pe care
guvernul şi alte organisme publice şi private îl manifestă faţă de turism în contextul mai larg al evoluţi ei sale
mondiale şi europene. Profilul statistic realizat pune accentul pe turismul internaţional din cele două
perspective, de receptor şi de emiţător, adăugînd informaţii despre întreprinderi, locul şi contribuţia acestui
sector în PIB.

IV.1. Evoluții recente în turismul românesc
IV.1.1. Locul turismului în economie
România a înregistrat 10,2 milioane de sosiri internaționale în 2016, adică o creștere cu 9,6% față
de anul 2015. Din acești vizitatori internaționali, 2,5 milioane au rămas mai mult de 24 de ore în spații de
cazare comerciale (cu 10,6% mai mult decât în anul 2015). Germania, Italia, Franța și Regatul Unit au fost
principalele piețe emitente în anul 2016, reprezentând un total de 32,4% dintre vizitatorii internaționali cu
rămânere peste noapte. Mai mult de 47 de milioane de călătorii au fost făcute în țară în cursul anului 2016,
din care 15 milioane cu nuitate (-7,3%), care au generat aproape 20 de milioane de nopți la hotel sau într-o
unitate similară (+ 8,2%). În ciuda unui declin de aproape 3,9% al veniturilor din turism în anul 2016, care
s-au ridicat la aproximativ 14,5 miliarde lei, cîștigurile din turismul intern au înregistrat o creștere puternică
în ultimii ani, aproape dublându-se față de anul 2010, când ele s-au ridicat la nivelul de 6,9 miliarde RON.
În anul 2014 contribuția directă a turismului la PIB a fost de 12,5 miliarde lei (în creștere cu 7,6% față de
anul 2013), adică 2% din PIB.

IV.1.2. Guvernanță și finanțare a turismului
Structura centrală a turismului (ministerul) îndeplinește o varietate de funcții, îndeosebi în ceea ce
privește:
● politicile și strategiile de promovare și de comercializare ale turismului, care vizează piața internă
și internațională, inclusiv promovarea brandului național;
● politicile și strategiile de dezvoltare ale destinațiilor și ale produselor, inclusiv a programelor de
investiții și a colaborării cu organismele publice și private;
● politici și strategii de îmbunătățire a competitivității destinațiilor prin promovarea atuurilor naturale
și culturale și prin colaborarea cu întreprinderile pentru îmbunătățirea calității serviciilor;
● procedurile de agreere și de control pentru activitățile din sectorul turismului;
● evaluarea și selectarea aplicațiilor pentru programele europene.
Sectorul privat este organizat în mai multe asociații la nivel național, pe arii tematice (turism rural,
turism balnear, turism de afaceri, ecoturism) sau pe profesii (operatori de turism, agenții de turism, hoteluri,
case de oaspeți, ghizi turistici, bucătari și patiseri). În plus, există o Federație a angajatorilor din sectorul
turistic. A fost înființat și un Comitet interministerial al turismului, având ca principal scop favorizarea
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integrării și dezvoltării durabile a acestui sector, cu precădere protecției mediului, măsurilor economice și
conservării patrimoniului natural și cultural.
Consiliul consultativ al turismului reunește reprezentanți naționali din sectoarele public și privat, din
ONG-uri pentru a examina anumite aspecte ale politicii turismului. Departamente consacrate turismului pot
fi înființate în cadrul comunitățile locale, fără a fi sub egida ministerului sau a altor organe centrale, în
sensul că legătura se bazează mai degrabă pe cooperare. Totodată, ministerul este responsabil pentru
măsurile legislative și reglementările legate de turism, care treb uie implementate la nivel local. Asociațiile
de turism active la nivel regional, județean, municipal, al altor localități reunesc sectoarele publice și private
și ONG-urile. Ministerul Turismului are un buget de 80 de milioane de lei, din care 25 milioane sunt alocate
pentru investiții în infrastructura turistică.
Comitetul interministerial de turism
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Figura 4. Organigrama organismelor de turism din România
Sursa: OCDE, prelucrare după Ministerul turismului, 2016
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IV.1.3. Politici și programe legate de turism
Turismul se confruntă cu multe provocări în România, îndeosebi necesitatea de a dezvolta
infrastructura turistică și de a îmbunătăți promovarea, lipsa resurselor financiare, lipsa viziunii colective și a
atitudinea pasivă a profesioniștilor din domeniul călătoriilor. Multe probleme sunt structurale, îndeosebi
necesitatea de a crea un cadru juridic legal pentru activitățile turistice, schimbările frecve nte în politica
fiscală, colaborarea inadecvată a părților interesate și lipsa unor responsabili profesioniști capabili să
gestioneze în mod eficient destinațiile turistice.
Documentul principal de orientare pentru acest sector este Planul național de dezvoltare a
turismului pentru perioada 2007-2026, elaborat în colaborare cu Organizația mondială a turismului din
cadrul Organizației Națiunilor Unite. El este consolidat prin strategii sectoriale, îndeosebi prin Strategia
națională pentru ecoturism (elaborată în 2009) și Strategia națională pentru turismul termal (delaborată în
2009) și Planul strategic și operațional de comercializare pe perioada 2011-2015. Orientarea strategică
vizează o dezvoltare durabilă a turismului și un model cu o valoare adăugată mai mare, bazat pe
cunoaștere, inovare, ameliorarea condițiilor de viață și armonie cu natura înconjurătoare. Obiectivele
strategice pe termen scurt și mediu au fost următoarele:
● modificări ale legii turismului;
● adoptarea planului director pentru investițiile în turism;
● punerea în aplicare a legii privind tichetele de vacață pentru salariații angajați ai serviciilor
publice;
● dezvoltarea unei strategii integrate de turism care să se adapteze la tendințele mondiale din
sectorul turismului;
● asigurarea de resurse umane calificate, care va duce la îmbunătățirea calității serviciilor turistice
și a competitivității turismului românesc;
● adoptarea legii organizațiilor de management al destinațiilor;
● îmbunătățirea poziției României ca destinație turistică pe piețele europene;
● atragerea de noi segmente șide noi piețe, respectând principiile durabilității și eticii în turism.
Dezvoltarea unui turism mai durabil a progresat, în special în domeniul ecoturismului, cu demersul
de elaborare a Strategiei naționale pentru ecoturism, cu recunoașterea destinațiilor ecoturistice pe baza
unor criterii specifice, certificarea a 50 de produse ecologice (16 fiind în curs de a fi certificate) și cu
dezvoltarea de itinerarii și de traseelor pentru drumeții. De asemenea, au fost create programe formare
pentru profesioniști în domeniul turismului.
România a fost un partener deosebit de activ în domeniul programelor de cooperare internațională,
așa cum arată și următoarele activități:
● coordonarea cu ministerul turismului din Bulgaria pentru promovarea culturii, turismului și
contactelor interumane în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării;
● colaborarea între ministerele turismului și culturii în cadrul Acordului parțial lărgit privind
itinerariile (rutele) culturale instituit de Consiliul Europei;
● colaborarea cu ministerul mediului în contextul Convenției Carpaților, care vizează încurajarea
cooperării pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, cu scopul de a ameliora calitatea vieții și
păstrarea valorilor naturale și culturale.
O inițiativă deosebit de importantă pentru anul 2017 a fost adoptarea legii privind pregătirea și
înființarea unui organism de management al destinațiilor, care este o structură cu trei niveluri (națională,
regională și locală). Această lege a fost adoptată de fapt în anul 2018, pentru a crea un parteneriat între
sectoarele public și privat și ONG-uri, pentru a le spori gradul de conștientizare privind rolul lor în
promovarea destinațiilor turistice în general.
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Principalele rezultate înregistrate în România în cursul anilor 2012-2016, așa-zisul ”profil statistic”
în termenii OCDE sunt incluse în următoarele trei tabele. De remarcat faptul că multe informații nu apar din
cauza lipsurilor care se manifestă în sistemul informațional al turismului românesc, care nu a impus reguli
necesare unei colectări corecte a datelor de la toți actorii implicați și nici nu a urmărit acest lucru.
România: Turism intern, receptor și emițător
2012
2013
2014
FLUX TURISTIC, MII
Turism intern
Total excursii turism intern
Vizitatori peste noapte (turiști)
Vizitatori de zi (excursioniști)
Înnoptări din toate categoriile de cazare
Hoteluri și unități similare
Instituții specializate
Alte instituții colective
Cazare privată
Turism receptor
Total sosiri internaționale
Vizitatori peste napte (turiști)
Vizitatori de zi (excursioniști)
Principalele piețe
Germania
Italia
Franța
Marea Britanie
Ungaria
Înnoptări în toate categoriile de cazare
Hoteluri și unități similare
Instituții specializate
Alte instituții colective
Cazare privată
Turism emițător
Total plecări internaționale
Vizitatori peste noapte (turiști)
Vizitatori de zi (excursioniști)
Principalele destinații
Grecia
Bulgaria
Turcia
Spania
Italia
VENITURILE ȘI CHELTUIELILE TURISMULUI,
MILIOANE $
Turism receptor
Total venituri internaționale
Venituri aferente călătoriilor internaționale
Venituri aferente transportului internațional de

Tabelul 5
2015

2016

53513
15833
37680
15800
15361
439
--

52411
16358
36053
15831
15438
393
-

50084
15840
34244
16468
16049
419
-

52762
16194
36568
18895
18471
514
-

46986
15015
31971
20463
19990
472
-

7937
1653
-

8019
1715
-

8442
1912
-

9331
2235
-

10223
2471
-

230
182
118
92
90
3292
3215
77
-

229
182
119
93
99
3471
3405
67
-

234
185
124
112
217
3762
3746
16
-

267
211
134
126
120
4460
4428
33
-

282
234
146
141
138
4812
4782
30
-

9874
9474
399

10608
10228
380

11307
11021
286

11153
10988
165

9895
9782
113

147
139
197
122
-

98
101
117
53
45

106
86
105
56
37

137
111
99
60
47

136
133
103
65
52

1466
1466
-

2006
1590
416

2225
1827
398

2097
1711
386

1723 e
1723 e
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pasageri
Turism emițător
Total cheltuieli internaționale
Cheltuieli aferente călătoriior internaționale
Cheltuieli aferente transportului internațional
de pasageri
- = nedisponibil; e = valoare estimată

1832
1832
-

2164
2057
108

2641
2417
224

2330
2058
272

România: Întreprinderi și ocuparea forței de muncă în turism
Număr de
Număr de persoane angajate
instituții1
2014
2012
2013
2014
2015
Total
Industrii turistice
43993
368952 348871 349385
Serviciu de cazare pentru
11083
46501
45837 50035
vizitatori
Hoteluri și instituții asimilate
6206
Industria serviciilor alimentare și
16445
122478 114097 111812
consumul de băuturi
Transportul de călători
6626
152249 139552 131894
Transport aerian
53
8982
7817
5938
Transport pe calea ferată
26
42883
35855 37228
Transport rutier
6507
98124
93175 86824
Transport pe apă
40
2260
2705
1904
Servicii legate de transportul de
pasageri
Închirierea echipamentului de
405
814
250
1013
transport
Industria agențiilor de voiaj și ate
2237
6753
10366 14707
servicii de rezervări
Industria activităților culturale
846
12264
11652 15427
Industria activităților sportive și
3154
27893
27117 24487
de agrement
Comerțul cu amănuntul a
3197
produselor
caracteristice
turismului specific țării luate în
considerare
Alte industrii caracteristice
turismului specifice fiecărei țări
luate în considerare
Alte industrii
1 = datele se referă la nr de întreprinderi; - = nedisponibil

2137 e
2137 e
-

Tabelul 6

2016
-

-

-
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Tabelul 7

România: Consumul intern din turism

Total
Produse de consum
Produse caracteristice ale tusimului
Servicii de cazare pentru vizitatori
Industria serviciilor alimentare și
consumul de băuturi
Transportul de călători
Transport aerian
Transport pe calea ferată
Transport rutier
Transport pe apă
Servicii legate de transportul de
pasageri
Închirierea echipamentului de transport
Industria agențiilor de voiaj și alte servicii
de rezervări
Industria activităților culturale
Industria activităților sportive și de
agrement
Bunuri caracteristice specifice turismului
în țara în cauză
Servicii caracteristice turismului specifice
țării
Alte produse de consum
Produse legate de turism
Produsele de consum care nu au
legătură cu turismul
Alte produse decât produsele de
consum
- = nedisponibil; p = date provizorii

Mil. lei

Cheltuieli ale
turismului intern
5316
4806
2464
1036

2014
Chetuieli ale
turismului receptor
27741
24160
5864
6969

Consum al
tusimului intern
33410
29249
8508
8108

164
36
8
111
9
-

6924
2426
366
4118
14
-

7088
2462
374
4229
23
-

154
-

3006

154
3006

121
433

328
444

448
877

267

-

267

168

626

793

510
-

3581
-

4161
-

-

-

-

IV.2. Evoluții recente în turismul bulgăresc
IV.2.1. Locul turismului în economie
Turismul în Bulgaria este un sector prioritar, întrucât contribuie la dezvoltarea durabilă, la protecția
naturii, la prosperitatea comunităților locale și la creșterea economică. În anul 2016 contribuția directă a
turismului la PIB a fost de 3,4%, iar turismul a reprezentat 3,2% din totalul ocupării forței de muncă.
Conform estimărilor Consiliului mondial al turismului și al călătoriilor (CMTV), turismul a reprezentat 12,8%
din PIB și 11,9% din ocuparea forței de muncă (incluzând rezultatele sale indirecte și cele induse).
În anul 2016, Bulgaria a primit 8,3 milioane de vizitatori străini care au rămas mai mult de 24 de ore
în țară, ceea ce a reprezentat o creștere anuală cu 16,2% față de anul 2015. Numărul de vizitatori în
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vacanță a crescut cu 19,9%, ajungând la 5,1 milioane. Vizitele pentru afaceri au totalizat 1,4 milioane, ceea
ce reprezintă o creștere cu 19,4% față de anul 2015. Numărul de nopți de cazare ale vizitatorilor
internaționali a fost de 16,2 milioane, incluzând aici toate tipurile de cazare c ombinate, adică cu aproape
21% mai mare față anul precedent. Țările Uniunii Europene rămân cele mai importante piețe de origine,
resortisanții săi reprezentând aproape două treimi din numărul total de înnoptări (61%). Primele trei piețe
interne sunt România (1,1 milioane), Grecia (1,1 milioane) și Germania (827.000), care împreună
reprezintă mai mult de o treime din numărul total de nopți de cazare (36%).

IV.2.2. Guvernanță și finanțare a turismului
Consiliul de miniștri este responsabil de formularea p oliticii naționale de turism în Bulgaria.
Ministerul turismului aplică această politică și coordonează activitățile conexe ale altor ministere și instituții.
De asemenea, el este responsabil cu reglementarea, dezvoltarea de produse, promovarea, realizarea de
studii și de informări, gestionarea finanțării proiectelor externe și consilierea organelor de conducere
regionale.
Consiliul național de turism este un organism public consultativ din cadrul ministerului, care este
format din reprezentanți ai ministerelor implicate în turism și ai asociațiilor de turism naționale, regionale și
locale, reprezentanți ai întreprinderilor de transport și reprezentanți ai asociațiilor de consumatori. La nivel
național, autoritățile regionale elaborează și implementează strategii și programe în conformitate cu
strategia națională în domeniul turismului și strategiile de dezvoltare regională.
Legea turismului prevede, de asemenea, că autoritățile locale pot adopta programe de dezvoltare
a turismului. Implicarea autorităților locale este asigurată prin lărgirea domeniului programelor municipale
pentru dezvoltarea turismului. Primarul este responsabil cu înființarea unui consiliu consultativ pentru
turism și a unei comisii de experți municipali care are rolul de a clasificarea facilităților turistice și pentru
susținerea inițiativelor care acționează în direcția politicii turistice naționale.
În virtutea noului cadru legislativ, vor fi create nouă structuri intermediare ca organizații de
management al destinațiilor. Este vorba despre entități juridice ale căror membri vor reprezenta asociații de
turism, administrații regionale și municipale, institute, muzee, organizații științifice și școli de turism. Ele vor
fi responsabile cu crearea de produse turistice regionale și cu promovarea celor nouă regiuni turistice
recunoscute în Bulgaria.
Ministerul acționează îndeaproape cu sectorul privat și cu diverse părți interesate. La nivel
național, regional și local, asociațiile de turism înscrise în Registrul național al turismului participă la
activitatea organismelor de turism competente și sunt reprezentate în Consiliul național al turismului,
participând astfel activ la planificarea și managementul turismului. Ele contribuie la elaborarea de strategii
și de programe la nivelurile național, regional și municipal, aducându-și concursul la procesul de ameliorare
a competențelor în acest sector, desfășoară activități de consultanță și de promovare, favorizează
ameliorarea produselor și a serviciilor turistice și acționează pentru protejarea interesele consumatorilor.
În anul 2016, bugetul ministerului turismului a fost de 17 milioane de leva, din care 10,8 milioane
au fost alocate activităților de promovare. Ministerul administrează veniturile provenind de la stat și de la
Uniunea Europeană. Programele operaționale 2014-2020 oferă, de asemenea, sprijin financiar.
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Consiliul miniștrilor

Ministerul turismului

Alte ministere

Consiliul național al turismului

Autorități regionale
Guvernator regional

Asociații turistice
c

Organisme științifice,
asociații de
consumatori, altele

Organisme de conducere a
regiunilor turistice

Autorități locale:
Primărie
Consiliu municipal

Centre de informare turistică

Consiliu consultativ
asupra turismului

Figura 5. Bulgaria: Organigrama organizațiilor turistice
Sursa: OCDE, prelucrare după Ministerul turismului, 2018

IV.2.3. Politici și programe în legătură cu turismul
Bulgaria este angajată într-o politică de turism omogenă, bazată pe parteneriate între guvern și
autoritățile locale, ONG-uri, întreprinderi și societatea civilă. Cele mai importante probleme pentru sectorul
turistic din Bulgaria, ca parte a noii strategii pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă, sunt următoarele:
● remedierea concentrării sezoniere și spațiale;
● adaptarea produsului turistic național la schimbările climatice
● protejarea mediului înconjurător prin sprijinirea implementării măsurilor de eficacitate energetică,
de gestionare a deșeurilor și de protejare a biodiversității și a peisajelor;
● dezvoltarea unor indicatori ai capacității de încărcare pentru zonele naturale fragile și zonel e
turistice foarte frecventate;
● reglementarea construcției în stațiunile de pe litoral și montane. Obiectiv ul strategic este acela
de a consolida competitivitatea și eficiența sectorului turistic din Bulgaria prin utilizarea cât mai eficientă a
resurselor naturale și umane, în funcție de nevoile pieței și de așteptările consumatorilor în materie de
dezvoltare durabilă a turismului. Este vorba despre:
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● crearea de produse turistice coerente și originale pentru diferite categorii de turiști, ținând cont
de prioritățile naturale ale Bulgariei;
● promovarea calității serviciilor și protejarea drepturilor și asigurarea securității consumatorilor;
● asigurarea unei bune coordonări între instituții și integrarea turismului în politicile sectoriale
conexe;
● transformarea Bulgariei într-un lider recunoscut în domeniul dezvoltării turismului în Uniunea
Europeană și crearea unor sentimente pozitive pentru această țară;
● promovarea cunoașterii Bulgariei ca destinație de vară și de iarnă, prin exploatarea culturii vechi,
a bogăției patrimoniului său istoric și arhitectural, a resurselor sale minerale, a frumuseții și a caracterului
său natural și a securității și a liniștii pe care o oferă vizitatorilor;
● realizarea de acțiuni de promovare eficace la nivel național pentru a poziționa și a face
cunoscută Bulgaria ca o destinație turistică de vizitat pe tot parcursul anului, colaborând cu organismele
sectoriale și cu operatorii de turism care lucrează pe piețele cheie și folosind mesaje specifice.
Ministerul își propune să stimuleze sectorul turistic prin elaborarea de noi prevederi pentru
activitățile turistice, prin facilitarea procedurilor administrative și prin sprijinirea organizsmelor regionale,
locale și profesionale în activitățile lor. De asemenea, ministerul sprijină IMM-urile prin acordarea de sprijin
instituțional și de finanțări organismelor de management al destinațiilor, astfel cum sunt definite aceste
aspecte în legea turismului. Este vorba cu precădere despre:
● activități de consolidare a capacității întreprinderilor de a accesa piețele naționale și
internaționale;
● crearea unui sistem național unificat de informare în domeniul turismului, care să servească
drept platformă de legătură între întreprinderile și organismele turistice și alte instituții;
● sprijin pentru implementarea tehnologiilor informaților și ale comunicării (TIC);
● efectuarea de studii de piață, analize și previziuni;
● dezvoltarea de produse, de idei de marketing și de investiții, de strategii, de planuri etc.
● organizarea de forumuri profesionale în Bulgaria și în străinătate și sprijin pentru participarea la
evenimente și târguri regionale, naționale și internaționale.

IV.2.4. Integrarea informațiilor și a datelor turistice în Bulgaria
Ministerul Turismului dezvoltă un sistem informațional integrat în domeniul turismului sub forma
unei baze de date electronice care include informații cu privire la:
● operatorii și agențiile de turism autorizate;
● locurile de cazare, catering și agrement clasificate pe categorii;
● organizațiile de management al destinațiilor și asociațiile de turism;
● centrele de informare turistică;
● ghizii turistici, ghizi de munte și instructori de schi;
● centrele balneoterapeutice, termale, de wellness și talasoterapie certificate;
● atracții turistice și festivaluri;
● date statistice compatibile cu cele ale Eurostat și ale Organizației mondiale a turismului.
Ambiția ministerului este crearea unei platforme online care să reunească volume mari de date de
la toate nivelurile și instituțiile pentru a urmări sosirile zilnice și săptămânale, precum și o serie de indicatori
date suplimentare la nivel regional. Aceasta este o interfață unică de comunicare între autoritățile centrale
și locale implicate, un "ghișeu unic" pentru informarea zilnică și alte informații periodice transmise de
participanții înregistrați în Registrul național al turismului. Această platformă va permite, de asemenea, un
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transfer inovativ și securizat de date între instituții, ceea ce va traduce printr-o mai bună monitorizare și o
analiză comparativă cu cei mai buni și printr-un proces de luare a deciziilor ameliorat la toate nivelurile.
Bulgaria: Turism intern, receptor și emițător
2012
2013
2014
FLUX TURISTIC, MII
Turism intern
Total excursii turism intern
Vizitatori peste noapte (turiști)
2862
3027
3154
Vizitatori de zi (excursioniști)
Înnoptări din toate categoriile de cazare
6801
7247
7621
Hoteluri și unități similare
Instituții specializate
Alte instituții colective
Cazare privată
Turism receptor
Total sosiri internaționale
8867
9192
9409
Vizitatori peste napte (turiști)
6541
6897
7311
Vizitatori de zi (excursioniști)
2326
2294
2098
Principalele piețe
România
932
941
947
Grecia
929
935
1032
Germania
650
683
714
Rusia
598
682
656
Turcia
294
382
438
Înnoptări în toate categoriile de cazare
13451 14370 14078
Hoteluri și unități similare
Instituții specializate
Alte instituții colective
Cazare privată
Turism emițător
Total plecări internaționale
Vizitatori peste noapte (turiști)
3758
3930
4158
Vizitatori de zi (excursioniști)
Principalele destinații
Turcia
1091
1061
1107
Grecia
790
829
867
România
318
308
322
Serbia
302
300
316
Ex-Republica iugoslavă a Macedoniei
362
316
327
VENITURILE ȘI CHELTUIELILE TURISMULUI,
MILIOANE $
Turism receptor
Total venituri internaționale
4043
4419
4494
Venituri aferente călătoriilor internaționale
3519
3837
3908
Venituri aferente transportului internațional de
524
583
587
pasageri
Turism emițător
-

Tabelul 8
2015

3415
8046
9317
7099
2218
987
973
623
485
519
13352
4632
1242
1043
333
315
316
-

2016

3809
9035
10604
8252
2352
1097
1067
827
580
565
16151
5392
1219
1201
423
405
360
-

3574
3146
428

3653 e
3653 e
-

-
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Total cheltuieli internaționale
Cheltuieli aferente călătoriior internaționale
Cheltuieli aferente transportului internațional de
pasageri
- = nedisponibil; e = valoare estimată

1101
927
174

1345
1115
230

1454
1199
256

1345
1116
230

Bulgaria: Întreprinderi și ocuparea forței de muncă în turism
Număr de
Număr de persoane angajate
instituții1
2016
2012
2013
2014
2015
Total
Industrii turistice
Serviciu de cazare pentru vizitatori
3331
Hoteluri și instituții asimilate
2158
39320
41331
Industria serviciilor alimentare și
101530 101266
consumul de băuturi
Transportul de călători
Transport aerian
Transport pe calea ferată
Transport rutier
Transport pe apă
Servicii legate de transportul de
pasageri
Închirierea echipamentului de transport
Industria agențiilor de voiaj și ate
servicii de rezervări
Industria activităților culturale
Industria activităților sportive și de
agrement
Comerțul cu amănuntul a produselor
caracteristice turismului specific țării luate
în considerare
Alte industrii caracteristice turismului
specifice fiecărei țări luate în considerare
Alte industrii
1 = datele se referă la nr de întreprinderi; - = nedisponibil

Total
Produse de consum
Produse caracteristice ale tusimului
Servicii de cazare pentru vizitatori
Industria serviciilor alimentare

și

1177 p
1051 p
287 p
318 p

Tabelul 9

2016

-

Tabelul 10

Bulgaria: Consumul intern de turism
Cheltuieli ale
turismului intern

1361 e
1361 e
-

Mil. leva

2014
Chetuieli ale
turismului receptor
6626 p
4706 p
1448 p
1997 p

Consum al
tusimului intern
7803 p
5757 p
1735 p
2315 p
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consumul de băuturi
Transportul de călători
Transport aerian
Transport pe calea ferată
Transport rutier
Transport pe apă
Servicii legate de transportul de
pasageri
Închirierea echipamentului de transport
Industria agențiilor de voiaj și alte servicii
de rezervări
Industria activităților culturale
Industria activităților sportive și de
agrement
Bunuri caracteristice specifice turismului
în țara în cauză
Servicii caracteristice turismului specifice
țării
Alte produse de consum
Produse legate de turism
Produsele de consum care nu au
legătură cu turismul
Alte produse decât produsele de
consum
- = nedisponibil; p = date provizorii

312 p
-

643 p
-

956 p
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

V. CICLOTURISMUL ȘI EVOLUȚIILE SALE
Înainte de a dezvolta mai multe aspecte legate de cicloturism, considerăm necesară prezentarea
unor termeni și concepte specifice, care permit o mai bună lectură ș i înțelegere a acestei ramuri a
turismului.

V.1. Termeni și concepte specifice
Cicloturismul se raportează în mod specific la o deplasare cu bicicleta, între mai multe locuri, din
motive recreative. În acest caz, ciclismul face parte integrantă din experiența turistică.
Turism durabil. Efectele pe care dezvoltarea turismului le induce pe rutele folosite pentru a ajunge
la locul de destinație sau pentru deplasări în jurul acestuia, trezesc foarte mult interes. Beneficiile
economice pe care turismul le poate aduce economiilor locale au fos t studiate de mai multe decenii.
Cercetarea impactului social asociat a fost bine acoperită încă de la început de către literatura științifică
(Tao and Wall, 2009).
Cu toate acestea, cerința tot mai urgentă de a combate efectele schimbărilor climatice re prezintă
cea mai mare provocare pentru sectorul turistic, pe care acesta trebuie să o integreze de o manieră
măsurabilă în toate aspectele dezvoltării sale (Peeters, Gösling și Becken, 2006). Este esențial să se
dezvolte produse ecologice și cu emisii reduse de carbon, în spiritul unui turism durabil în Europa, pentru a
încuraja piețele existente și noile piețe să abandoneze formele cele mai poluante și mai intens
consumatoare de resurse ale turismului (Simpson, Gössling, Scott Hall și Gladin 2008 ).
Având în vedere importanța Europei ca regiune generatoare de turism internațional, dublată de o o
rată ridicată a turismului intraregional, potențialul comercial al acestor noi produse este considerabil.
Conceperea rutelor de ciclism pe distanțe lungi treb uie să respecte principiile dezvoltării durabile a
turismului; organizatorii de cicloturism trebuie să fie conștienți de necesitatea de a conserva actuurile
naturale, de a îmbunătăți competențele și potențialul local și a reduce la minim utilizarea resurselor,
generarea de deșeuri și poluarea. Transportul pentru a ajunge la un itinerariu poate avea un impact negativ
major asupra mediului și conceperea itinerariului rutei trebuie să țină cont de acest lucru prin oferirea de
excursii interesante în apropierea localităților și de integrarea cu trenul, cu autocarul sau cu feribotul pe
distanțe lungi.
O definiție general acceptată a turismului durabil subliniază necesitatea realizării unui echilibru
între aspectele economice, sociale și de mediu (OMT, 2005): "Principiile de dezvoltare și metodele de
gestiune ale turismului durabil se aplică tuturor formelor de turism și tuturor tipurilor de destinații, inclusiv
turismului de masă și diferitelor segmente specializate. Principiile durabilității se extind la toate aspectele
de mediu, economice și socio-culturale ale dezvoltării turismului; scopul este de a găsi un bun echilibrul
dintre aceste trei dimensiuni, pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sectorului turistic".
Indicatorii corespunzători ai turismului durabil sunt următorii:
 utilizarea optimă a resurselor de mediu;
 respectarea autenticității socio-culturale a comunităților gazdă;
 beneficii socio-economice repartizate echitabil între toți actorii;
 participarea în cunoștință de cauză a tuturor părților interesate;
 controlul permanent al diferitelor efecte;
 nivel înalt de satisfacție al turiștilor.
EuroVelo este o rețea europeană de trasee de ciclism destinată furnizării unui ansamblu de
drumuri transeuropene durabile. Acesta include 14 rute de ciclism pe distanțe lungi, care acoperă 70.000
km, dintre care aproape 45.000 au fost deja create. Rețeaua este gestionată de către Federația Europeană
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pentru Ciclism, care este responsabilă pentru garantarea faptului că toate itinerariile îndeplinesc standarde
ridicate de design, de semnalizare și de publicitate în întreaga Europă.
Excursii cu bicicleta. Este vorba despre excursie de plăcere, care pleacă de la locul de rezidență
sau de cazare, din care ciclismul face parte integrantă. Se vorbește, de asemenea, de asemenea, despre
excursii de o zi.
Integrarea în transportul public. Scopul rețelei EuroVelo este de a trece cu ușurință de la ciclism la
alte moduri de transport, în special tramvai, trenuri, autobuze sau feriboturi. În mod ideal, trecerea ar trebui
să fie ușoară și infrastructura să fie disponibilă pentru a aștepta și pentru a parca în siguranță bicicleta. Întrun context mai larg, integrarea se referă la conectivitatea dintre sectoarele turismului și transporturilor în
ceea ce privește prețurile și diseminarea informațiilor.
Turismul lent (Slow Travel). Slow travel sau turismul lent este un termen care se referă la utilizarea
modurilor de transport durabile, cum ar fi trenurile sau autocarele,pentru a ajunge la o destinație în care
vizitatorul este încurajat să rezerve mai mult timp pentru a descoperi bucătăria, cultura și patrimoniul local,
de preferat prin plimbări, ciclism sau transport public. Potrivit susținătorilor săi, această form ă de turism
oferă o experiență mai bogată și un impact mai redus asupra mediului.

V.2. Tipologia cicliștilor
Ciclismul de drumeție este specific, în primul rând, unei clientele orientată spre familie, care caută
rute ușoare și sigure, realizand de la 5 la 30 km/zi. Acestui tip de practică îi corespund în mod special
amenajările de tip "drum verde", desfășurat în principal la nivel local.
Cicloturismul. Practica acestei ramuri a turismului este de două feluri:
 mijloc de deplasare, înaintea oricărei alte utilități, la locul de vacanță, cu o cerere de drumuri
sigure și cu peisaje în apropierea site-urilor turistice. Este vorba, în esență, de un turism rural sau cultural.
Alura acestor turiști este, de asemenea, lentă, cu o medie de 30 km parcurși pe zi;
 itineranța, cu o medie de 300 km, în decurs de 5-8 zile. Această practică, în minoritate, de
exemplu, în Franța (2 până la 3%), este în plină dezvoltare și constituie o atrac ție foarte puternică în randul
clienților străini. Aproape 5,5 milioane de persoane spun că sunt interesate de sejururi de ciclism de mai
multe zile în zonele turistice. Dacă această clientelă solicită un nivel important de servicii, ea generează
cele mai importante beneficii economice. Franța este prima destinație din lume, datorită turiștilor din țările
europene vecine (Germania, Olanda, Elveția, Belgia etc.).
Practica sportivă. Această practică reprezintă un segment redus al turismului. Franța înregistrează
336.000 de licențieri, cu o practică neautorizată în dezvoltare (VTT, fitness). Acesta include ciclosportivii,
cicloturiștii și utilizatorii de mountain-bike, care fac excursii în grupuri de la 50 la 130 km, la viteze mari.
Cicloturistul își va practica pasiunea într-un spirit de descoperire. Ciclosportivul va adăuga o conotație fizică
mai mare, chiar și o provocare cronometrată sau o competiție.
 Ciclismul cu mountain-bike este în esență sportiv, există aproximativ 6,6 milioane de utilizatori,
în special tineri, care caută o dimensiune tehnică, diferită de cea a practicii publice. Acest tip de ciclism se
poate segmenta în funcție de două axe:
- importanța laturii tehnice și ludice în privinta aspectului”descoperire”. Acest element se referă la
spiritul practicantului și la relația sa cu terenul de desfășurare. Un coborâtor evoluează pe un "teren de joc",
adesea artificial, cu o căutare de senzații tari. Excursionistul (plimbare) va fi mai sensibil la varietatea
peisajelor și la descoperirea de noi trasee.
- nivelul de practică. Oferta de practica ”mountain bike” este în principal orientată spre sportivi. Ei
sunt mai puțin numeroși, dar au cerințe mai mari, deoarece activează în mod regulat și mai mult timp. După
acest criteriu apare o tipologie mai mare.
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Cross Country (sau X-Country) este cea mai practicată variantă. Se practică în principal în stea.
Efortul furnizat este important, dar trebuie să fie proporțional cu satisfacția legată de descoperire, de
peisaje și de partea distractivă a coborârii.
All-Mountain este o practică apropiata de X-Country, cu exigențe mai importante în ceea ce
privește calitatea traseelor. Trecerea de la o variantă la alta este posibilă cu condiția să existe o
recompensă asociată. Se vorbește și despre "ciclismul montan", în care p artea tehnică este cea prioritară,
drept pentru care bicicletele au suspensii care pot realiza deformări mai mari.
Enduro este o altă variantă, care favorizează coborârile într-un mediu natural. Urcarea este făcută
prin traseul cel mai simplu și cel mai direct (pista sau șosea și, eventual, cu instalații mecanice)
Coborârea este o practică repetitivă pe o rută adesea artificială și securizată. Ascensiunea nu este
posibilă cu bicicletele. Ea se face cu un vehicul sau cu teleschiul.
Plimbarea. Acesta este cel mai mare grup potențial de clienți. Oferta pentru începători este totuși
mai puțin importantă, în special în ceea ce privește amenajarea. Pe de o parte, amenajarea în ținuturile
muntoase este adesea foarte restrictivă: ruta nu trebuie să prezinte dificultăți tehnice și trebuie să aibă
pante slabe. Pe de altă parte, acest public nu are o cerințe semnificative din punct de vedere cantitativ,
deoarece practica sa este de o maniera punctuala și pe o durată scurtă. Oferta trebuie sa fie bine
repartizată în apropierea zonelor de cazare.
Vacanțele cu bicicleta, cum ar fi excursiile, sunt în general considerate un produs turistic durabil,
care îndeplinește cele mai multe dintre criteriile de mai sus (Lumsdon, 2000). Acest studiu este circumscris
în mod specific la practica ciclismului ca mijloc de transport în scopuri recre ative. Sustrans, un ONG
britanic pentru promovarea transportului durabil, subdivizează piața cicloturismului în trei segmente:
 vacanțele cu bicicleta, care includ cel puțin o noapte în afara reședinței obișnuite, implică
practicarea ciclismului ca obiectiv principal al șederii. Poate fi vorba de mai multe plimbări
pornind de la o bază decât de parcurs un itinerariu locuind în locuri diferite. Vacanțele cu bicicleta pot fi, de
asemenea, subdivizate în călătorii organizate și libere ;
 ciclismul în vacanță înseamnă o plimbare zilnică cu bicicleta, de la locul de cazare sau alt loc (de
exemplu, un serviciu de închiriere de biciclete în gară). Ciclismul face parte din experiența de vacanță, dar
nu este neapărat singurul hobby;
 excursiile cu bicicleta pe timp de zi sunt ieșiri de mai mult de trei ore, efectuate în principal de la
reședința obișnuită în scop de recreere și de relaxare.
Participarea la evenimente de ciclism sau la plimbări ocazionale cu ATV-ul este inclusă în aceste
categorii, dar nu și practica sportivă (curse de ciclism, competiții mountain bike), care necesită
echipamente speciale și abilități de nivel înalt.
Termenul de "ciclism" este folosit pentru a descrie concediile cu bicicleta (concediu itinerant, de
exemplu) sau ciclismul în vacanță (excursii zilnice de la locația de cazare). În ambele cazuri, ciclismul este
un factor motivator cheie și constituie activitatea principală exercitată în timpul vacanțelor. Ieșirile cu
bicicleta de la reședința obișnuită sau de la locul de sejur sunt denumite "excursii de o zi cu bicicleta".
În acest context, ciclismul nu este doar un mijloc de transport și face parte integrantă a experienței
turistice (Lumsdon, 2000). Călătoria este la fel de importantă ca și destinația și uneori chiar se confundă cu
aceasta. Aceasta este ceea ce un planificator de ciclism vizionar o consideră drept un "peisaj călător"
(Grimshaw 1998).
Cicloturistii sunt motivati de mai multi factori, în special de posibilitatea de a profita de natură și de
se relaxa în legătură cu viața de zi cu zi. Chiar dacă, prin natura sa, cicloturismul corespunde politicii
actuale a UE privind turismul durabil, există multe obstacole în calea dezvoltării acestuia, cum ar fi, de
exemplu, lipsa interfeței dintre modalitățile de transport sau numărul redus de oferte comerciale. În ceea ce
privește dezvoltarea durabilă, asocierea trenului și a bicicletei este esențială. Cu toate acestea, dacă
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transportul bicicletei cu trenul nu costă prea mult, nu este întotdeauna posibilă și, în cele mai multe cazuri,
este dificilă. Absența rețelelor și a traseelor de lungă distanță și de bună calitate în multe țări care ocupă o
poziție dominantă pe piața turismului reprezintă un alt obstacol. În cele din urmă, operatorii de turism și alți
furnizori de servicii turistice nu sunt suficient de implicați în dezvoltarea cicloturismului.
Datele analizate pentru acest studiu indică faptul că cicloturiștii aduc beneficii esențiale pentru
localitățile care nu beneficiază în prezent de un turism „clasic“. De asemenea, ele arată că cheltuielile
cicloturiștilor sunt comparabile cu cele ale altor vizitatori. EuroVelo nu este în prezent un atu turistic major
în majoritatea țărilor, deoarece nu este suficient de dezvoltat pentru a oferi o gamă largă de de stinații sau
pentru a prezenta o identitate puternică de marcă. Dezvoltarea rețelei are un potențial considerabil, dar va
necesita un angajament și o planificare din partea managerilor săi. Practic, acest lucru necesită resurse
puternice pentru a putea îmbunătăți și dezvolta întreaga rețea în următorii zece ani.
Constrângerile călătoriilor itinerante cu bicicleta. Principalul obstacol identificat este
capacitatea fizică de a se angaja într-un astfel de sejur. Practicarea ciclismului pentru o zi nu reprezintă
același efort ca în timpul a 5 zile, mai ales în munți. La aceasta se adaugă, pentru practicarea ciclismului
montan, abilitățile de conducere necesare pentru a evolua pe trasee montane. Organizarea este, de
asemenea, o frână: cicliștii itineranți trebuie să determine etapele și să găsească locația care se potrivește
cel mai bine la nivelul grupului, să le gestioneze treptat disponibilitatea, să asigure transportul bagajelor.
Revenirea la punctul de plecare cu bicicletele se dovedește a fi foarte dificilă în zonele montane care sunt
slab deservite de transportul public. Majoritatea grupurilor sunt de 2 persoane, pentru a evita complicațiile.

V.3. Piața cicloturismului
Franța este de departe principala destinație propusă de către operatorii de turism, urmată de
Austria, în timp ce Germania și Regatul Unit sunt principalele piețe emițătoare de cicloturiști în Europa.
Cerința unui itinerar continuu, sigur, plăcută și bine marcat este universală. Literatura de specialitate nu
prezintă nicio tendință stabilă în acest sens. Cicloturismul nu este inclus în statisticile Eurostat privind
turismul și nici în alte studii generale despre turismul național sau internațional. Trebuie remarcat faptul că
dezvoltarea cicloturismului, atât din punctul de vedere al ofertei, cât și al cererii, este inegal în Europa. În
țări precum Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Elveția și Olanda, cicloturismul este important.
O repetare a sondajului din 2009 arată că majoritatea specialiștilor cred de acum că cicloturismul
se dezvoltă în țările respective (în timp ce evoluția sa era considerată "stabilă" în anul 2006)
ancheta anterioară), în ciuda situației economice dificile. În prezent, nu se poate răspunde definitiv la
întrebarea privind valoarea pieței europene a cicloturismului. A fost dezvoltat totuși un model care
utilizează fracții de fluxuri turistice actuale din Europa pentru a estima valoarea și volumul cicloturismului
turistic. Cu acesta a fost estimat numărul anual de sejururi turistice la nivelul de 2, 295 miliarde în Europa,
cu o valoare de peste 44 de miliarde de euro. Este vorba despre suma totală estimată de sejururi turistice
naționale și internaționale cu bicicleta. Numărul de cicloturiști al căror sejur include cel puțin o noapte este
de 20,4 milioane, care cheltuiesc împreună aproximativ 9 miliarde de euro pe an.
Lumsdon (1999) a estimat că turismul cu bicicleta (vacanțele cu bicicleta și ciclism în vacanță) a
reprezentat 2 până la 4% din totalul vacanțelor din Europa. El a ajuns la acest interv al la sfârșitul unei serii
de interviuri cu experți și după un studiu al operatorilor specializați în cicloturism. El a prezis atunci că
această proporție ar putea atinge de la 6 până la 12% în 2009, recunoscând în același timp că unele țări,
cum ar fi Germania sau Danemarca ar avea creșteri mai mari decât altele în cazul în care decolarea
cicloturismului va dura mai mult.
Deși nu există încă date fiabile cu privire la volumul și valoarea pieței cicloturismului în ansamblul
său (în majoritatea țărilor nu există încă o colectare sistematică la nivel regional sau național) datele
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limitate disponibile la nivel național sau regional indică faptul că estimările lui Lumsdon au fost și ele prea
optimiste. Deși aceste cifre se referă la diversele efecte economice ale cicloturismului, ele sunt surse relativ
de încredere în ceea ce privește volumele anunțate.
În Danemarca, de exemplu, ponderea ciclismului în cifra de afaceri totală a turismului a fost foarte
mare: 13% în 2008 (Møller Munch, 2010), dar această cifră include formele „soft“ de cicloturism. În Austria,
se estimează că cicloturismul reprezintă a reprezentat între 5,5% și 6% dintre locurile de muncă
echivalente cu normă întreagă pentru sezonul turistic de vară (Miglbauer, Pfaffenbichler și Feilmayr, 2009).
În Germania, cifra de afaceri anuală a cicloturismului (3,9 miliarde de euro) reprezintă 3% din cifra
de afaceri a turismului itinerant sau de sejur (BMWi, 2009). În Franța, 5,5 milioane de sejururi în vacanță,
sau 3,3% din toate sejururile de vacanță franceze, sunt calificate ca fiind de cicloturism. El include toate
vacanțele în care bicicleta joacă un rol semnificativ, chiar dacă acestea sunt doar excursii de o zi (Mercat,
2009). Numărul real de călătorii cu bicicleta este prin urmare mult mai redus. Diferitele rapoarte Mintel
privind turismul cu bicicleta (Millington, 2009; Mintel, 2003, 2007) nu oferă o estimare a cererii agregate
pentru Europa.
Piața de cicloturism este, în esență, internă și se bazează mai ales pe călătoria liberă. Cu toate
acestea, oferta "velo" este o dovadă a unei expansiuni reale a călătoriilor semiorganizate. Tutoperatorii
specializați propun formule cicloturistice în multe țări europene și, uneori, chiar destinații îndepărtate
(Millington 2009, Mintel 2007). O listă neexhaustivă a principalilor operatori și a destinațiilor cicloturistice
acoperite arată că Franța este de departe cea mai importantă destinație pentru turoperatorii specializați,
urmată de Austria.
În absența unor date comparabile între țări, mai mulți specialiști au efectuat o trecere în revistă a
documentației existente în țările în care s-a evaluat cererea de cicloturism. A fost vorba, în principal, despre
Germania, Elveția, Olanda, Franța și Regatul Unit, care au publicat studii științifice re lativ detaliate privind
aceste aspecte. A fost posibilă apoi completarea acestora cu rezultatele studiilor de piață din Danemarca,
Belgia, Republica Cehă și Spania. Analiza aceastei documentații a oferit o imagine de ansamblu asupra
cererii de cicloturism pe întregul teritoriu al Europei. Această generalizare a fost posibilă deoarece
cicloturiștii au, de fapt, caracteristici și așteptări foarte apropiate, indiferent de țara lor de origine: ei doresc
itinerarii continue, sigure, plăcute și bine marcate.
Principalele piețe "emițătoare" ale industriei turistice europene sunt Germania și Regatul Unit. De
exemplu, operatorul britanic de turism Inghams oferă permanent circuite "Dunărea cu bicicleta"
(Donauradweg), la fel ca și Thomson de mulți ani. Thomson astăz i organizează excursii cu bicicleta prin
intermediul filialei sale Headwaters. În Germania, TUI oferă produse cicloturistice ca parte a "formulelor
active de vacanță".
Cu toate acestea, în contextul pieței mondiale emițătoare, cicloturismul continuă să funcționeze la
scară mică. Principalele destinații sunt Austria, Danemarca, Elveția și Franța (a se vedea tabelul 11) În
ceea ce privește cifra de afaceri, piața daneză absoarbe un procent foarte mare (68%) al cicloturiștilor
internaționali. Majoritatea acestor vizitatori provin din Germania (Møller Munch, 2009), și piața este
evaluată în totalitate la 1,8 miliarde DKK (Urfe, 2007).
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Tabelul 11

Volum
14
960
256
55
117
212
4004
400
Cicloturiști de 70
sejur (x 1000)
2
17400
153
2470 2500
383
4629
685700 5400
Excursioniști 420
de zi ( x 1000)
16
18400
409
2525 3035
500
4841
689704 5800
Total ( x 1000) 490
ute/
Din statisticile naționale reiese că piața cicloturismului este în mare parte națională, mai ales în
Germania și Olanda. Regatul Unit s-a străduit să-și dezvolte piața internă prin intermediul
creerii Rețelei naționale de ciclorute și alte inițiative au fost, de asemenea, realizate în Scoția și Țara
Galilor, uneori în relație cu centrele de ATV-uri. Ponderea cicloturismului (toate practicile) a rămas însă
aproape neschimbată, între 2 și 4%. Mintel (2007) prezintă două motive pentru această involuție.
În primul rând, una din patru persoane nu este dispusă să călătorească cu bicicleta
pe drumurile britanice, din cauza fricii de trafic. În al doilea rând, există o tendință puternică spre
sedentaritate și obezitate: oamenii practică mai puțin mersul pe jos ș i ciclismul în viața lor
cotidiană decât în deceniile anterioare. Acolo unde Sustrans și partenerii săi au amenajat drumurile de
ciclism în afara șoselelor, cererea pentru excursii de o zi este puternică, de exemplu pe Camel Trail ("Pista
cămilei"), în Anglia de Sud-Est, care generează peste 250.000 de drumeții pe an (Weston și Lumsdon,
2006).
În Scandinavia, oferta de cicloturism s-a dezvoltat în ultimii ani și piața bicicletei
a înregistrat o cererea sporită atât pentru practica utilitară, cât și pentru practica de recreere și de turism deși cercetătorii nu au reușit să obțină informații actualizate despre Danemarca, unde scăderea cifrei de
afaceri în cicloturism între 2004 și 2008 s-a datorat, în principal, cicliștilor danezi (Møller Munch, 2010). Cu
toate acestea, Danemarca este încă una dintre primele zece destinații preferate de cicloturiștii germani
(Giebeler si Froitzheim, 2012).
În ceea ce privește tendințele pieței cicloturismului în Europa, documentarea asupra unui astfel de
subiect este destul de dificilă. Cicloturismul nu face obiectul unei categorii distincte în statisticile Eurostat și
nici în alte studii generale privind turismul național sau internațional. Prin urmare, nu există o trecere în
revistă a tendințelor din acest domeniu. Ca parte a procesului de consultare a studiului EuroVelo din anul
2009, o anchetă de opinie pe Internet a permis interogarea a 348 de experți pentru a obține opinia lor cu
privire la evoluția și perspectivele ofertei și ale cererii în cicloturism. Această anchetă a fost reînnoit într-o
actualizare din 2012 pe baza a 426 de răspunsuri. În prima anchetă, a apărut un consens asupra unei
dezvoltări slabe în majoritatea țărilor.
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În sondajul din 2012, opinia generală a fost cu totul alta, și anume că cicloturismul se dezvloltă în
ciuda scăderii sprijinului financiar acordat de autoritățile locale și regionale. Este important de menționat că
dezvoltatea marginală a cicloturismului, în ceea ce privește oferta, dar și cererea, este inegală în Europa.
În țări ca Austria și Franța cicloturismul este un sector important, care continuă să crească, în timp ce în
alte țări, cum ar fi Danemarca, Germania, Olanda și Elveția, a ajuns, fără îndoială la punctul său de
saturație.
Cifrele pentru anul 2011 estimau la 2,295 de miliarde numărul sejururilor, respectiv excursiilor cu
bicicleta în Europa, nivel care avea să se mențină sau să crească ușor și în următorii ani. Veniturile
economice specifice acestor sejururi erau estimate la aproximativ 44 de miliarde de euro. Tabelul 12 reia și
detaliază aceste date despre cerere și despre impactul economic obținut prin diverse calcule.
Tablel 12

Estimare valorii economice a cicloturismului în Europa (UE+Norvegia+Elveția)

Țara

Austria
Belgia
Bulgaria
Elveția
Cipru
Cehia
Germania
Danemarca
Estonia
Spania
Finlanda
Franța
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Lituania
Luxemburg
Letonia
Olanda
Norvegia
Polonia
Portugalia
România
Suedia
Solvenia
Slovacia
Marea Britanie
Total

Excursii
de zi (106)
62
39
12
55
0
55
607
42
1
80
112
373
21
98
13
103
5
1
9
138
23
101
7
9
134
9
17
149
2247

Sejururi
(106)
0,46
0,21
0,13
0,42
0,00
0,56
4,62
0,32
0,01
0,89
1,14
4,01
0,23
1,00
0,09
1,05
0,04
0,00
0,10
1,01
0,20
1,06
0,07
0,10
1,20
0,07
0,14
1,23
20,36

Exursioniști Sejururi
de zi
(Mld EUR)
(Mld Eur)
0,96
0,20
0,60
0,09
0,19
0,06
0,85
0,18
0,01
0,00
0,85
0,24
9,34
2,03
0,65
0,14
0,02
0,00
1,23
0,39
1,72
0,50
5,73
1,76
0,32
0,10
1,50
0,44
0,20
0,04
1,59
0,46
0,07
0,02
0,01
0,00
0,14
0,04
2,12
0,44
0,35
0,09
1,56
0,47
0,10
0,03
0,14
0,04
2,06
0,53
0,15
0,03
0,26
0,06
2,29
0,54
35,00
8,94

Total
(Mld EUR)
1,16
0,69
0,25
1,03
0,01
1,09
11,37
0,79
0,02
1,62
2,22
7,49
0,42
1,94
0,24
2,05
0,09
0,01
0,19
2,57
0,44
2,02
0,14
0,18
2,58
0,18
0,32
2,83
43,94

Sursă: Estimările experților; Eurostat (2008); Peeters ș.a. (2004); The Gallup Organization (2011).
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VI. DEMERSUL STRATEGIC
Concept format pornind de la două cuvinte grecești (stratos-armată și agos-conducere) strategia a
însemnat inițial arta de a conduce o armată. Începând cu anii 1960, odată cu accentuarea deosebită a
concurenței, termenul de strategie a apărut cu necesitate și în gândirea managerială.
Potrivit lui Mickael Porter, strategia reprezintă alegerea conștientă a unei combinații de obiective
pe care o firmă încearcă să le atingă și de mijloace pe care le folosește în acest scop. Strategia permite
firmei să se concentreze asupra celor mai importante lucruri pentru a câștiga sau pentru a supraviețui într-o
situație competitivă. Acesta angajează resursele materiale, umane și financiare ale companiei și le
repartizează pe termen lung.
Henry Mintzberg consideră că o strategie poate fi deliberată, atunci când este elaborată și
planificată, sau emergentă, atunci când rezultă din evenimente neprevăzute, la care societatea trebuie să
reacționeze. Aceste două strategii coexistă cel mai adesea în cadrul companiei și împreună reprezintă cee
ce se numește strategia realizată sau implementată.
Demersul strategic poate avea trei niveluri de intervenție:
• global, în urma căruia se elaborează strategia globală a întreprinderii sau corporativă, care se
referă la ansamblul activităților/produselor/serviciilor sale;
• pe domenii de activitate strategice, denumită și "strategie de afaceri", care se limitează la un
domeniu de activitate;
• operațional, prin care se declină strategia globală și strategiile pe domenii de activitate la nivelul
funcțiunilor întreprinderii, ceea ce înseamnă apariția unor strategii comerciale/marketing, de producție,
financiară, socială (de resurse umane) etc.
Demersul strategic se bazează pe modelul LCAG sau SWOT, dezvoltat în anul 1965 de patru
profesori de la Harvard, cu ajutorul căruia se evidențiază punctele forte și puctele slabe ale unei firme ,
oportunitățile și amenințările care apar din mediul său extern.
Abordarea strategică diferă în funcție de faptul dacă este vorba de un IMM sau de o companie
mare, care are o singură activitate sau mai multe activități. În cazul unei întreprinderi cu activități multiple,
etapa de diagnostic trebuie precedată de segmentarea strategică, pentru că numai astfel se poate formula
o strategie adecvată.

VI.1. Diagnostic strategic
Pentru aplicarea analizei SWOT s-au întreprins mai multe acțiuni pregătitoare, care au avut ca
scop cunoșterea zonei de interes a proiectului, a principalilor actori și a organismelor interesate în
dezvoltarea unui turism durabil. O parte din informațiile legate de patrimoniul natural și cultural au fost
oferite de studiile întreprinse în prealabil și care au avut ca principal obiectiv identificarea unor potențiale
trasee favorabile cicloturismului, văzut din postura unui produs nou, care poate deveni principalul vector de
creștere pentru un turism durabil în zona transfrontalieră Mehedinți-Vidin- Montana.
O altă parte a informațiilor au fost culese de pe internet, de la ministere (turism, economie,
transporturi, dezvoltare regională, sănătate, educație, cultură etc.), de la alte organisme guvernamentale,
regionale, județene, private care sunt implicate în mod direct sau indirect în dezvoltarea turismului în zonă,
de la organisme publice sau private internaționale etc.
O atenție aparte a fost rezervată identificării legislației celor două țări și a reglementărilor
promovate în ultimii ani în domeniul turismului, a modului cum au fost puse în practică prevederile lor.
Această analiză a fost completată cu o solidă componentă legislativă și de reglementare a Uniunii
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Europene și a principalelor țări în care turismul a înregistrat rezultate economice și sociale remarcabile (
Franța, Germania, Spania, Italia, SUA, Canada, China, Marea Britanie, Elveția, Olanda etc.), care a pem is
aplicarea benchmarking-ului în realizarea demersului prezentului proiect.

VI.1.1. Oferta de turism și îmbunătățirea activității de turism montan
În afara surselor menționate mai sus, care au o importantă componentă statistică (sunt istorice), sau obținut informații pe cale directă, prin anchete pe bază de chestionare administrate online.
Primul chestionar, Q1, cu titlul Anchetă pentru identificarea ofertei de turism montan și pentru
îmbunătățirea activității acestui secor în județul Mehedinți și în departementele Vidin și Montana, a avut ca
obiectiv să cunoască situația existentă la principalii actori ai zonei transfrontaliere, probleme lor și păreri
privind ameliorarea acestora, respectiv:
- produsele și serviciile turistice oferite;
- sistemul de comunicare actual;
- avantaje proprii în competiția cu celilalți concurenți;
- slăbiciunile care le afectează rezultatele economice și sociale;
- oportunitățile sesizate și amenințările care vin din mediul exterior;
- păreri privind înnoirea gamei de produse și servicii și lansarea în cicloturism;
- păreri privind îmbunătățirea activității proprii;
- guvernanța actuală.
Chestionarul a fost direcționat către o mare parte a firmelor și asociațiilor de turism din zonă, după
ce în prealabil s-a luat legătura directă sau telefonică cu reprezentanții lor legali (anexa 1). Administrarea
chestionarului s-a realizat online pentru partea română, după ce în prealabil s-a luat legătura cu firmele și
asociațiile incluse în eșantion, și prin e-mail pentru partea bulgară, după ce s-a realizat traducerea sa în
limba engleză. Din partea bulgară s-au implicat în studiu câte cinci firme din regiunile Vidin și Montana.
Prima problemă abordată în cadrul chestionarului a fost analiza diversității și a bogăției ofertei
prezentate de agenții turistici din zona transfrontalieră (figura 6). În afara omniprezenței serviciilor de
cazare (100%), oferta conține trasee de mers pe jos în rezervații/parcuri naturale și /sau situate în zone de
podiș, munte (40,9%, din care 58,3% partea română, numai 20,0 % partea bulgară), partide de pescuit și
plajă, care înregistrează și ele aceleași cifre, apoi alimentația publică, itinerariile cu bicicleta și plimbările
pe apă (36,4% pe ansamblu, din care 41,7% partea română și 30,0% partea bulgară). Vizitele la muzee și
locașuri religioase rămâne un alt serviciu important oferit de 31,8% dintre unitățile eșantionului.
Organizarea de evenimente culturale și sportive este menționată de 31,8% dintre agenții turistici, pentru ca
serviciile de turism balnear, excursiile de o zi în zonă și vânătoarea să nu fie deloc menționate.
Cu toate că acestă situație a ofertei nu pare a fi una modestă din punctul de vedere al prezenței
serviciilor pe care le regăsesc consumatorii în această zonă, faptul că alimentația publică, plimbările
(excursiile pe apă), traseele organizate pentru excursioniștii pe jos, itinerariile propuse pentru ciclism și
organizarea de evenimente culturale și sportive înregistrează niveluri de până la 41% sau mult mai mici,
arată că dispersia lor este destul de mare și că șansele ca ele să fie întâlnite la unul și același agent de
turism sau într-o arie teritorială destul de mare ca dimensiune să fie minime.
Unul din punctele care au pus și pun în continuare probleme turiștilor în zona transfrontalieră
Mehedinți-Vidin-Montana este sistemul de comunicare. Avantajele NTIC sunt exploatate la maxim de către
clienți, care doresc să obțină cele mai multe informații, să-și rezolve singuri rezervarea și să acceseze la
fața locului cam tot ceea ce oferă zona și agenții ei turistici. Pentru cicliștii montani trebuie să existe, de
asemenea, o mulțime de informații legate de trasee le existente, hărți, dar și GPS pentru cele mai lungi și
mai dificile dintre ele.
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Figura 6. Oferta specifică agenților economici de turism din zona transfrontalieră
Trebuie menționat faptul că peste 90,1 % dintre unitățile chestionate au un site propriu sau sunt
prezente pe o platformă prin care pot fi accesate informații de bază specifice, respectiv ”Turist Info.ro” (cam
22,7% din total), după cum apare și în figura 7. Aproximativ 45% dintre aceste unități dețin pliante de
prezentare, 36,4% hărți ale zonei, iar 40,1% oferă acces la un calculator cu internet. O analiza mai
detaliată a conținutului site-urilor evidențiază că acestea nu oferă informații suficiente despre patrimoniul
natural și cultural care le este specific, despre oferta proprie, ca să nu mai amintim aici de hărți sau
programe GPS pentru traseele care se pot parcurge pe jos sau cu bicicleta.
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Figura 7. Specificul sistemului de comunicare în zona transfrontalieră
Fără îndoială că progresele actuale pe linie de comunicare vor avea efecte cumulate pozitive
pentru atragerea turiștilor în zonă, dar această evoluție nu va fi suficientă pentru o dezvoltare durabilă la
nivelul potențialului său. Comunicarea trebuie, în opinia nostră (formată prin analiza unor experiențe
similare ale altor regiuni asemănătoare din țările fruntașe în turism) să fie abordată și la nivelul regiunii
transfrontaliere, separat sau de ambele țări, prin branduri care să sintetizeze chintesența bogăției și a
ofertei zonei. Crearea de branduri poate continua apoi la nivelul de localitate sau actor economic atunci
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când există elemente de diferențiere care pot fi atrăgătoare pentru turiști. Un fapt semnificativ în acest sens
ar putea fi, de exemplu, intrarea romană în Dacia, poarta către Dacia.
Vizitele la fața locului și discuțiile cu conducerea mai multor firme de turism, analiza si stemului lor
de comunicare actual, situația fluxurilor turistice din zonă, evoluția turismului european etc. permit o
estimare a atuurilor și a slăbiciunilor acestora, precum și o identificare a oportunităților și a amenințărilor pe
care le rezervă mediul exterior. Pentru a credibiliza și mai mult aceste estimări, ancheta a rezervat mai
multe întrebări care au oferit răspunsuri de la sursă (figura 8).
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Figura 8. Atuurile zonei, identificate de firmele din eșantion
Cel mai des invocate atuuri de către firmele participante la studiu au fost locația într-o zonă cu un
patrimoniu natural deosebit (86,4%), urmat de poziția geografică în vecinătatea Dunării (68,2%) și locația
într-zonă cu un patrimoniu istoric (50,0%). Alte elemente care ar putea fi considerate puncte forte nu s-au
aflat în atenția repondenților, cum este cazul unui patrimoniu cultural bogat și al unei gastronomii ecologice
și naturale (câte 25,0% fiecare). Potențialul viticol și cel balnear nu este luat amintit decât de una sau două
firme din eșantion.
Ca puncte slabe sunt recunoscute starea drumurilor de acces în zonă (54,5%), lipsa unor trasee și
itinerarii amenajate la nivel european (50,0%), oferta relativ săracă a actorilor din turism (45,5%),
precaritatea sistemului de comunicare (36,4%) și exploatarea necorespunzătoare a patrimoniilor natural,
cultural și istoric (figura 9).
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Figura 9. Punctele slabe ale zonei turistice
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În ceea ce privește oportunitățile pe care le oferă ecosistemul turismului în județul Mehedinți și în
regiunile Vidin și Montana, răspunsurile primite din partea acelorași repondenți nu sunt atât de
entuziasmante după cum prezintă media din ambele țări eforturile întreprinse pentru o dezvoltare
accelarată și durabilă a acestui domeniu de activitate (figura 10). Pe primul loc este evidențiată
poziționarea într-o zonă transfrontalieră care se bucură de existența unor programe europene specifice
(68,2%), urmată de lansarea unor programe europene care susțin și finanțează turismul în țările membre
ale uniunii (59,1%), traversarea zonei de către ruta EuroVelo 6 (45,5%) și elaborarea unor strategii
europene și naționale care trebuie să coordoneze dezvoltarea turismului în fiecare țară și în fiecare regiune
(40,9%). Apariția unor organisme naționale, regionale și județene noi, care coordonează activitățile de
turism la nivelul lor de responsabilitate (31,8%), nu a fost încă bine receptată de către actorii din turism din
cauza întârzierii cu care își desfășoară activitatea și a lipsei lor de eficacitate până în prezent.
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Figura 10. Oportunitățile care sunt specifice zonei turistice transfrontaliere
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Figura 11. Amenințări care pot afecta zona turistică, receptate de unitățile din eșantion
Amenințările care însoțesc activitatea turistică au fost receptate prin mai multe întrebări cu
răspunsuri multiple, dar și deschise, prin care publicul chestionat să poată adăuga și alte elemente care nu
au fost luate în considerație la conceperea chestionarului, unele referitoare și la partea aferentă
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oportunităților. Ca amenințări sunt amintite, în primul rând, coordonarea dificilă a activităților de turism la
nivelul ministerelor și a organismelor regionale și județene implicate (figura 11) și acțiunile tardive, izolate și
necorelate ale diverselor organisme care au resposabilități în dezvoltarea turismului, fiecare la nivelul de
59,1%, apoi divizarea managementului și a gestiunii dezvoltării turistice (27,3%). Concurența națională și
internațională nu este considerată o amenințare serioasă, din moment ce este amintită de numai trei
societăți (13,6%).
Faptul că turismul celor două țări evoluția nu se situează la nivelul așteptărilor nu este o surpriză
prea mare, pentru că nivelul antreprenoriatui din cele două țări vecine nu se situează la standardele
europene din considerente istorice, culturale etc., pentru că nivelul investițiilor este redus din cauza stării
materiale a actorilor, dar și pentru calitatea proceselor de mangement la toate niveurile cu resposabilități în
domeniu. Membri eșantionului au fost îndemnați să răspundă liber câte organisme la nivel regional și
județea cunosc și cu câte au colaborat fructuos de mai mulți ani de zile. În marea lor majoritate au
recunoscut mai multe astfel de organisme(peste 72,0%), dar în privința colaborării cu acestea procentul a
scăzut drastic (peste 63,0%). Astfel, în Mehedinți au fost amintite ANTREC-ul, GAL Clisura Dunării,
Consiliul Județean, în timp ce OMD-urile, clusterele și polii de competitivitate nu au fost deloc invocate.
Îmbunătățirea ofertei, susținută de toate documentele strategice la nivel național și regional, este o
măsură care trebuie să implice toate părțile interesate cu investiții în infrastuctură, dar și în management
(îndeosebi resurse umane) și în comunicare. Un produs interesant și solicitat de public poate fi pretextul
unor schimbări majore de atitudine. În acest sens, pregătirea și includerea în ofertă a cicloturismului și a
variantei sale cu acționare electrică poate însemna o revigorare de bun augur a întregii activități turistice a
zonei transfrontaliere, un semnal pozitin pentru clienții români, dar mai ales a celor străini, mai mulți și
dornici să cunoască noi și noi teritorii. Peste 90% dintre repondenți au considerat de bun augur o astfel de
inițiativă, iar diferența a ales, de fapt, varianta ”nu știu”.
Implicarea agentilor economici din turismul zonei transfrontaliere în problematica inițiativelo r care
susțin dezvoltarea sa este benefică, în primul rând, obținerii de noi informații chiar de la sursă, pentru că
aici ele sunt sesizate și simțite cu adevărat. La o întrebare cu răspunsuri multiple, formulate în urma unor
analize specifice la nivel teoretic, dar și confirmate printr-o testare prealabilă (figura 12), membrii
eșantionului au fost de acord cu toate propunerile, dar în proporții diferite. Cea mai evocată dintre ele a fost
atragerea de fonduri europene (77,3%), urmată de asigurarea unui management mai bun al dezvotării
teritoriale și investiții publice și private noi (72,7%), de conceperea și lansarea de produse/servicii noi, care
să constituie un vector al creșterii (63,6%). Pe ultimul loc, dar cu un procentaj destul de bun (45,5%), este
menționată și comunicarea mai bună cu piața.
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Figura 12. Măsuri care pot revigora turismul montan durabil
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Ambele țări au luat măsuri legislative și au înființat organisme care să permită o mai bună
coordonare și colaborare în procesul investițional și în celelalte demersuri importante care urmăresc
dezvoltarea turismului montan durabil. Prin aceste măsuri se dorește implicarea tuturor actorilor și
partenerilor interesați care pot participa la această dezvoltare și îmbunătățirea guvernanței. Dacă ele au
adus îmbunătățiri, până în prezent, în zona transfrontalieră analiz ată, am încercat să aflăm prin includerea
în chestionar a trei întrebări.
Proiectul ARIES propune cicloturismul ca factor de dezvoltare durabilă a turismului montan în zona
transfrontalieră analizată. O astfel de propunere este destul de pertinentă din cel puțin două motive. Primul
este acela că acest relativ nou produs al ciclismului a cunoscut și cunoaște o dezvoltare accentuată în
toate țările europene cu tradiție în domeniu, cum ar fi Germania, Franța, Olanda, Italia, Spania, Elveția,
Marea Britanie etc. Lansat inițial în zonele montane cunoscute pentru oferta lor de iarnă pentru ski și alte
sporturi pe zăpadă sau gheață, care înregistrau o sezonalitate exagerată și nu erau la fel de vizitate vara,
cicloturismul a devenit un vector al dezvoltării turismului care a trecut de mult de acest imbold inițial.
Exemplul său a fost preluat de cvasitotalitatea stațiunilor montane/podiș și a fost considerat un bun prilej
pentru relasarea unui turism durabil acolo unde a pătruns. OMT, OCDE și Uniunea Europenană au sesizat
oportunitatea cicloturismului și au întreprins atât studii și cercetări prin care sprijină țările membre și
partenere în procesul de palnificare a dezvoltării sale, cât și acțiuni practice, prin programe de finanțare și
stabilirea de rute europene, cum este cazul rețelei EuroVelo.
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Figura 13. Influența lansării cicloturismului în oferta turistică transfrontalieră
Un al doilea motiv important îl constituie și modificările de comportament al consumatorului de
turism, într-o perioadă în care NTIC a schimbat complet procesul de muncă, devenit în prezent unul mai
static, mai stresant și mai bine remunerat. Pentru a contracara efectele stresului asupra sănătății, oamenii
petrec sfârșitul de săptămână și perioadele de concediu departe de tumultul vieții cotidiene, în locuri în care
pot să vadă ceva interesant, ecologice, cu mâncare sănătoasă, unde să se destindă și unde să poată să
facă și sport. Ori răspunsul cel mai bun la aceste cerințe este dat în mare măsură de cicloturism.
Că un astfel de punct de vedere este agreat și de actorii din turism, rezultă destul de clar din
răspunsurile pe care eșantionul ales l-a oferit la întrebarea ”Cum credeți că ar influența cicloturismul
situația turismului din zona dvs.”? O proporție covârșitoare a firmelor contactate (figura 13) care au oferit
un răspuns (83,7%) consideră că îmbogățirea ofertei cu acest produs ar avea efecte pozitive pentru turism,
iar diferența de 16,3% nu au negat un astfel de punct de vedere (nu știu).
71

Opinia tuturor actorilor incluși ancheta privind stadiul de dezvoltare a turismului în județul
Mehedinți și în regiunile Vidin și Montana este aceea că diferența dintre potențialul turistic al zonei
transfrontaliere și realitate există și este mare. O pondere majoritară a acestora este de acord că procesul
de dezvoltare a turismului este discontinuu și fără o logică sănătoasă, ceea ce înseamnă că strategiile
adoptate la diferite niveluri,așa cum au fost ele, nici nu au fost asumate de cineva. O astfel de situație
reiese, de fapt, și din răspunsurile legate de identificarea și colaborarea actorilor de turismul zonei cu
organizații/organisme create la nivel național, regional sau județean pentru a sprijini dezvoltarea turismului
durabil.
A apărut deci firească întrebarea dacă prezența unei noi structuri federative la nivel județean sau
regional, care să aibă responabilități și mijloace pentru a coordona o dezvoltare armonioasă, compatibilă și
de ansamblu, care să stabilească priorități în funcție de realitățile existente pe teren, să-și asume rolul de
interfață între minister/ministere și agenții economici din turism și să pună în practică strategii viabile este
necesară sau nu este necesară. Răspunsurile au fost pozitive în proporție de 86,0%, iar restul de 14,0% nu
s-au exprimat (figura 14).

Opinia privind crearea unei noi
structuri federative a turismului
Pozitiv
0%

Negativ

Nu stiu

14%

86%

Figura 14. Opinia repondenților privind crearea unei noi structuri federative a turismului

VI.1.2. Profilul clientelei și atractivitatea zonei
Cel de-al doilea chestionar, Q2, cu o dimensiune și de o complexitate mult mai mari, a urmărit cu
precădere identificarea profilului clientelei de cicloturism montan, a atractivității unui astfel de produs și a
zonei turistice montane a Mehedințiului. El a fost administrat, de asemenea, online, și a fost realizat cu
sprijinul unor importante asociații românești care sunt preocupate de dezvoltarea cicloturismului în țara
noastră (anexa 2). Cele mai multe dintre ele au îndrumat chestionarul către o parte importantă a membrilor
lor, astfel că la final au fost completate și returnate automat un număr de 153 de chestionare, ceea ce
considerăm că este destul de bine pentru reprezentativitatea datelor obținute și a rezultatelor studiului.
Întrebările alese au căutat să obțină informații importante, cum ar fi:
- profilul potențialilor clienți ai cicloturismului montan clasic;
- durata medie aleasă în mod obișnuit pentru un sejur la munte;
- preferințele legate de tipul locațiilor de cazare;
- modul în care se face rezervarea locației și a produselor/serviciilor dorite în timpul sejurului;
- nivelul de cunoaștere al zonei în care se efectuează sejurul;
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- atractivitatea zonei, cuantificată prin elemente cum ar fi accesibilitate a sa, relieful și patrimoniul
natural, istoric și cultural, activitățile organizate în timpul sejurului, evenimentele planificate, calitatea și
diversitatea produselor/serviciilor oferite;
- bugetul cheltuit pentru o zi de sejur, în afară de cazare;
- lipsuri ale zonei care influențează negativ atractivitatea sa.
Prin dimensiunea sa (153 de repondenți) și prin apartenența subiecților săi la asociații cunoscute
de cicloturism din România, eșantionul poate fi considerat reprezentativ în privința rezultatelor sale și poate
fi luat în considerare, așa cum am subliniat și mai sus, pentru a extrage cele mai adecvate concluzii
utilizabile la stabilirea unei strategii de marketig viabile pentru zona transfrontalieră inclusă în proiect.
O proporție covârșitoare a membrilor eșantionului, care sunt cicliști și practică cicloturismul, provin
din mediul urban (91,4%), mediul rural fiind foarte slab reprezentat (8,6%) din acest punct de vedere.
În ceea ce privește vârsta membrilor eșantionului (figura 15), se pot remarca mai multe aspecte
interesante:
- grupa de vârstă 30-40 de ani deține cea mai însemnată pondere (42,9%), urmată de grupa de la
40 la 50 de ani, cu 25,7%;
- persoanele mai în vârstă, respectiv cele din grupa 50-60 de ani, dețin o pondere relativ scăzută,
de 11,4%, în timp ce grupa de peste 60 de ani nici nu există; este foarte posibil ca dezvoltarea ciclismului
cu asistență electrică să atragă în viitor, prin facilitățile pe care le aduce, și mai multe persoane ale acestor
grupe către acest hobby);
- surprinde prezența viguroasă a grupei tinerilor (20,0%), ceea ce poate duce la o primă supoziție
pozitivă în ceea ce privește viitorul ciclismului și al cicloturismului în România; dacă această pondere va
crește în continuare, însemnă că tendințele sale de dezvoltare sunt mai mult decât previzibile, confirmând
tendințele existente în țările europene fruntașe din acest punct de vedere.
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Figura 15. Distibuția repondenților eșantionului în funcție de vârstă
Marea majoritatea a repondenților sunt bărbați (71,4%), dar o astfel de pondre nu este cu mult
diferită de cea existentă și în alte țări europene, iar în ceea ce privește studiile absolvite realitatea este și
mai clară, în sensul că iubitorii de ciclism sunt într-o măsură covârșitoare absolvenți de facultate (88,6%),
în timp ce restul de 11,4% au studii medii.
Un alt aspect urmărit în cadrul anchetei a vizat situația civilă a membrilor eșantionului, de unde a
rezultat că acesta este alcătuit în proporție de 51,4% din grupa celor căsătoriți, urmată, în ordine, de grupa
persoanelor necăsătorite (34,3%) și, în final, de grupa celor care trăiesc în concubinaj (14,3%). În legătură
cu starea civilă a unităților din eșantion, au fost introduse și întrebările referitoare la prezența copiilor și la
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vârsta acestora, care poate oferi informații interesante în stabilirea profilului cicloturistului din Ro mânia.
Proporțiile înregistrate la cei cu copii (40,0%) și la cei fără copii (60,0%) nu stabilesc o corelație evidentă
între hobby-ul ”ciclism” și una dintre cele două situații. Dar ceea ce este interesant (figura 16) ține de faptul
că cicloturiștii cu copii până la 10 ani sunt majoritari în ansamblul eșantionului (64,7%), urmați de cei cu
copii cu vârsta între 10-15 ani (17,6%), apoi de cei cu copii între 15-20 de ani (11,8%), pentru ca lista să
fie încheiată de cei cu copii în întreținere de peste 20 d e ani (5,9%).
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Figura 16. Repartiția repondenților în funcție de vârsta copiilor aflați în întreținere
Aceste rezultate sunt bine corelate cu și cu vârsta membrilor eșantionului, accentuând încă odată
faptul că cicloturiștii cu vârsta până la 40 de ani sunt și ei majoritari (62,9%), cea mai mare parte din ei
având, în mod verosimil, copii de până la 10 ani.
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Figura 17 Structura cicliștilor din România în funcție de vechimea utilizării bicicletei
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O a doua serie de întrebări ale chestionarului au vizat aspecte privind legăturile dintre membrii
eșantionului cu ciclismul, circumstanțele și modalitățile de utilizare a bicicletei, părerea lor despre bicicleta
cu acționare electrică.
Pentru a sesiza structura cicliștilor din România în funcție de vechimea utilizării bicicletei (figura
17), la întrebarea prin care se urmărea o astfel de informație a apărut o distribuție destul de interesantă:
40,0% dintre repondenți practică ciclismul de peste 10 ani, 20,0% se situează în intervalul 5-10 ani, 25,7 %
în intervalul 1-5 ani, pentru ca grupa debutanților (vechime sub 1 an) să înregistreze un scor mai mult
decât interesant, de 14,3%.
Într-adevăr, un astfel de nivel este interesant prin proporțiile sale, deoarece evidențiază un punct
de inflexiune accentuat al persoanelor care doresc să practice ciclismul ca hobby. În ipoteza că un astfel de
procentaj s-ar menține timp de cinci ani, acest lucru ar însemna o creștere considerabilă a ponderii grupei
de la 1 la 5 ani, apoi în lanț a celorlalte. Această creștere spectaculoasă a utilizatorilor bicicletei este
susținută și de creșterea anuală a vânzărilor la acest produs și reprezintă un atu interesant în dezvoltarea
cicloturismului în țara noastră. Datele oferite de ”Ziarul financiar” din 21.11.2017 susțin că în anul 2016
vânzările de biciclete în România au atins cifra de 82 de milioane de euro, după o dublare față de anul
2016, iar în 2017 ar fi crescut la nivelul de 96 de milioane de euro.
Informațiile despre utilizarea în timp a bicicletei sunt necesare pentru a identifica intensitatea cu
care este expolatat un astfel de instrument și legăturile sale cu o potențială legătură cu cicloturismul
montan (figura 18). O proporție relativ scăzută dintre unitățile eșantionului (16,9%) folosesc bicicleta ca
mijloc de deplasare la serviciu și înapoi, în timp ce pe parcursul săptămânii, la plimbări dese, procentajul
crește la nivelul de 25,4%. Devin interesante de acum utilizările bicicletei în week -end (32,3%) și în
concediul de odihnă (25,4%).
Interpretarea acestor indicatori nu este deloc dificilă: ultimele două grupe ale eșantionului
înregistrează împreună un procentaj mai mult decât interesant. care trebuie să se afle în atenția actorilor
din turismul montan. Acest procentaj reprezintă o parte a clienților potențiali de c icloturism pentru zona
transfrontalieră analizată în proiect.
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Figura 18. Structura repondenților în funcție de modul de utilizare în timp a bicicletei
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Informații interesante despre comportamentul clienților au fost obținute prin introducerea în
chestionar a unei întrebări referitoare la modalitatea de deplasare cu bicicleta în week-end și în concediu
(figura 19).
Ce mai mare parte a repondenților se deplasează cu grupul de prieteni (44,3%), destul de mulți
sunt solitari (30,7%), cu soția/soțul merg 17,3%, iar cu familia doar 7,7%. La același capitol se încadrează
și informațiile legate de tipul de bicicletă ales de către membri eșantionului (figura 20). Cei mai mulți dintre
aceștia aleg bicicleta de tip ”mountain bike”, solidă și rezistentă, care nu te ”lasă” niciodată (46,8%),
urmează cei care aleg cursierele, mai sportive (23,4%), clasicele (21,3%) și pe cele cu asis tență electrică
(8,5%). O astfel de distribuție relevă preferința cicliștilor către bicicletele ce pot fi folosite pe orice teren și
care, practic, urmăresc să parcurgă trasee mai grele, cum sunt cele oferite de zonele montane. Din acest
punct de vedere, această grupă de bicicliști consituie o componentă de bază a clientelei potențiale pentru
cicloturismul montan.
Deplasarea în week-end cu bicicleta
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%

Individual

30.00%

Cu s oți a/soțul

25.00%

Cu familia

20.00%

Cu grup prieteni

15.00%
10.00%
5.00%

0.00%

Figura 19. Repartiția cicliștilor în funcție de modul de deplasare în week-end și în concediu
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Figura 20. Structura cicliștilor în funcție de tipul de bicicletă utilizat
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Proiectul ʺAventura comună pe cărările montane”, Cod e-MS 384, și-a propus să susțină
dezvoltarea unui turism montan durabil în zona transfrontalieră specifică suprafețelor de podiș și de munte
din județul Mehedinți (România) și în cele specifice regiunilor Vidin și Montana (Bulgaria), prin promovarea
unui nou produs care înregistrează un mare succes în țările europene cu tradiție în acest sens, respectiv
cicloturismul, îndeosebi cu varianta sa asistată electric.
Implicați deja în cicloturism și buni cunoscători ai acestei ramuri interesante a ciclismului, membri
eșantionului au agreat într-o proporție covârșitoare faptul că bicicleta cu asistență electrică le este utilă în
itinerariile lor (80,0%), comparativ cu restul de 20,0%, care rămân fideli variantei clasice , cu diferitele sale
modele. Cu toate acestea, utilitatea acestei variante a bicicletei înregistrează o distribuție puțin
contradictorie (figura 21).
Cei mai mulți dintre repondenți (39,5%) consideră că bicicleta cu asistență electrică se pretează la
deplasarea la serviciu și înapoi, 27,3% o consideră cea mai bună soluție pentru parcurgerea de trasee
montane în concediu/week-end, în timp ce 18,1% au optat pentru opțiunea de plimbare pe lângă domiciliu
sau în concediu (15,1%).
Bicicleta electrică este utilă?
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Figura 21.Alegerile între bicicleta clasică și bicicleta cu asistență electrică
În ceea ce privește decizia de a cumpăra sau închiria o bicicletă pentru parcurerea mai facilă a
traseelor de munte, un procent de 62,9% dintre cei care au oferit un răspuns s -au declarat interesați, iar
restul de 37,1% nu au fost de acord cu o astfel de inițiativă.
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Figura 22. Nivelul motivațiilor în alegerea/utilizarea unei biciclete cu asistență electrică
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Motivația celor din urmă (figura 22) a avut ca variante prețul prea mare (47,6%), fidelitatea față de
varianta clasică, care este mai sportivă (40,5%), sau dificultățile previzibile cu întreținerea bateriei, care
sunt considerate prea mari pentru o schimbare de obțiune.
Ceea ce este interesant, de asemenea, pentru practicarea cicloturismului în zonele montane, și
care trebuie avut în vedere de către actorii din turismul aferent zonei transfrontaliere, vizează existența
(achiziționarea/închirierea) unor astfel de biciclete la locul de sejur sau de începere a unui itinerariu. O
majoritate confortabilă a subiecților din eșantion (65,7%) ar recurge la o închiriere a unei astfel de biciclete
de la locul de cazare sau din apropierea acestuia, față de un procent d e 34,3% care nu ar recurge la un
asemenea gest.
O altă problematică urmărită prin realizarea anchetei a vizat identificarea modalităților de transport
și de utilizare a bicicletei de la domiciliul repondentului pînă la locul de sejur și în zona locației al ese pentru
week-end sau pentru concediu de odihnă (figura 23). Deplasarea până la locul sejurului se face de cele
mai multe ori cu autoturismul propriu (61,3%), urmat, în ordine, de bicicletă (20,4%), de tren (16,3%) și de
alte mijloace (2%). Procentul relativ mare de utilizare a bicicletei apare, în opinia noastră, ceva mai mare
decât în realitate, motivația fiind aceea a unui număr important de repondenți proveniți din zona analizată,
care se pot deplasa pedalând către locațiile și traseele zonei. O întrebare suplimentară, care a filtrat mai
bine aceste practici, a oferit răspunsuri puțin diferite, care vin să s prijine supozițiile de mai sus. Astfel,
bicicleta este utilizată într-o proporție foarte mare (86,7%) doar la locul de sejur/itinerariu, și doar de 16,5%
din repondenți în deplasările către destinație.
Ce mijloc de transport ați utiliza între domiciliul dvs și locul de sejur?
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Figura 23. Preferințele repondenților pentru deplasarea spre locul de sejur
Subiectul referitor la comportamentul la locul de sejur sau în locurile de înnoptare de pe parcursul
itinetariului ales a fost analizat prin includerea în chestionar a unor întrebări ce vizează mai multe aspecte
interesante, inclusiv a modului de relaționare cu unitățile de cazare. Cei mai mulți dintre membri
eșantionului preferă itinerariul (60,5%), iar o parte importantă dorește să petreacă un sejur în zonele
montane (39,5%). Durata medie a sejurului nu depășește 5 zile pentru 71,4% din comunitatea de sondaj, în
timp ce pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 10 zile optează 28,6% dintre repondenți.
Indiferent de durata și de nivelul de mobilitate pe care îl aleg în privința cazării, turiștii care preferă
ciclismul în zonele montane sunt atrași (figura 24) în primul rând de pensiuni (40,0%), apoi în ordine
descrescătoare de camping-uri (27,7%), de locuințe oferite de individuali, care le oferă condițiile naturale
specifice (15,4%), de hoteluri (13,8%), pentru a încheia cu cei care dețin rezidențe secundare în aceste
zone (3,1%).
Alegerile cicliștilor care doresc să practice turismul montan depind în proporție de 100% de
existența în aceste zone, sau în împrejurimile lor, a unor rezervații/parcuri naturale care să le ofere o faună,
o floră și peisaje interesante și unice. De fapt 88,6% dintre cei care preferă existența de rezervații/parcuri
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naturale se interesează și decid alegerea unei locații în funcție de prezența lor în zona aleasă pentru
petrecerea week-end-ului sau a vacanței, iar un procent mult mai mic (11,4%) nu iau neapărat în
considerare un astfel de aspect.
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Figura 24. Distribuția repondenților în funcție de tipul unității de cazare
Și activitățile specifice în zonele montane, preferate de cicliștii care au răspuns la chestionar, oferă
informații interesante ambelor părți implicate în activitatea turistică (figura 25). Dacă aceștia au informații că
le sunt oferite activitățile preferate, există multe șanse ca întâlnirea cerere -ofertă să se producă. La rândul
lor, actorii din turism care cunosc preferințele turiștilor în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară
cu precădere în vacanțele lor trebuie să le includă în propria lor ofertă.Cei mai mulți dintre turiștii din
eșantion sunt atrași de prezența unor trasee montane pe care să le poată parcurge cu bicicletele de teren
(46,4), alții sunt fideli plimbărilor pedestre (32,2%), în timp ce 21,4% din totalul acestora sunt favorabili unor
curse cu bicicletele cu acționare electrică.
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Figura 25. Preferințele repondenților pentru anumite activități propuse în timpul sejurului
Un alt aspect important pentru definirea mai clară a comportamentului de cumpărare a clienților îl
constituie modul în care aceștia fac rezervarea sejurului sau a itinerariului dorit (figura 26). Cei mai mulți
dintre acești clienți accesează și rezervă sejurul prin intermediul instrumentelor oferite de internet (58,7%),
o grupă importantă (21,7%) se descurcă la fața locului (după părerea noastră cei care recurg la itineraii mai
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lungi), alții cunosc zona și locațiile și vin direct, cu un simplu contact telefonic (17,4%), pentru ca un număr
destul de mic (2,2%) să mai apeleze la un intermediar.
Este evident faptul că utilizarea instrumentelor oferite de internet, cel mai adesea un site informatic
foarte bine pus la punct este cea mai bună soluție pentru atrage rea clienților în zonă. În aceeași zonă de
interes se situează și informațiile legate de bugetul pe care un turist este dispus să îl cheltuie zilnic la locul
de sejur/itinerariu, în afara sumelor cuvenite cazării (figura 27). Cele mai multe persoane din eșantion
(60%) s-au oprit la intervalul 100-300 de lei, nivelul sub 100 de lei este amintit de 31,4% dintre repondenți,
iar pe t locuri apar grupele care cheltuie între 300-500 lei (5,7%) și peste 500 de lei (2,9%).
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Figura 26. Modalități de rezervare a sejurului/itinerariului de către cicloturiști
Care este bugetul cheltuit zilnic/persoană pentru cazare?
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Figura 27. Informații privind bugetul zilnic folosit de cicloturiști (în afara cazării)
Pentru a afla mai multe lucruri interesante despre atractivitatea zonei montane transfrontaliere
pentru persoanele care practică ciclismul amator, un capitol al chestinarului a vizat și acest aspect, care a
fost receptat prin mai multe întrebări caracteristice. Prima dintre ele se referă la faptul dacă membri
eșantionului se simt atrași de unele elemente naturale sau organizate de oameni în zona de podiș sau de
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munte a județului Mehedinți. Cei mai mulți au evocat că se simt atrași de frumusețile și de bogățiile sale
naturale (57,5%), de istoria/cultura zonei (23,0%), iar diferența de 19,6% au amintit d e eventuale
evenimente culturale și sportive care ar putea fi organizate în diverse locații din această parte a țării.
Vizitele și sejururile în zonă ale persoanelor care au răspuns la întrebări au fost destul de
frecvente, în ciuda unor aparențe care pot înșela la prima vedere, dar o astfel de situație poate însemna fie
că numărul cicliștilor care practică turismul în România este destul de scăzut, dar activ, fie că interesul lor a
vizat alte locații și alte practici, în afara cicloturismului (figura 28), dar și că membrii chestionați au fost mai
mulți din această zonă. Astfel, în zonă au fost aproximativ 72,5% din totalul persoanelor care au oferit
răspunsuri, 20,0% dintre acestea au susținut că au mai fost aici o singură dată, iar restul de 7,5% au negat
vreo trecere prin munții sau podișul Mehedinți.
Ați mai fost în zonă?
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Figura 28.Structura repondenților în funcție de vizitele lor în județul Mehedinți
Atractivitatea zonei a fost cuantificată prin note oferite la mai multe dintre componentele prin care
aceasta poate fi măsurată, respectiv accesibilitate, mod de primire din partea agenților de turism, relief
existent și frumusețea și diversitatea sa, activități în care pot fi antrenați turiștii și cantitatea și calitatea
serviciilor primite.
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Figura 29. Cotația elementelor de care depinde atragerea cicloturiștilor în Mehedinți
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Dacă la relieful cu formele sale variate și frumoase media obținută a fost aproximativ 9,50, la
celelalte dimensiuni ea a început să scadă simțitor, pornind de la 7,20 la accesibilitate, la 6.50 la modul de
primire, la 6,35 pentru activitățile pe care le oferă agenții de turism și la 6,10 pentru cantitatea și calitatea
serviciilor primite. De altfel și nivelul de comunicare al agenților de turism ai zonei este considerat mai mult
decât modest de peste 60,0% dintre membri eșantionului.
La întrebarea legată de elementele care lipsesc zonei pentru a atrage cât mai mulți cicloturiști,
răspunsurile oferite au confirmat încă odată analiza anterioară privind atractivitatea sa (figura 29). Cei mai
mulți repondenți (25,2%) consideră că identificarea unor trasee montane interesante și întreținute corect
constituie lipsa principală a zonei, urmată îndeaproape (20,6%) de o promovare corespunzătoare la nivelul
agenților de turism și de precaritatea drumurilor naționale și județene existente (19,6%). Următoarele
elemente identificate au fost lipsa unei infrastructuri adecvate pentru întreținerea bicicletelor (13,1%),
prezența rezervațiilor/parcurilor naturale (4,7%) , iar în încheiere s -a plasat patrimoniul natural și cultural,
cu 3,7%.
În ansamblul său, studiul literaturii de specialitate din domeniu, comparațiile cu experiențele unor
țări și entități cu exepriențe bogate și completarea ei cu anchete specifice și-a atins scopurile, evidențiind
profilul clientelei interesate de cicloturism, caracterizând o parte a ofertei zonei așa cum se prezintă
aceasta la ora actuală și date la fel de interesnate despre atractivitatea zonei și potențialul său din acest
punct de vedere, oferind, deasemenea, elementele de bază pentru realizarea analizei SWOT.
Ancheta întreprinsă în grupul asociațiilor de ciclism amator a permis și schițarea unui profil al
cicloturiștilor de turism montan din România, prin introducerea unor întrebări ale căror răspunsuri au
evidențiat criterii de ordin demografic, social și economic, cât și a unor întrebări care oferă informații despre
comportamentul acestor clienți. Din răspunsurile oferite și analizate mai sus, profilul cicloturistului montan
din zona Mehedinți-Vidin-Montana poate fi caracterizat astfel:
Persoană din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani, dar și cu intrări
interesante de la grupa 20-30 de ani, preponderent de genul masculin (71,4%), cu studii
superioare (88,6%), căsătorit sau necăsătorit, fără sau cu copii și care folosește bicicleta de cel
puțin 1 an de zile. O astfel de persoană preferă ciclismul de itinerariu în week-end sau în vacanță,
cu grupul de prieteni, dar și individual, este fidelă bicicletei mai solide și mai rezistente (mountain
bike), dar este favorabilă și utilizării bicicletei cu asistență electrică. Ea alege de cele mai multe ori
să înnopteze la pensiuni și la camping-uri, să facă rezervare proprie prin internet și preferă zonele
montane care dețin rezervații/parcuri naturale. De regulă, bugetul său zilnic, fără cazare, este
cuprins între 100 și 300 de lei, dar poate fi și mai mic.
În general, oferta zonei este destul de săracă, pentru că în afară de serviciile de cazare, care apar
la toți actorii incluși în studiu, toate celelalte au o frecvență scăzută a apariției (plimbări pe trasee montane
pe jos sau cu bicicleta, vizite la muzee, chiar și alimentația publică, organizare de evenimente etc.) . În
realitate, numai cazarea și alimentația publică au fost solicitate de turiști, restul serviciilor fiind, cu mici
excepții, destul de puțin alese de către aceștia.
Itinerariile zonei Mehedinți-Vidin-Montana nu beneficiază de o imagine pozitivă în lumea
turiștilor și, din cadrul acestora, a cicloturiștilor, din mai multe motive re lativ ușor de anticipat. În primul
rând, interesul zonei pentru cicloturism este de dată relativ recentă, însuși prezentul proiect constituind un
demers serios de a dezvolta aici această ramură a turismului. În al doilea rând, atomizarea partenerilor
interesați și a actorilor zonei (IMM-uri și asociații de mici dimensiuni) nu a permis o comunicare bogată și
eficace din lipsă de fonduri, dar și de interes din partea acestora.
Aceeași divizare s-a manifestat și în ceea ce privește guvernanța turismului în zonă, marcată de
individualism și de o existență precară, ceea ce a avut drept consecințe acțiuni și rezultate izolate,
82

necoordonate și ineficiente pentru o dezvoltare armonioasă a acestei ramuri în zonă. Un alt motiv important
îl reprezintă interesul slab pe care românii și bulgarii îl manifestă față de mersul cu bicicleta și de
cicloturism.
Publicul țintă este foarte limitat (clientelă de nișă), iar marele public nu este interesat de mersul
cu bicicleta din lipsa unei culturi naționale pentru acest instrument, pe de o parte, și de decalajul de venituri
care îl face încă să viseze la achiziționarea unui autovehicul.
Un factor aparent secundar, dar care are o influență în același sens, îl constituie starea
infrastructurii naționale de drumuri, care nu incită la ciclism din lipsă de securitate a circulației (lipsa de
benzi pentru bicicletă, lipsa de marcaje specifice, atitudinea conducătorilor auto și a organelor de circulație
etc.).
Ca o concluzie, dezvoltarea ciclismului și a cicloturismului în România și Bulgaria trebuie să
răspundă multor provocări de ordin material, dar și comportamental, susținând u-se practicarea acestora în
mod constant și convingător, cu sprijinul a multiple surse care au interese comune (turism, dezvoltare
durabilă și ecologie, transport, sport, sănătate, educație, cultură, guvernul în ansamblul său, organizații
regionale, județene și locale și evident, înșiși actorii de turism).
VI.2. Analiza SWOT, avantaj competitiv, viziune și axe strategice
Pentru a determina axele și acțiunile care trebuie puse în aplicare pentru a favoriza dezvoltarea
turismului, a cicloturismului și a variantei sale cu asistență electrică pe itinerariile identificate și propuse
spre utilizare, am ținut cont de un istoric al acțiunilor desfășurate în ultimii ani în acest domeniu. Acest
bilanț a permis realizarea unei analize SWOT (punctele forte, punctele slabe, oportunități, amenințări), care
a permis identificarea principalelor căi de dezvoltare a cicloturismului în zona transfrontalieră MehedințiVidin-Montana. Figura 30 include principalele elemente identificate prin această analiză pe capitolele sale
cunoscute.
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

 Un mare număr de itinerarii diverse, cu lungimi diferite, cu
peisaje deosebite
 Prezența zonelor protejate și a parcurilor naturale pe
aceste itinerarii
 Poziție favorizată de prezența Dunării și a EuroVelo 6
 Poziție apropiată de drumuri naționale și europene
 Conservarea în stare foarte bună a unui patrimoniu natural
și cultural bogate și diverse
 Pezența Defileului Dunării, cu monumente istorice și
peisaje deosebite
 Existența barajelor ”Porțile de Fier” I și II, care asigură o
trecere rapidă către cele două țări
 Zonă importantă pentru istoria ambelor țări
 Dorință exprimată unanim în direcția dezvoltări turismului
în zonă
 Existența unei agriculturi ecologice și a unei gastronomii
locale sănătoase
 Influența economică este neglijabilă în manifestarea cererii

 Itinerarii relativ noi, necunoscute publicului
 Zonă turistică de munte și podiș fără o imagine de marcă
bine conturată pentru public
 Comunicare deficitară, fragmentată și care nu utilizează sau
utilizează puține instrumente NTIC
 Itinerarii neamenajate sau slab amenajate, lipsite de un
marcaj de nivel european
 Actori relativ puțini, de mici dimensiuni, care nu formează o
rețea adevărată
 Cicloturism puțin practicat, aflat în faza de tatonare a
lansării pe piață pentru revigorarea turismului montan
 Un număr redus de evenimente culturale și sportive cu
amploare locală, națională sau internațională
 Transport public deficitar
 Lipsa unei rețele comerciale mai apropiate de zona
itinerariilor
 Guvernanță deficitară la nivel județean, regional și național
 Clientelă redusă ca număr, nesegmentată și neurmărită prin
mijloace clasice de marketing
 Rețea de service aproape inexistentă pentru biciclete
 Cazare deficitară din punctul de vedere al diversității
formelor sale

83

 Ofertă redusă de produse și servicii turistice, care nu atrage
clientela
AMENINȚĂRI

OPORTUNITĂȚI
 Dorința manifestă de dezvoltare durabilă a turismului la
nivel național și local, de diversificare a ofertei, în special
pentru ciclismul de agrement și ciclismul cu asistență
electrică
 Prezența unui drum european de ciclism, EuroVelo 6, care
favorizează prezența cicliștilor europeni în zona
transfrontalieră
 Apariția unei legislații care favorizează dezvoltarea
turismului și a cicloturismului în cele două țări partenere în
proiect
 Elaborare și dorința de a pune în practică unor strategii
naționale, regionale și locale favorabile
 Dezvoltarea accentuată a ciclismului și a variantei sale
turistice în toate țările lumii, ca răspuns la o existență tot mai
sedentară
 Dezvoltarea fără precedent a NTIC și a facilității de
accesare a instrumentelor lor specifice, ceea ce face ca
populația să le adopte și să le utilizeze cu mare ușurință
 Crearea unor organisme naționale, regionale locale care
pot îmbunătăți considerabil o guvernanță eficace și eficientă
a turismului durabil și a cicloturismului
 Boom-ul ciclismului și a formei sale mai noi, ciclismul cu
asistență electrică, ambele având o influență favorabilă
asupra dezvoltării turismului montan durabil
 Multiplicarea modalităților de transport și ieftinirea
transportului de toate categoriile
 Dorința (necesitatea) de a valorifica un patrimoniu natural
și cultural de înaltă calitate
 Recomandările UE cu privire la cooperarea
transfrontalieră, între federații de practicieni și specialiști
pentru dezvoltarea de sinergii care să dezvolte turismul
durabil

 Prelungirea dificultăților manifestate în prezent în punerea
în practică a strategiilor la nivel național, regional și local
 Multiplicarea ofertelor similare din partea concurenței
naționale și internaționale
 Potențial uman mai scăzut și mai greu de atras, ca urmare
a concurenței internaționale pe piața muncii
 O clientelă națională specifică cicloturismului încă în
formare, insuficient convinsă prin comunicare
 Investiții naționale importante, dar dificil de susținut în ceea
ce privește infrastructura zonală (drumuri, benzi și trasee
pentru ciclism)
 Dificultăți cronice manifestate în coordonarea activităților
de susținere a turismului la nivel de ramură (turism propriu-zis,
transport, dezvoltare regională, sănătate, sport, cultură etc.)
 Complexitatea vremii de munte, care impune amenajări
speciale ale traseelor și zonale
 Menținerea traseelor în stare bună
 Încălzirea globală și evenimentele meteorologice
neobișnuite

Figura 30. Rezultatele analizei SWOT pentru dezvoltarea turismului durabil în zona
transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana
Analiza de mai sus a permis identificarea unor căi care pot fi urmate de ansamblul actorilor și al
partenerilor interesați în revigorarea turismului montan din zona transfrontalieră care face obiectul studiului.
De fapt, obiectivul principal al dignosticului strategic este acela de a determina pentru o entitate
economico-socială un avantaj competitiv care trebuie să fie ușor identificabil de către consumatori, durabil,
rezistent în fața concurenților și nesubstituibil.
Considerăm că poziționarea într-o zonă geografică foarte interesantă, de o frumusețe aparte, lângă Dunăre,
parte a EuroVelo 6, bogăția patrimoniilor natural, cultural și istoric sunt atuuri prin a căror exploatare mai interesantă,
mai variată, cu un management unitar și de calitate și cu investiții normale din punct de vedere valoric, regiunea
transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana poate deveni, în următorii cinci ani, unul din principalii poli de atracție ai
turismului montan durabil din România și din Bulgaria.
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Rezultatele analizei SWOT, situația existentă a turismului în zonă și comparațiile cu experiențele
pozitive ale unor țări europene dezvoltate în domeniu, permit formularea unor propuneri strategice care pot
constitui baza unei evoluții pozitive pentru regiunea transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana. Studiile
prealabile privind potențialul turistic al regiunii au evidențiat existența unor trasee montane p itorești, care cu
amenajări minime pot fi pretabile la ciclism și pot constitui o nouă atracție pentru cicloturiștii români, bulgari
și, mai ales, europeni.
În acest sens pot fi definite cinci așteptări (obiective politice) principale pentru dezvoltarea
turismului montan durabil pe perioada 2019-2024, prin diversificarea ofertei și dezvoltarea ciclismului pe
traseele montane din zonă. Prin utilizarea bicicletelor cu asistență electrică se mizează pe extinderea
clientelei prin preluări din cadrul grupelor de vârstă mai înaintate (peste 50 de ani) și a persoanelor de sex
feminin. Aceste așteptări principale pentru perioada 2019-2024, comparativ cu perioada 2013-2018, ar
putea fi cuantificate astfel:
- Transformarea zonei într-o destinație de turism durabil de top în România și Bulgaria, între
altele prin lansarea de noi trasee/itinerarii turistice, respectiv a 4-5 produse/servicii turistice noi, îndeosebi
legate de ciclism;
- Afirmarea unei poziționări ”natură, cultură și istorie”de calitate, prin brand/branduri specifice;
- Susținerea integrării și a creșterii în calitate a noi destinații turistice din zonă, a noi trasee;
- Clasarea pe unul din primele locuri între regiunile de cicloturism montan din România și
Bulgaria;
- Ameliorarea rezultatelor economice și sociale ale turismului durabil în zonă (venituri din
turismul montan cu aproximativ 55,0- 65,0% mai mari la orizontul anului 2024, creșterea numărului de
turiști cu 50-60%, ridicarea gradului de ocupare a forței de muncă, îndeosebi în zonele rurale, cu 25-35%,
pe parcursul aceleiași perioade, investiții publice și private mai mari cu 50%, obținute prin atragerea de
fonduri europene, dar și private).
Această viziune, pentru ceea ce trebuie să devină zona transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana
pe orizontul de timp 2019-2024, este declinată prin intermediul a cinci axe strategice:
 Susținerea unei destinații vizibile pe plan național și internațional și structurarea teritoriului pe
baza unor destinații turistice pertinente;
 Structurarea unei oferte strategice și competitive pentru patru filiere prioritare (patimoniu
natural, cultural și istoric, turism în natură, cicloturism cu biciclete specifice/electrice și ameliorarea
ofertei de cazare;
 Management mai bun, pentru un turism durabil dezvoltat;
 Susținerea inovării și a formării pentru a accentua profesionalizarea și ameliorarea
competitivității actorilor publici și privați din turism și pentru a promova cultura velo de la o vârstă
fragedă;
 Dezvoltarea digitală
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VI.3. Direcții specifice și acțiuni importante
VI.3.1. Susținerea unei destinații vizibile pe plan național și internațional și structurarea
teritoriului pe baza unor destinații turistice pertinente
Deși este o zonă traversată în totalitate de EuroVelo 6, cu patrimoniile natural, cultural și istoric
comparabile cu cele ale unor importante destinații europene de turism montan, zona transfrontalieră
Mehedinți-Vidin-Montana nu se bucură de notorietatea meritată nici pe plan național. Situația se datorează,
în principal, unei timidități antreprenoriale specifice oamenilor de afaceri români și bulgari, lipsiți de
experiență după experimentul socialist, veniturilor și acumulărilor bănești reduse, unei legisladar și lipsei de
experiență a organismelor publice și ale politicienilor români în managementul turismului în economia de
piață. Un efect negativ are și politizarea excesivă a turismului, care determină fie întreruperea unor strategii
pe termen lung odată cu alegerile, fie apariția lipsei de inițiativă și de coordonare în timp și în spațiu a
realizării unor proiecte importante.
În România, de exemplu, nu există nici statistici suficient de detaliate ale turismului, necesare
pentru a analiza evoluția sa după diverse tipologii (montan, rural, balnear, cicloturism, de sănătate etc.). Ori
pentru a începe orice inițiativă, trebuie să ști de unde pleci și unde vrei să ajungi. Realitatea este că în
multe statistici ale Uniunii Europene sau ale altor organisme internaționale implicate în ac tivitatea turistică,
România, de multe ori și Bulgaria, fie apar pe ultimele locuri, fie datele lor lipsesc pentru că nu sunt
colectate la nivel național.
Pentru a deveni o destinație vizibilă la nivel național și internațional, zona transfrontalieră de mai sus
trebuie să pornească și să facă ameliorări de la ceea ce există actualmente, dar mai înainte de toate
trebuie să-și găsească o identitate și/ sau subidentități la nivel județean, de regiune, de locații compacte
din punctul de vedere al ofertei dezvoltate etc. Aceste demersuri trebuie să fie urgentate și susținute din
fonduri europene sau prin alte proiecte ale ministerelor implicate (menționate mai sus).
De exemplu, un GAL local poate accesa fonduri pentru dezvoltarea de trasee montane pentru
plimbări pe jos sau de ciclism, pentru amenajarea de parcări pentru biciclete etc. Un alt proiect poate viza
refacerea drumurilor rutiere locale, județene sau naționale.
Ca inițiative (acțiuni importante) pot fi amintite:
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1. Crearea unui brand/branduri pentru întreaga zonă transfrontalieră sau pe arii geografice
omogene din punctul de vedere al specificlului/diversității ofertei, prin proiecte cu specialiști din cultură
și de marketing;
2. Promovarea zonei prin crearea unei/unor imagini de marcă și prin conceperea unor pagini,
mesaje și slogane transmise prin instrumente digitale moderne: site-web-uri, facebook, hărți GPS etc.;
promovarea trebuie să aibă în vedere informațiile specifice zonei, ale ariilor geografice de turism și cele
specifice actorului economic ca atare;
3. Statistici mai clare. Deși mai dificilă, evidența serviciilor oferite la un nivel de agent economic
trebuie să urmărească nivelul de detaliere existent la Eurostat; această inițiativă poate fi independentă
de cerințele ministerului, care actualmente nu poate agrega date la nivelul țării din motive diverse, cea
mai pluzibilă fiind, după părerea noastră, chiar lipsa de colaborare la nivel microeconomic; această
disfuncționalitate din zonă are drept consecință lipsa unor informații credibile despre turismul și ofertele
zonei, rezultatele economice și sociale, direcția și intensitatea evoluției;
4. Comunicarea permanentă cu organismele responsabile ale rețelei Eurovelo, ale Eurovelo 6, cu
Federația europeană de cicloturism, cu marile agenții de turism din Occident, cu agențiile de turism din
România și Bulgaria, în scopul de introduce în ofertele lor zona transfrontalieră din prezentul studiu;
5. În toate acțiunile întreprinse trebuie să se materializeze un demers transversal de impli care a
tuturor organismelor publice și private naționale, regionale și locale, a agenților economici din zonă în
atragerea de fonduri europene, naționale sau locale pentru a susține dezvoltarea durabilă a turismului
montan.

VI.3.2. Structurarea unei oferte strategice și competitive p entru patru filiere prioritare
VI.3.2.1. Filiera patrimoniu natural, cultural și istoric
Obiectivul prioritar al filiere urmărește structurarea ofertei turistice a zonei în jurul marilor site-uri
patrimoniale, cu respectarea condițiilor dezvoltării durabile.
În cadrul zonei transfrontaliere sunt o mulțime de arii protejate de interes național (31 numai în
județul Mehedinți, din care o mare parte ocupă zonele de podiș și de munte), cu o tipologie destul de
variată (geologice și peisagistice, botanice, forestiere, paleontologice, forestiere și floristice, speologice și
mixte), dar și muzee, monumente ale naturii, culturale, religioase și istorice. Este clar că aceste site-uri pot
fi grupate în funcție de omogenitatea/complementaritatea ofertei lor, pot fi selectate și li se poate asocia un
brand care să le faciliteze promovarea și poziționarea lor în țară și în străinătate . În acest sens, prin
câștigarea de notorietate, aceste site-uri vor participa la o dezvoltare armonioasă a destinației, iar
zona/zonele geografice componente vor fi recunoscute ca locații exemplare de turism durabil.
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Ca direcții de acțiune pot fi identificate:
- urmărirea și accentuarea demersului de destinație națională și internațioală de caliate a
marilor site-uri patrimoniale ale zonei, insistând asupra calității inovării;
- consolidarea și susținerea promovării unui brand/brand-uri pentru zonă și pentru grupurile de
site-uri grație dispozitivelor web;
- favorizarea capilarității între site-urile patrimoniale, grație instrumentelor de comunicare și
acțiunilor de integrare în rețea, pentru o dezvoltare mai armonioasă și mai bine echilibrată în a tuturor
destinațiilor turistice ale zonei;
- susținerea evenimentelor care contează în promovarea în clasamentul patrimoniului mondial
al UNESCO;
- creșterea atractivității site-urilor patrimoniale și culturale grație calității inovării;
- organizarea unei rețele de actori din turism în jurul unor proie cte colective;
- susținerea ofertelor turistice care combină natura și cultura;
- susținerea cu prioritate, în numele politicii culturale regionale, a expozițiilor și a evenimentelor
care sprijină punerea în valoare a site-urilor și a locurilor de vizită patrimoniale.

Ca exemple de acțiuni importante pot fi amintite următoarele:
- identificarea unor site-uri specifice unor arii geografice în funcție de omogenitatea/
complementaritarea patrimoniului și a ofertei lor, cărora să li se creeze brand-uri și imagini
specifice, derivate/înrudite din/cu brandul zonei;
- susținerea reciprocă a site-urilor în comunicarea cu clientela turistică, recomandarea
altor parteneri din zonă pentru echilibrarea ocupării și a rezultatelor economice;
- poziționarea acestor site-uri specifice într-un demers de dezvoltare durabilă, ceea ce
poate însemna solicitarea unui comportament corect pe trasee ( fără deșeuri, fără părăsirea lor,
păstrarea liniștii), utilizarea unor echipamente de bună calitate, care să nu polueze, meținerea
unor culturi ecologice etc.
- revigorarea activității organismelor regionale și locale implicate în activitatea de turism
(poli de competitivitate, clustere, consilii județene, locale, GAL-uri, OMD-uri etc.) sau crearea unui
organism nou, care să aibă suficientă putere, responabilitate și voință pentru a federaliza toate
organizațiile de turism ale zonei și a asigura aici o dezvoltare armonioasă, durabilă și bine
coordonată, fără sincopele actuale;
- organizarea periodică de evenimente culturale, sportive care să atragă clientela în zonă
și care să consolideze o bună imagine, ceea ce ar avea un efect pozitiv asupra fidelității acesteia
și a promovării indirecte a ofertei.

VI.3.2.2. Filiera ”Turism în natură”

Prin această filieră trebuie să se urmărească dezvoltarea activităților de turism în coerență cu pretejarea
patrimoniului natural și dezvoltarea durabilă a teritoriilor, conceperea, structurarea și calificarea unei
oferte noi de produse/servicii de turism în natură, care să propună un sens turiștilor și locuitorilor zonei.
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Principalele direcții de acțiune pot fi următoarele:
1.Consolidarea și dezvoltarea unei oferte de minimum cinci destinații din fiecare unitate
administrativă a zonei ”turism în natură”;
2.Colaborarea și dezvoltarea unei rețele de ghizi pentru turismul în natură și utilizarea ei pentru
promovarea acestui tip de turism;
3. Dezvoltarea pe ariile destinațiilor selectate a unor trasee (locații) spe cifice reprezentative
pentru observarea și interpretarea patrinomiul natural și ameliorarea accesibilității la locații
remarcabile;
4. Valorificarea altor forme de itineranță dulce (plimbări pe jos, pe apă, cayac -canoe) pentru
descoperirea naturii;
5. Organizarea în rețea/rețele a actorilor de turism în natură și întreprinderea în comun de acțiuni
de sensibilizare a clienților pentru comercializarea produselor/serviciilor specifice;
6. Dezvoltarea de produse de turism ”natură, cultură și istorie” pentru week-end-uri și sejururi
scurte;
7. Susținerea dezvoltării unor stabilimente de cazare naturale (de tip agroturistic).

Printre acțiunile importante ce trebuie întreprinse se regăsesc:
a) identificarea și alegerea celor mai bune destinații pentru turismul în natură;
b) amenajarea traseelor și a celor mai bune locații de observare pentru urmărirea naturii;
c) promovarea fiecărui traseu turistic prin instrumentele cele mai eficace: site-web, filme scurte,
facebook, pliante;
d) crearea unei rețele a actorilor din zonă pentru susținere reciprocă și echilibrarea acțiunilor
turistice ale zonei.
VI.3.2.3. Filiera ”Cicloturism”

Zona transfontalieră Mehedinți-Vidin-Montana trebuie să privilegieze itinerariile turistice cu bicicleta,
pentru a se descoperi bogățiile peisajelor și bogățiile cultural-istorice fără motoare și fără întreruperi de
acces/drumuri, în ritmul dorit și fără a înregistra evenimente neplăcute. Zona trebuie să-și propună,
pentru orizontul strategic ales, să devină una din primele trei destinații de cicloturism din țară și să
conteze din ce în ce mai mult pe această piață europeană.
Pentru coordonarea la nivelul întregii zone turistice a dezvoltării itinerariilor ușoare sunt necesare
mai multe direcții de acțiune:
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1. Selectarea, amenajarea și marcarea la nivel european a traseelor de ciclism în funcție de
specializarea lor;
2. Demersuri pentru intrarea zonei de turism între primele trei zone de cicloturism din țară;
3. Adoptarea unei noi concepții privind comunicarea de marketing la nivel național și
internațional;
4. Crearea unui plan rutier bogat în informații al zonei turistice pentru biciclete, care să aibă ca
axă principală drumul EuroVelo 6 și care să permită accesul facil la toate traseele alese și
amenajate pentru cicloturism;
5. Specializarea traseelor de ciclism în funcție de tipologia practicilor acestuia, pentru a atrage
un număr cât mai mare de cicloturiști;
6. Susținerea și organizarea cicloturismului și mutualizarea celor mai bune practici în domeniu;
7. Coordonarea dezvoltării cicloturismului în sensul planificării întregului proces, stabilirea
priorităților, colaborarea cu toate ministerele/ organizațiile lor locale, accesarea de programe de
finanțare multiple, specifice altor ramuri, care au legătură directă cu turismul.

Ca acțiuni principale pot fi amintite:
a) Identificarea și lansarea celor mai interesante trasee care răspund exigențelor necesare
utilizării lor pentru ciclism;
b) Lansarea a 4-5 produse/servicii turistice noi, îndeosebi legate de ciclism;
c) Amenajarea traseelor și omplogarea lor în conformitate cu normele europene de construire și
marcaj și în funcție de tipologia lor;
d) Promovarea produselor/serviciilor de cicloturism prin aplicarea unor tarife mai mici, organizarea
de evenimente legate de ciclism (întreceri, jocuri, cadouri), ajutoare de stat pentru procurarea primei
biciclete și prezentarea traseelor în cooordonate GPS pentru o orientare mai bună a turiștilor

interni și internaționali;
e) Organizarea de evenimente sportive, culturale, mixte periodice (un tur de ciclism al zonei),
care să sprijine comunicarea de marketig, să aibă rolul de a atrage și crește fidelitatea unui număr
cât mai mare de amatori de cicloturism; la unele din aceste evenimente premiile pot consta în
biciclete clasice sau cu asistență electrică;
f) Urmărirea achiziționării de către agenții de turism montan sau de către firme specializate a
unui număr suficient de biciclete pentru închiriat;
g) Asigurarea serviciilor de întreținere/reparații ale bicicletelor prin firme de specialitate;
h) Crearea de spații adecvate de parcarea/ păstrarea biciletelor utilizate de turiști,
a) Exploatarea unor situații favorabile în politicile velo, cum ar fi acordarea de subvenții
ale statului/municipalităților pentru achiziționarea de biciclete, îndeosebi a celor cu asistență
electrică.

VI.3.3. Management mai bun, pentru un turism durabil dezvoltat
Căutările permanente ale guvernelor celor două țări în direcția creerii celor mai bune structuri
organizatorice și a îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul turismului relevă o nemulțumire destul de
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accentuată față de situația actuală a acestui important domeniu al economiei și al societății. Dificultatea
conducerii unui sistem care nu are, totuși, o pondere semnificativă din punct de vedere economic și social
pare, la prima vedere, neverosimilă, dar ea este reală, prezentă și agasantă în toate țările , chiar și în cele
care se situează pe primele locuri din punctul de vedere al rezultatelor din turism. Frustrările sunt cu atât
mai mari, cu cât turismul este receptat, la nivel mondial, ca fiind unul dintre cei mai importanți vectori de
susținere ai creșterii economice și sociale, iar din acest punct de vedere trebuie să i se acorde o importanță
tot mai mare de către țările care nu-și utilizează așa cum trebuie potențialul turistic.
Lipsa unei definiţii recunoscute de ansamblul comunității de cercetători arată dificultatea de a
obţine un consens şi reprezintă un alt handicap major în formarea identităţii ştiinţifice a turismului. De mai
mult de patru decenii există o varietate de propuneri, în care fiecare disciplină interesată de studierea
turismului (antropologia şi psihologia, printre altele) a dezvoltat o definiţie proprie, dar reductivă la unele
aspecte studiate, producând un anumit "deficit semiologic" (Boyer,1999). Complexitatea fenomenului,
exprimată îndeosebi prin diversitatea de părţi interesate (industrie, servicii, populație, turiști) şi a relaţiilor
lor, susține dificultatea de a oferi o definiţie cuprinzătoare, acceptată de toți actorii implicați (Goeldner şi
Ritchie, 2006).
Aceste nelămuriri legate de turism pot fi exprimate mai simplu prin câteva întrebări la care
răspunsurile clare sunt dificil de dat:
- cine poate fi considerat turist, având în vedere durata plecării, distanța față de domiciliu, scopul
călătoriei (vacanță sau serviciu, sau și una și alta), stabilimentul de cazare utilizat (rezidență de vacanță,
prieteni)?
- cine face turism, ce ramuri economice sunt implicate (transport, sănătate, cultură, relații externe,
sport etc.) și unde se înregistrează rezultatele obținute?
- cine conduce acest domeniu cu activități în care sunt implicate alte ramuri economico-sociale;
- pot fi identificate ușor eforturile și rezultatele turismului care provin din diverse alte ramuri ale
economiei etc.?
La aceste întrebări dificile trebuie să răspundă și statisticile turismului care, până la o anumită
standardizare a lor sub cooordonarea Eurostast, continuă să șchiopăteze în multe țări, printre care și
România și Bulgaria. Astfel că statisticile turismului nu sunt întotdeauna clare.
Evident că o astfel de situație complicată are consecințe asupra manag ementului turismului, care
trebuie să se interfereze cu managementul tuturor celorlalte sectoare implicate în turism. Ceea ce este
foarte dificil și cu consecințe neplăcute pentru coordonarea și de dezvoltarea sa armonioasă și durabilă.
În România, de exemplu, sunt implicate în turism toate ramurile economice și sociale de mai sus,
care aparțin structural de ministerele care se preocupă de transporturi, dezvoltare socială, cultură,
sănătate, sport, mediu, relații externe, agricultură, interne etc. În frunte se situează ministerul turismului,
care trebuie să colaboreze cu toți ceilalți miniștri pe linia dezvoltării și bugetării ramurii pe care o
coordonează.
Cu toate eforturile legislative și organizatorice întreprinse în cele două țări partenere ale proiectului,
managementul în turism continuă să nu fie receptat la un nivel mulțumitor de către actorii și partenerii
interesați din turism din zona transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana. Aceștia nu cunosc toate structurile
publice și private implicate și cu majoritatea acestora nici nu au colaborat. Prin urmare, eficacitatea acestor
organisme este nesatisfăcătoare. În România, de exemplu, au fost înființate numeroase organizații publice
și private pentru dezvoltarea turismului, cum ar fi poli de competitivitate , clustere de turism, grupuri de
acțiune locală (GAL-uri), organizații de management al destinației (OMD-uri), asociații patronale, asociații
profesionale etc. și există strategii specifice la nivel național, regional, județean etc.
Legea nr.275/23.22.2018, de înființare a OMD-urilor, s-a adoptat cu destulă întârziere, iar punerea
sa în practică, la fel. Conform acesteia, destinația turistică este considerată ”un areal cu o varietate de
produse turistice, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o rețea de servicii
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generale și specifice, care contribuie la realizarea produselor turistice”, iar ”organizația de management al
destinației o persoană juridică ce realizează politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de
marketing a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare”.
Cu toate această explozie de organizații publice și private, care își propun obiective de dezvoltare
și de inovare în turism, problema managementului rămâne în continuare una dificilă la nivel local, al ariei
turistice, al județului și al regiunii turistice, din moment ce rezultatele dezvoltării sunt nemulțumitoare. Legea
nu specifică până la ce eșalon administrativ-teritorial se constituie un OMD (de la ce nivel putem vorbi de o
destinație) și nu specifică responsabilități precise pe linia coordonării tuturor activităților/sectoarelor
implicate în activitatea turistică (transporturile, dezvoltarea regională, sănătatea, agricultura, cultura,
sportul, educația etc.).
De asemenea, pentru a realiza politica de dezvoltare turistică a destinației, OMD-ul ar trebui să
aibă un rol primordial în demersul strategic la nivelul zonei și să facă propunerile dorite către
regiuni/minister/ministere. În măsura în care aceste propuneri ar fi incluse în strategia regională și națională
și aprobate, el va trebui să urmărească realizarea lor. Este foarte importantă stabilirea zonei de influență a
unui OMD, pentru că apariția a multor astfel de organizații înseamnă atomizarea potențialului lor de acți une
și dificultatea de a le coordona, mărind astfel birocrația în defavoarea eficacității lor. Conținutul unui viitor
proiect de organizare a unui OMD la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, inițiat în luna ianuarie
2019, nu pare compatibil cu dezvoltarea dechilibrată și durabilă a turismului în județul Mehedinți. Un OMD
la nivelul județului Mehedinți, care să federalizeze agenții economici și persoanele interesate din zonă și să
colaboreze strâns cu aceștia, să observe și să abordeze problemele în ansamblul lor și să reprezinte
interfața cu forurile regionale și guvernamentale pare o soluție mult mai viabilă.
Ca atare, ambiția acestei axe strategice este aceea de a identifica cea mai bună formulă și cea
mai bună structură de management la nivelul zonei, pentru a realizarea coordonarea deplină a
eforturilor tuturor sectoarelor economice participante la dezvoltarea turismului durabil, la promovarea
lui.
Direcțiile de acțiune circumscrise acestei ambiții nu lasă loc prea multor variante:
1. Identificarea și adoptarea celei mai bune forme de management al turismului la nivel
județean este o soluție care trebuie în continuare luată în seamă pentru a asigura dezvoltarea unui
turism durabil;
2. O formulă asemănătoare trebuie adoptată, cu adaptările necesare, la nivelul celor trei
entități ale zonei transfrontaliere incluse în proiect;
3. Creșterea resposabilității și a cooperării organismelor implicate în activitatea turistică a
zonei (guvern, ministerul turismului, al dezvoltării regionale, al mediului, al transporturilor, de interne,
al sănătății, al culturii, clustere și poluri regionale, GAL-uri, OMD-uri etc.)
În ceea ce privește acțiunile principale, nici acestea nu sunt dificil de anticipat:
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a) analiza responsabilităților, a ariei de acoperire a legii de promovare a OMD, a practicilor
actuale, pentru a lămuri dacă această structură este sau nu este eficace în dezvoltarea turismului
durabil prin modul în care a fost gândită și/ sau este pusă în practică;
b) înființarea unei noi structuri județene care să gândească și să pună în practică un management
competitiv, unitar și eficace pentru dezvoltarea și promovarea turismului, în cazul în care proiectul
OMD nu oferă rezultatele sontate;
c) comunicarea continuă a acestei structuri cu parteneri de turism europeni pentru ataragerea de
clienți internaționali în zona transfrontalieră;
d) înființarea unei structuri de management eficace la nivelul zonei transfrontaliere.

VI.3.4. Susținerea inovării și a formării pentru a accentua profesionalizarea și ameliorarea
competitivității actorilor publici și privați din turism și pentru a promova cultura velo de la o
vârstă fragedă
Structura/structurile care își vor asuma această strategie va/vor trebui să creeze în zona turistică
transfrontalieră un mediu favorabil inovării și să consolideze profesionalizarea și competențele
actorilor turistici și persoanelor interesate.
Inovarea este o sursă permanentă de dezvoltare în toate cele trei unități administrative incluse în
proiect și cea mai la îndemână de aplicat, dacă facem apel la experiențe din țările fruntașe în turismul de
munte și, mai ales, în cicloturism, care pot fi preluate destul de ușor.
Direcțiile de acțiune care se impun pot fi:
1. Susținerea proiectelor inovatoare ale întreprinderilor turistice, prin favorizarea lor în procesul
de selecție și definanțare;
2. Crearea/Revigorarea polilor de competitivitate și a custerelor specializate în turism, și/prin
incitarea lor în promovarea celor mai noi teorii și practici care susțin inovarea în turism;
3. Susținerea proiectelor de cercetare în turism, în vederea cunoașterii cât mai exacte a situației
existente, a celor mai proaspete cunoștințe în domeniu, a tendințelor de dezvoltare, adică a
elementelor necesare alegerii celor mai bune decizii de dezvoltare a turismului în zonă,
4. Consolidarea profesionalizării agenților economici din turism prin formare și practică adecvată,
prin colaborare cu organisme, agenții și firme de turism din țări cu tradiție în domeniu;
5. Promovarea culturii velo de la vârte fragede.

Acțiunile reprezintă elementele de bază ale direcțiilor menționate mai sus, ca de exemplu:
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a)selecția proiectelor de turism trebuie să țină cont, în primul rând, de necesitatea și prioritatea
realizării în zona turistică și de ponderea și eficacitatea componenetei lor inovatoare;
b) atât polii de competitivitate,cât și clusterele au o componentă științifică și de cercetare foarte
importantă; necesitatea activării lor (ele sunt deja create în Oltenia) este stringentă în condițiile în care
se dorește o dezvoltare durabilă care să recupereze rămânerile în urmă ale turismului din zonă și din
țara noastră;
c) formarea personalului din turism prin asimilarea celor mai noi cunoștințe și competențe
profesionale de bază, de e-turism și de dezvoltare durabilă, de gestiune și de management, cu accent
deosebit pe realizarea părții practice la firme fruntașe din țările cu tradiție în domeniu;
d) promovarea culturii bicicletei prin introducerea sa în activitățile cu caracter facultativ de
învățământul primar și gimnazial, prin implicarea sectorului de muncă, de sănătate, care trebuie să
incite la folosirea ciclismului pentru menținerea formei și a tonusului, pentru alungarea bolilor etc.

VI.3.5. Dezvoltarea digitală
Internetul este o adevărată fereastră de expoziție, un loc de promovare și de notorietate. În zilele
noastre, companiile care nu dispun de un site web sunt din ce în ce mai rare. Acest instrument este foarte
util pentru dezvoltarea marketingului și a comunicării, ceea ce constituie astăzi obiectivul principal al
strategiei digitale. Dar strategia digitală poate merge și spre adoptarea așa-ziselor tehnologii structurante,
respectiv acele tehnologii care prin eficacitatea și eficiența lor modifică organizarea agenților de turism.
Adoptarea unor programe complexe, de tipul ERP, poate informatiza apropape complet gestiunea unei
firme. Rațiunea acestei axe vizează extinderea prezentării și punerii în practică a strategiei de marketing pe
site-ul web, prin utilizarea optimă a noilor tehnologii de informare și de comunicare , dar și introducerea
unor programe informatice pe una sau mai multe funcțiuni: contabilitate, relația cu clienții, resurse umane
etc.
Transformarea digitală pentru actorii și partenerii interesați din zonă înseamnă a regândi complet
strategia de comunicare și gestionarea pentru o adaptare la tehnologia digitală, dar și înregistrarea și
redarea GPS a traseelor montane pentru cicloturism sau plimbări pe jos. Ea reprezintă o schimbare a
modului de înțelegere a comunicării de marketing și a instrumentelor utilizate.
Există multe direcții de acțiune în acest sens:
1. Regândirea modelului de comercializare al produselor și serviciilor;
2. Implementarea unei soluții CRM (Customer Relationship Management);
3. Activarea prezenței online prin intermediul rețelelor sociale ;
4. Procurarea unor programe informatice de gestiune;
5. Înregistrarea și redarea GPS a traseelor montane pentru cicloturiști;
6. Introducerea de echipamente conectate la tehnologia smartfon.
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Prin astfel de acțiuni se urmărește generarea de trafic pe site, atragerea de noi clienți, creșterea
notorietății prin imagine de marcă, prin prezența online, îmbunătățirea reputației electronice, creșterea
loialității clienților etc.
apară:

Ca modalități de acțiune și mijloace de comunicare ce pot fi folosite în strategia digitală pot să

- investirea în mediile sociale (rețele sociale);
- realizarea de videoclipuri și plasarea lor pe Youtube;
- lansarea unui buletin informativ prin e-mail;
- conceperea și lansarea unui site web sau a unui blog, care vor servi ca vitrină a mărcii sau ca
suport pentru comerțul electronic;
- echiparea bicicletelor cu ghidon conectat la smartfon care ghidează ciclistul pe traseu, permite
localizarea în caz de furt, are faruri inteligente etc.
Adoptarea digitalului în cadrul actorilor din turism necesită formarea c ontinuă a întregului personal,
de la director, la ospătar, pentru a asimila competențele necesare adaptării la aceste tehnologii . Influențele
sale asupra crizei de resurse umane sunt benefice, pe de o parte, pentru că ele reduc cerințele prin
preluarea sarcinilor repetitive de către programe și instrumente informatice (statistici, comunicare,
rezervare etc.) și cresc nivelul de formare al angajaților. Pe de altă parte, efectele asupra pieței muncii
locale sunt negative, pentru că se va folosi mai puțin personal din zonă, chiar dacă acesta este mai
calificat.

VII. RECOMANDĂRI, POLITICI ȘI MĂSURI
Dezvoltarea turismului a devenit o necesitate odată cu identificarea noilor sale virtuți în ceea ce
privește potențialul său de susținere a creșterii mondiale, a influențelor sale pozitive asupra zonelor
deficitare din punct de vedere al ocupării și a propensiunii sale spre respectarea ecologiei și a durabilității.
Aceste oportunități pe care le oferă turismul nu pot fi ratate de nicio țară și de nicio regiune care dorește să
se dezvolte și să prospere.
România și Bulgaria sunt țări care și-au stabilit strategii prin care doresc să-și apropie cât mai
multe dintre aceste oportunități, însă au avut și au în continuare probleme cu punerea lor în practică. Unul
dintre sectoarele care sunt departe de a oferi rezultatele scontate este turismul montan, și acest lucru în
ciuda unui potențial natural, cultural și istoric de nivel european.
Prezentul proiect și-a propus să ofere zonei transfrontaliere Mehedinți-Vidin-Montana o nouă
ocazie de a se dezvolta și a învăța dintr-un nou experiment, care se dorește a fi unul de succes.
Patrimoniul montan variat, bogat, frumos, însoțit de o cultură și de o istorie la fel de vechi și de interesante
pot fi prezentate românilor, bulgarilor și europenilor, în general, într-o manieră turistică inovatoare,
elegantă, durabilă și benefică din punct de vedere economic și social pentru această zonă. Acest deziderat
trebuie să reprezinte de fapt ambiția (viziunea) pe care trebuie să și-o asume această factorii care
reprezintă această deosebită zonă transfrontalieră pentru următoarea perioadă de cinci ani de transformări.
Un alt atu valoros și compatibil cu ambițiile zonei transfrontaliere îl constituie prezența valoroasă și
importantă a unui important drum al rețelei de ciclism Euro Velo, respectiv EuroVelo 6.
Obiectivul principal al acestui demers a vizat conceperea și realizarea unei strategii de mark eting
care să permită zonei să treacă peste handicapul unei perioade dificile pentru evoluția sa, în care existența
mai multor demersuri similare la nivel național, regional și județean nu au avut rezultatele scontate. Miza pe
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care se contează o reprezintă dezvoltarea cicloturismului montan clasic și cu asistență electrică, în mai
multe din variantele lor și transformarea lor în produse/servicii de viitor, care să devină în scurt timp liderii
ofertei.
Documentarea a avut în vedere lucrări de specialitate ale unor cunoscuți autori din domeniul
turismului și al marketingului, al managementului, publicații ale comisiilor de specialitate ale Uniunii
Europene, ale Eurostat, ale OMT și OCDE, dar și studii oferite de organisme din țări cu mare experiență în
domeniu, baza unor demersuri interesante de benchmarking.
Principalele evoluții ale turismului mondial au fost completate cu un capitol interesant al
megatendințelor care vor afecta parcursul său până la orizontul anului 2040. Toate strategiile următoare
care vizează dezvoltarea sa nu pot avea succes fără să țină cont de influențele acestor megadendințe.
Demersul întreprins pentru identificarea unei strategii de marketig viabile în această zonă
transfrontalieră a respectat toate etapele și toate condițiile capabile să asigure acuratețea și calitatea
rezultatelor sale. Documentarea din literatura de specialitate a fost completată cu cercetările directe pe
teren, sub forma discuțiilor cu reprezentanți ai actorilor și ai persoanelor interesate și ai unei duble anchete
pe bază de chestionar, pentru a descoperi lucruri interesante despre ofertaă și despre cererea turistică.
Demersul strategic de marketing în cadrul studiului a urmat o modalitate clasică, resp ectiv:
- diagnostic al zonei;
- realizarea analizei SWOT;
- identificarea unui avantaj concurențial identificabil pentru consumatori, durabil, care să poată fi
apărat în fața concurenței și nesubstituibil;
- conceperea unei viziuni (ambiții) pentru următoarea perioadă de dezvoltare;
- definirea obiectivelor care materializează viziunea.
Prezentul proiect își propune să antameze și să monitorizeze o parte a realizărilor sale, însă
responsabilitățile finalizării trebuie să fie preluate de structura care va fi desemnată la nivel județean și
regional în acest sens.
Din rațiuni practice și pentru a răspunde cerințelor exprese ale proiectului, conținutul acestei
strategii va fi expus și sub alte forme, respectiv de recomandări concrete pentru rezolvarea unor probleme
comune în cele trei unități administrative din zona transfrontalieră, de exemplificare a unor politici de
planificare și de organizare pentru dezvoltarea turismului ecologic pe traseele de munte încă
nedescoperite, de creare a unui model pilot pentru cercetarea, conservarea și integrarea frumuseții
deosebite a peisajului montan în gestionarea dezvoltării turismului durabil în zona transfrontalieră a
proiectului și altele.
Înainte de a trece la aceste dezvoltări considerăm necesară o precizare importantă. Prin definiția
sa, strategia aparține întotdeauna unei entități, care dorește să-și asigure o poziție cât mai bună în
competiția sa cu concurența. Acestă entitate își asumă strategia, gestionează resursele și poartă întreaga
responsabilitate a punerii sale în practică. Că acționează în nume propriu s au în numele mai multor actori
interesați în realizarea strategiei, entitatea coordonează, repartizează resursele de care dispune, poate
stabili responsabilități pentru membrii săi, în cazul în care este o structură federativă, dar este cea care, în
ultimă instanță, este judecată pentru succesul sau insuccesul demersului său. În afara acestei condiții nu
se poate vorbi decât despre un proiect strategic care nu poate avea succes.
În cazul de față, strategia nu poate avea succes fără implicarea unei structuri care să o preia și
care să-i asigure operaționalizarea. Structurile actuale propuse prin legislația românească fie că nu au
anvergura, fie că nu și-au asumat resposabilitatea conceperii unor strategii complexe, care să implice multe
ministere implicate în activitatea de turism din România.
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VII.1.Recomandări pentru rezolvarea problemelor comune și dezvoltarea potențialului
regional de turism montan
1. Identificarea traseelor de munte pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta, amenajarea, marcarea
și omologarea lor la nivelul cerințelor europene.
2. Îmbogățirea ofertei prin conceperea și lansarea unor noi produse/servicii de turism/cicloturism,
care să devină lideri de gamă și să îmbunătățească situația economico-socială a zonei.
3. Creșterea vizibilității zonei prin crearea de brand/branduri care să evidențieze atuurile sale și să
atragă clientela.
4. Investiții noi, publice și private, realizate în funcție de cerințele strategice ale zonei, în ordine a
necesității lor pentru dezvoltarea unui turism durabil.
5. Promovarea zonei printr-o comunicare adecvată, concepută în jurul brandului/brandurilor alese,
prin instrumentele moderne ale internetului, prin organizarea periodică de evenimente culturale, sportive,
de sărbători tradiționale, care urmăresc creșterea atractivității zonei și a numărului de clienți.
6. Creșterea resposabilității și a cooperării organismelor implicate în activitatea turistică a zonei
(guvern, ministerul turismului, al dezvoltării regionale, al mediului, al transporturilor, de interne, al sănătății,
al culturii, clustere și poluri regionale, GAL-uri, OMD-uri etc.).
7. Deoarece toate organismele de la punctul anterior acționează într-un anumit domeniu, iar
capilaritatea dintre ele nu funcționează, crearea unui nou ONG, care să asigure federalizarea tuturor
factorilor interesați din zonă se impune ca o necesitate stringentă a dezvoltării turismului la nivel de județ,
regiune, la nivel național sau transfrontalier. Acest ONG va reprezentainte interfața cu guvernul și
ministerele, pe de o parte, cu actorii economici și cu organismele din zonă implicate în turism, pe de altă
parte. Acest nou organism va coordona o dezvoltare compatibilă cu dezvoltarea unui turism durabil în
zonă. Responsabilitățile sale ar trebui să înceapă cu participarea la discuții și la procesul decizional prin
care se aprobă toate proiectele de dezvoltare, respectiv cele ale turismului, transporturilor, dezvoltării
regionale, agriculturii, mediului și apelor, ale culturii, sportului, ale ministerului de interne, ale sănătății etc.
8. Strategia propusă va trebui asumată de agenții economici și de persoanele interesate în
dezvoltarea turismului de munte durabil, dar responsabilitatea finală trebuie să aparțină structurii descrise
la punctul anterior.
9. Atragerea cu o și mai mare intensitate a proiectelor de dezvoltare cu finanțare europeană, care
pot rezolva o mare parte din acest recomandări, cu condiția ca obiectivele lor să fie coerente și importante
cu strategia propusă.
10. Sistemul al informațional al cvasitotalității agenților de turism din zonă este sărac și nu oferă
informații detaliate necesare analizelor informaționale agregate la nivel județean, regional sau național.
Chiar dacă la aceste niveluri ele nu sunt solicitate, lipsa lor explică de ce statisticile României și ale
Bulgariei la UE, OSCE, omt etc. lipsesc cu desăvârșire sau au multe rubrici incomplete. Se impune deci o
evidență primară informatizată și realizată conform exigențelor Eurostat.
11. Revenind la problemele comunicării, prezența unui site-web propriu, după modelul agenților de
turism din țările europene dezvoltate, este o condiție importantă pentru creșterea vizibilității și a interesului
în rândul clienților români, dar mai ales a celor internaționali, care reprezintă o țintă mai importantă
cantitativ și valoric.
12. Toate aceste recomandări presupun personal și competențe adecvate, adică subiecte delicate
pentru lumea turismului. Formarea și dezvoltarea resurselor umane trebuie să inoveze, pentru a depăși
stereotipurile și plictiseala. Crearea unor programe de formare adecvate, a unor metode de predare așazise moderne nu este suficientă. Stagii de practică relativ în întreprideri turistice de top din Franța, Italia,
Spania, Germania pot conta mai mult decât toată teoria și toată metodica predării la un loc.
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VII.2. Politici de dezvoltare pentru planificarea și managementul turismului montan
ecologic prin rutele nedescoperite de pe munte
Potențialul turistic al zonei transfrontaliere Mehedinți-Vidin-Montana este departe de a fi utilizat în
mod corespunzător. Rezultatele economice și sociale ale turismului la nivelul României sunt modeste. Dar
și mai modești sunt indicatorii specifici ai turismului la nivelul județului Mehedinți. Este deci suficient loc
pentru o evoluție pozitivă a turismului într- zonă deosebit de bogată din toate punctele de vedere. Dacă
unele județe nu au practic decât puține lucruri de oferit turiștilor, județul Mehedinți poate oferi în continuare
trasee minunate pentru excursioniști, pentru cicloturiști, pentru pasionați ai naturii (peisaje încântătoare,
peșteri unice, formațiuni geologice diverse, monumente ale naturii, istorice și religioase, o cultură diversă și
statornică, o faună și o floră bogate etc.
Practic, pentru o dezvoltare viitoare politicile nu diferă prea mult de cele actuale, diferența fiind
aceea că implementarea activităților prezentului proiect poate aduce un plus de experiență de bun augur.
1. Considerăm că identificarea de noi trasee de munte și podiș trebuie să continue, pentru că ea
va aduce cu siguranță o îmbogățire a ofertei zonei și astfel se va răspunde pozitiv unei clientele din ce în
ce mai sofisticate în ceea ce privește cerințele sale de petrecere a timpului liber, de sănătate, de a se simță
cu adevărat bine în mijlocul naturii.
2. Îmbogățirea ofertei prin practicarea a diverse variante ale ciclismului amator (cross country, all
mountain, enduro, coborâre etc.) va atrage o clientelă mai bogată, dardestul de divizată în ceea ce
privește cerințele sale.
3. Promovarea de noi trasee trebuie să fie însoțită și de pregătirea alor servicii, care încă nu sunt
destul de cunoscute: gastronomie ecologică, turism balnear, plajă la stabilimente construite special în acest
sens etc.
4. Dezvoltarea viitoare a turismului în zonă depinde hotărâtor de investițiile în infrastructură
(drumuri, poduri, piste pentru biciclete, stabilimente etc.), pe care trebuie săle susțină guvernul, ministerele
organismele regionale și consiliile județene, consiliile locale și agenții economici din turism. Fără această
realizare îmbogățirea unei oferte și dezvoltarea continuă a turismului montan din zonă sunt aproape
imposibile.
5. Digitalizarea turismului permite și conceperea și operaționalizarea unui sistem informațional
bogat, fără de care nu se pot gestiona în mod normal afacerile din turism. Pe lângă instrumentele de
promovare clasice (site-web, hărți interactive, hărți GPS ale traseelor), programele informatice de gestiune
de tip ERP pot susține aproape toate activitățile și schimba complet structura organizatorică a agenților
economici, în sensul simplificării acesteia.
6. Sistemul informațional trebuie să ofere informații multiple, care să permită întreprinderii,
județului, regiunii, ramurii și guvernului informații în timp real privind veniturile, cheltuielile, numărul de
clienți, tipologia acestora etc.
7. Formarea continuă trebuie să constituie o prioritate la orice nivel de desfășurare sau de
urmărire a activității turistice, lucru firesc în condițiile în care competențele de specialitate, de informatică,
de management și de resurse umane sunt tot mai ridcate din punct de vedere calitativ. Un buget de
formare bine dimensionat poate uneori conta mai mult decât o investiție care nu deține resursele umane
adecvate.
8. Amenajarea, marcarea și întreținerea noilor trasee sunt acțiuni care pot fi susținute de consiliile
comunale și județene, dar pot fi implicate și firmele de turism din zonă, care de fapt le exploatează.
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VII.3. Crearea unui model pilot transfrontalier pentru cercetarea, conservarea și
integrarea frumuseții deosebite a peisajului montan în gestionarea dezvoltării
turismului durabil în zona transfrontalieră a proiectului
Studiul întreprins pentru dezvoltarea unei strategii de marketing pentru lansarea și promovarea
cicloturismului pe traseele de munte din zona Mehedinți-Vidin-Montana, strategie capabilă să creeze
sinergiile necesare dezvoltării unui turism montan durabil s-a bazat, între altele, pe un benchmarking care a
permis preluarea unor experiențe pozitive similare din Franța, Elveția și Germania. Mare parte a acestor
experiențe au conținut obiective, activități și rezultate care au fos t preluate sau înregistrate, cu mici
modificări specifice, în alte stațiuni și arii turistice, constituind de fapt modele de succes care pot fi
multiplicate.
Un astfel de model poate fi extras și din prezentul studiu, în ceea ce privește cercetarea,
conservarea și integrarea potențialului montan în gestionarea dezvoltării turismului durabil din zona
transfrontalieră a proiectului (figura 31).
1. Proiectul și-a propus să creeze o ofertă inovatoare și durabilă, bazată pe observarea științifică a
patrimoniul natural al județului Mehedinți din România și a regiunilor Vidin și Montana din Bulgaria.
2. Ca obiective specifice au fost selectate cu precădere următoarele:
- Alegerea și dezvoltarea unui/unor produse/servicii turistice ecoturistice inovatoare și relativ ușor
de multiplicabile;
- Promovarea imaginii celor trei destinații turistice, eventual reconceperea brandului/brandurilor
prin apelul la cercetarea științifică și la cercetătorii de specialitate din teritoriu;
– Promovarea noilor produse/servicii lansate pentru revigorarea gamei și a turismului durabil în
zona transfrontalieră.
3. Activități desfășurate pentru realizarea obiectivelor:
- studierea patrimoniului natural, cultural și istoric al zonei și identificarea posibilităților de utilizare
ecologică în cadrul unui turism durabil de munte;
- identificarea/selectarea de potențiale trasee montane care pot oferi condiții bune pentru
desfășurarea activităților de turism durabil (plimbări, cicloturism etc.)
- analiza experiențelor existente în străinătate și compararea acestora cu condițiile locale ,
preluarea celei mai adecvate situației existente;
- studiul pieței (evoluția turismului durabil, megatendințe, anchete și analize pentru identificarea
profilului clientelei); ;
- propunerea unui grup de produse/servicii ecoturistice, a căror primire din partea
publicului/clientelei să fie favorabilă în urma unor testări diverse;
- promovarea produselor/serviciilor ecoturistice prin diverse canale promoționale și generalizarea
utilizării unor instrumente NTIC (site-web propriu, hărți interactive, GPS pentru traseele montane alese);
- conceperea/reconceprea unui sistem informațional capabil să conducă la gestionarea în cele mai
bune condiții a activităților firmelor și a persoanelor interesate .
- evidența operativă capabilă să răspundă cu date și informații cerințelor Eurostat și propriilor
analize privind cantitatea și calitatea rezultatelor obținute;
- evaluarea realizării obiectivelor proiectului.
În final se propune unui instrument de sinteză (model) care poate servi demersului de multiplicare
de către alte teritorii sau actori și care devine o oportunitate pentru teoria și practica ecoturismului.
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• PROIECT - IDENTIFICARE, CONSERVARE ȘI INTEGRARE A
PEISAJULUI MONTAN ÎN TURISMUL DURABIL

OBIECTIV
PRINCIPAL

OBIECTIVE
SPECIFICE

•CREAREA UNEI OFERTE INOVATOARE ȘI DURABILE, BAZATĂ PE OBSERVAREA
ȘTIINȚIFICĂ A PATRIMONIULUI NATURAL

•Aleger ea și dezvoltarea de procesee/servicii ecoturistice inovatoare și ușor
multiplicabile
•Promovarea imaginii destinațiilor, reconcepere brand/brandului, apelul la cercetarea
științifică în teritoriu
•Promovarea noilor produse/serivcii lansate pentru revigorarea gamei și a turismului
durabil în zonă

• Studierea patrimoniului na tural

și identifi carea posibilității de utilizare ecologică într-un turism

durabil;

• Identifica rea/selecția de potențiale trasee montane adecva te pentru desfășurarea a cti vi tății de
turi sm durabil;

ACTIVITĂȚI
DESFĂȘURATE
PENTRU
REALIZAREA
OBIECTIVELOR

• Ana liza experiențelor existente în străinătate și benchmarking
• Studiul pieței
• Propunerea unui grup de produse ecoturisticecare să fie bine primite de public
• Promovarea produselor selectate prin diverse canale, generalizarea utilizării într-un NTIC
• Conceperea/reconceperea unui sistem informațional pentru o mai bună gestionare a activitățior
• Sus ținerea unei evidențe operati ve capabile să răspundă cerințelor EUROSTAT și propriilor analize a
eforturilor și a rezultatelor

• Eva l uarea realizării obiectivelor proiectului

•MODEL CU POTENȚIAL DE MUTIPLICARE

Figura 31. Model pilot transfrontalier pentru cercetarea, conservarea și integrarea
peisajului montan dezvoltării turismului durabil
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VII.4. Recomandări de susținere a dezvoltării durabile a turismului transfrontalier din
România și Bulgaria și de sporire a promovării zonei montane din județul Mehedinți
și a județelor Vidin și Montana
Fenomenul de masă în turism a fost și este considerat un factor destabilizator pentru natură și
pentru multe conglomerații urbane, care au început să se confrunte cu poluarea, cu aglomerațiile, cu
consumuri de resurse greu sustenabile etc. Cu toate acestea, impactul turismului asupra mediului este mai
mic decât cel al celorlalte activități economice. Fondat, între altele, pe descoperirea și aprecierea
patrimoniului natural, turismul îi încurajează protecția, ajută la menținerea populației în zonă și este un
vector de conștientizare și de educație ecologică a publicul larg. Cerințele populației se îndreaptă către un
turism mai autentic, mai aproape de natură, mai respectuos față de mediu. Aceasta trece parțial prin
dezvoltarea de noi forme de turism.
Prezentul proiect, ʺAventura comună pe cărările montane”, Cod e-MS 384, dorește să constituie
un exemplu excelent în ilustrarea unei oportunități de a dezvolta activități turistice durabile bazate pe valori
naturale, culturale istorice și de mediu în regiunea transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana.
În acest sens traseele alese pentru dezvoltarea/amenajarea lor travesează în bună parte arii
protejate la nivel național și trebuie să permită vizitatorilor să descopere acest patrimoniu multid imensional
fără a-l deteriora.
Zona turistică transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana își propune să devină și să fie recunoscută
ca o destinație durabilă la nivel național și internațional. Ea dorește să gestioneze propria activitate
acordând prioritate protecției mediului , contribuției la dezvoltarea durabilă și planificării turismului durabil
de o manieră eficace.
Astfel, traseele pentru plimbările pe joc și de ciclism nu degradează resursele naturale. Sunt
respectate ciclurile ecologice ale regiunii și panouri instalate de -a lungul tuturor itinerariilor informează
vizitatorii despre valoarea ariilor protejate și a parcurilor naturale -număr de specii de păsări, de mamifere,
fluturi, lilieci și plante.
În plus, proiectul se adresează comunităților rurale pentru obținerea angajamentului acestora de a înțelege
mai bine valoarea adăugată și debușeele comerciale potențiale ale protejării naturii și ale e cosistemului
zonei.
1. Beneficii pentru economia locală
Proiectul va avea un impact direct și pozitiv asupra economiei locale. Traseele cu bicicleta au fost
special concepute pentru a aduce vizitatori în câteva sate din apropierea ariilor protejate și a parcurilor
naturale. Site-urile vor trebui să conțină informații specifice despre cazare și servicii oferite de actorii locali
care se află pe traseu. În plus, multe din companiile locale își pot dezvolta produsele și serviciile pentru a
viza utilizatorii rutei de biciclete. Prin urmare, prin alegerea și crearea traseelor de ciclism, întreprinderile
locale pot înregistra o creștere a vânzărilor, iar zona poate fi poziționată ca potențial "centru de ecoturism"
în sud-vestul România și nord-vestul Bulgariei.
2. Angajamentul față de dezvoltarea durabilă asigură viitorul turismului montan
Atât România, cât și Bulgaria sunt deosebit de vulnerabile la schimbările climatice. Aceste
schimbări vor afecta cele două țări ca spații naturale și culturale complexe în multe privințe. De aceea este
important ca ele să își asume un rol important în dezvoltarea durabilă (la nivel social, ecologic și
economic) și să pună în aplicare recomandările ONU și ale Uniunii Europene în acest domeniu.
Regiunile montane dispun de active valoroase pentru a face față acestor provocări, de exemplu în
domeniul energiilor regenerabile, al producției alimentare locale și al conservării patrimoniului cultural și
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natural. Cu toate acestea, implementarea efectivă a proiectelor de dezvoltare durabilă este adesea
compromisă de interesele concurente ale partenerilor vizați (sectorul turismului, protecția mediului și a
patrimoniului, agricultura, autoritățile, etc.). Întrucât aceste conflicte sunt rareori abordate constructiv, este
necesară îmbunătățirea guvernanței și a coordonării între actori.
Este important să se asigure păstrarea patrimoniului natural și cultural, precum și a tradițiilor locale
în zonele montane. Pereți uscați de piatră, pășuni montane, natură neatinsă, tradiții precum urcușurile
alpine și alte componente ale patrimoniului natural și cultural reprezintă atuuri incontestabile din
perspectivă turistică. Pentru a le utiliza cât mai bine, este esențial ca părțile interesate să colaboreze
strâns, iar județele, ariile de interes, și localitățile să-și asume pe deplin rolul lor în calitate de coordonator,
pentru a evita conflictele de interese.
Recomandările proiectului pentru o dezvoltare durabilă a turismului sunt grupate pe domeniile de
acțiune implicate, respectiv amenajări/facilități, deșeuri, transport, energie, apă, aspecte sociale. Ele se
referă, de asemenea, la modalitățile de susținere și de promovare a dezvoltării turistice durabile.
1 Transportul în zonă trebuie să acorde o atenție deosebită reducerii poluării. În acest sens:
- trebuie create condiții ca transportul public să funcționeze după orare mult îmbunătățite, care să
permită turiștilor să nu mai utilizeze propriile automobile.
- autobuzele utilizate trebuie să fie întreținute în co ndiții cât mai bune de funcționare sau , în
măsura posibilităților, să fie înlocuite cu varante electrice;
- stațiile de oprire să fie dotate, acolounde este posibil, cu parcări pentru biciclete
- utilizarea unor modalități de transport noi (două familii, un autoturism)
- existența unor actori care se ocupă cu închirierea de biciclete, vehicule electrice (dacă există)
2. Traseele montane trebuie să respecte standardele europene din punct de vedere tehnic și să
conțină panouri de sensibizare a turiștilor în ceea ce privește respectarea condițiilor ecologice și a
cerințelor impuse de regulamentele ariilor protejate și parcurilor naturale
3. Turiștii nu trebuie să se abată, între altele, de la traseele marcate, pentru că aitfel va fi afectată
zona protejată
4. Problema deșeurilor:
- se impune existența a cât mai multe locații de colectare a deșeurilor, în funcție de tipologia
acestora;
- se recomandă, după exemplul practicat în multe țări cu tradiție în turism, să se realizeze una sau
două campanii de stângere a deșeurilor din zonă, de regulă cu factorii locali
5. Energie. Aspectele durabile privind energia pot fi abordate în maimulte feluri:
- utilizarea de utilaje/instalații/instrumente care reduc consumul de energie și care nu poluează în
funcționarea lor
6. Apă. Consumul de apă a început să fie o problemă la nivel mondial, iar în localitățile în care
turiștii măresc cu mult populația zonei, ea se manifestă în plenitudinea ei. Instalarea unor instrumente care
ajută la dozarea apei fără să afecteze confortul oaspeților este o soluție elegantă.
7. Regulamente pentru conservarea traseelor de turism montan și a zonelor adiacente acestora,
mare parte din conținutul lor afișate pe panouri care să atragă atenția vizitatorilor.
8. Incitarea unor oficii/agenții și firme de turism în obținerea certificării ISO 14001 pe diverse
activități, cum ar fi locurile de cazare, realizarea de acțiuni pentru promovrea naturii
9. Implementarea unei abordări ecologice a locațiilor de cazare, planificarea și realizarea unei
săptămâni "Dream Nature", pentru a crește gradul de conștientizare a copiilor cu privire la mediul
înconjurător
10. Promovarea dezvoltării durabile prin difuzarea de broșuri turistice electronice, prin intermediul
unor suporți USB
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11. Conceperea și realizarea unui ”ecoghid”, care să enumere acțiunile implementate în domeniul
dezvoltării durabile pentru stațiunile situate în zona transfrontalieră
12. Realizarea unui un ghid ecologic pentru echipamentele de tip montan (mărcile cele mai
dedicate dezvoltării durabile)
13. Încurajarea achiziționării de biciclete asistate electric prin susținere guvernamentală sau locală
14. Sprijin pentru învățarea mobilității velo de la grădiniță la din școala primară
15. Dezvoltarea școlilor de condus velo pentru adulți
16. Dezvoltarea spațiilor de parcare securizate și care să răspundă normelor velo
17. Promovarea dezvoltării durabile în stațiunile montane, dar și pe site-web sporește gradul de
conștientizare în rândul publicului larg.

VII.5. Metode de sensibilizare a publicului cu privire la moștenirea naturală comună a
muntelui de la granița fixată pe Dunăre
Patimoniul natural al unei zone transfrontaliere despărțită de Dunăre în zona defileului său de la
Porțile de Fier este inestimabil, motiv pentru care este mare parte din suprafața sa o constituie ariile
protejate de importanță națională și parcurile naturale care se află, în parte, sub protecția UNESCO. Fluviul
Dunărea se află aici într-una dintre cele mai frumoase și mai interesante po ziții de la izvoarele sale,
spărgând efectiv muntele pentru a ajunge la Marea Neagră.
Relieful judeţului Mehedinți, de exemplu, este format din munţi, podişuri şi câmpie, și se înfăţişează
sub forma unui amfiteatru dispus în trepte, ce coboară dinspre nord - nord- vest spre sud- sud- est.
Ordonarea etajată a formelor de relief pe o diferenţă de nivel de peste 1 400 m, între Vârful lui Stan (1448
m) si circa 40 m în lunca Dunării, dovedeşte marea diversitate a reliefului, caracteristică de altfel întregului
teritoriu al ţării. Treapta cea mai înaltă este situată în partea de vest şi de nord -vest a judeţului şi este
reprezentată de culmile estice şi sudice ale Munţilor Almăj şi de Munţii Mehedinţi.
Deşi aspectul general al reliefului este neted, în de taliu relieful este intens fragmentat, fiind
traversat de numeroase văi adânci şi înguste, cu versanţi abrupţi, greu accesibili. Cele mai edificatoare
exemple ni le oferă văile Topolniţei, Coşuştei şi Bahnei. Rocile cristaline şi calcarele, acţionând variat faţă
de factorii naturali, prezintă o morfologie aparte, cu peisaje foarte variate. O denivelare de c âteva zeci de
metri face trecerea spre cea mai joasă treaptă de relief a judeţului, din partea sa sudică, formată din
Câmpia Blahniţei, Câmpia Punghinei şi o mică porţiune din Câmpia Băileştilor.
Pe teritoriul judeţului Mehedinţi se găsesc formaţiuni geologice foarte diferite ca vârstă şi constituţie
petrografică. Cele mai vechi formaţiuni sunt alcătuite din şisturi cristaline (gnaise, micaşisturi, amfibolite
etc.), cu largă extindere în platoul Mehedinţi, în special de -a lungul văii Bahna şi la contactul dintre piemont
şi Podişul Mehedinţi. Tot aici se găsesc cele mai vechi formaţiuni geologice fosilifere din Carpaţi (în
regiunea Obârşia Cloşani), de vârstă siluriană, la care se adaugă si şisturi cu graptoliţi.
Largă extindere au, de asemenea, depozitele sedimentare de vârstă mezozoică, multe dintre ele
fiind formate din roci calcaroase ce oferă un peisaj carstic deosebit, cu largă extindere în Podişul Mehedinţi
şi în Defileul Dunării. În zona ulucului depresionar de contact dintre Podişul Mehedinţi şi Piemontul
Motrului, ca şi în toată zona deluroasă, sunt foarte răspândite depozitele sedimentare neozoice, formate în
principal din nisipuri, argile şi pietrişuri, cu frecvente cuiburi fosilifere.
Prin poziţia sa în partea de sud-vest a ţării, judeţul Mehedinţi are o climă temperat continentală, în
care se simt influenţe submediteraneene. În tot timpul anului, dar mai ales iarna, deasupra judeţului au loc
invazii de mase de aer umede şi calde de origine mediteraneană şi oceanică. În acest fel iernile din
această parte a ţării sunt mai blânde; precipitaţiile se produc sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Aici
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predomină vânturile din sectorul vestic şi sud-vestic, iar îngheţurile se produc mai rar şi cu intensitate mai
redusă. Verile sunt în general călduroase, uneori cu temperaturi de peste 35°C, ca urmare a invaziei
aerului fierbinte tropical. In unele veri, în partea de sud -est a judeţului au loc fenomene de uscăciune şi
secetă, ca urmare a pătrunderii aerului continental din est-nord-est.
Barajul de la „Porţile de Fier" măsoară 430 m lungime şi 60 m lăţime. Pentru navigaţie sunt două
ecluze: una spre malul românesc, alta spre cel sârbesc, care asigură în condiţii optime un flux naval
continuu. Puterea hidroenergetică instalată, pe partea românească, este d e peste 1000000 kW şi o
producţie anuală de 5 miliarde kw.
Sistemul lacustru este reprezentat prin lacul de acumulare de la Porţile de Fier, cu însemnătate
economică deosebită, lac format în urma construirii barajului de la Gura Văii- Sip. Lacul are o lungime de
peste 230 km, o suprafaţă de circa 700 km 2 şi un volum de apă de 12 km 3. În zona carstului din Podişul
Mehedinţi se află câteva lacuri cu caracter temporar: Zătonul Mare, Zătonul Mic, Ponoare, Gornoviţa şi
Balta.
Existenţa calcarelor şi conglomeratelor mezozoice permite înmagazinarea unor mari cantităţi de
ape freatice şi de adâncime, care uneori apar la suprafaţă sub forma unor izbucuri (izvorul Coşuştei, izvorul
Brebinei, izvorul Bulbei, izvorul Râienilor etc.), ce devin principalele surse de alimentare ale râurilor din
zonă.
Pe teritoriul județului există 2 arii protejate majore: Parcul Natural Porțile de Fier și Geoparcul
Platoul Mehedinți (care include și situl de importanţă comunitară ROSCI0198 Platoul Mehedinţi).
În Parcul Natural Porţile de Fier se suprapun 3 situri Natura 2000, astfel:
a) ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş- Porţile de Fier, în suprafaţă de 10120.4 ha, în conformitate
cu Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b) ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de 118141,6 ha, în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) ROSCI0206 Porţile de Fier, în suprafaţă de 124293,0 ha, în conformitate cu Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare.
Această scurtă descriere este suficientă pentru a accentua varietatea, bogăția și frumusețea
acestei zone și a incita populația țării noastre și a tuturo r țărilor europene și de pretutindeni altundeva să o
viziteze. Evident că aceste vizite trebuie să aibe loc pentru un pretext oarecare, pe care turismul este
singurul domeniu capabil să-l ofere.
1. Sensibilizarea publicului poate fi susținută pe multiple planuri. Ea trebuie să înceapă încă de la
școală generală, la lecțiile geografie sau la alte activități de învățământ, dar și prin organizarea de excursii
care să cultive gustul pentru o natură frumoasă și bogată.
2. Comunicarea legată de moștenirea patrimoniului natural trebuie organizată la mai multe niveluri:
- ministerul turismului trebuie să reprezinte prima sursă emitentă de mesaje promoționale pentru
acele zone cu un potențial turistic deosebie. Site -ul său, expozițiile și manifestările anuale, târgurile de
turism, televiziunea, radioul sunt prilejuri de a susține de pe o poziție privilegiată de contacte și de
promovare frumusețea și bogăția patrimoniului zonei Mehedinți.
- organismele regionale (ADR, clustere, poli de competitivitate , organizații de turism etc.) trebuie să
promoveze, de asemenea, această zonă, cel puțin din poziția de coordonator și controlor strategic al
dezvoltării turismului în regiune.
- organismele județene și locale, care doresc și coordonează dezvoltarea generală a zonei și în
care turismul deține un potențial deosebit, au de asemenea, respons abilitatea promovării acesteia.
3. Comunicarea agenților de turism (firme, agenții, alte organizații) trebuie să fie, de fapt, cea care
are cel mai. mare interes în atragerea clienților. Promovarea turismului durabil înseamnă, în primul rând,
existența unui site-web propriu, a unor broșuri, hărți ale traseelor și ale teritoriului, GPS etc.
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4. Promovarea turismului durabil în zonă poate apela și la metodele pe promovare a vânzărilor,
cum ar fi: prețuri mai mici la rezervarea anticipată, promoții care privesc prețul sub diverse forme, premii
acordate la competiții sportive, acordarea unor servicii gratuite (transport, intrări la muzee) prin înmânarea
unor carduri speciale.
5. Îmbogățirea ofertei cu produse noi, cum ar fi cicloturismul cu variantele sale, plimbările pe jos,
pe itinerarii speciale ale naturii, dar și turismul pentru stagii de formare și team building sunt binevenite
pentru a consolida atracția zonei turistice și a spori numărul de turiști în zonă.
6. O politică adecvată de marcă poate, de asemenea, să fie reconfortantă pentru imaginea
turistică a zonei. Un brand general pentru fiecare județ, însoțit de branduri pe arii geografice mai mici, care
au o ofertă asemănătoare se pot dovedi eficace în sensibilizarea și atragerea publicului.

VII.6. Propuneri de dezvoltare a rutelor comune cu atracțiile zonei de proiect
transfrontaliere vizate de segmentul de turiști de aventură iubitori de munte și
metode de valorificare a acestor rute comune în produse turistice
În studiile prealabile ale zonei montane din regiunea Mehedinți-Vidin-Montana s-au identificat câte
zece trasee cu un potențial turistic deosebit, în urma unui proces de selecție dificil, datorită prezenței a mult
mai multe astfel de trasee care, la rândul lor, pot deveni itinerarii interesante pentru diverse produse/servicii
turistice.
Traseele identificate sunt poziționate în mijlocul unor arii sau parcuri naturale protejate, ceea ce le
conferă garanția unor peisaje deodebit de frumoase, a unei faune și flore bogate și interesante, a unor
formațiuni carstice și a unor peșteri unice în lume. Istoria și cultura zonei sunt elementele care completează
fără a fi cu nimic mai prejos aceste zone minunate pentru dezvoltarea turismului. La toate aceste
caracteristici se adaugă prezența Dunării, cu minunatul său defileu, cu peisaje și o cultură denivel înalt.
Această dezvoltare nu are altă variantă decât să fie durabilă, pentru că numai astfel se poate
păstra intact acest patrimoniu narural, cultural și istoric al acestei zone minunate, se poate crește ocuparea
forței de muncă și îmbunătăți nivelul său de trai. În acest fel se asigură un echilibru social durabil, deoarece
populația nu mai are tendința să migreze.
În urma unui demers strategic adecvat, prezentul studiu a conceput mai multe axe strategice,
direcții de acțiune și acțiuni capabile să promoveze dezvoltarea turismului montan durabil în această zonă
deosebită. Ele reprezintă ansamblul de cunoaștere din care pot fi extrase cu ușurință demersurile necesare
acestei dezvoltări sub forma unor recomandări, măsuri, propuneri, modele de acțiune etc.
Principalele propuneri de dezvoltare a rutelor comune pentru atragerea turiștilor dornici de
aventură montană și metodele prin care pe aceste trasee pot fi d ezvoltate produse/servicii turistică
atractive sunt dezvoltate în continuare.
1. Evident, condiția de bază pentru dezvoltarea acestor rute este identificarea și selecția lor în
funcție de obiectivele prezentului proiect. Procesul de identificare și de selecție a fost inițiat în urma unor
studii prealabile în fiecare subzonă transfrontalieră. Cum numărul inițial identificat a fost destul de mare , a
urmat un proces de selecție bazat pe criterii inspirate din caracteristicile principale ale traseelor de succes
existente în țări europene cu tradiție în acest domeniu. În final fiecare subzonă a selectat pentru turismul
montan câte zece trasee.
2. Evident, aceste trasee nu sunt actualmente pregătite pentru a fi suportul unor produse/servicii
turistice durabile. Amenajarea lor înseamnă eforturi ale localităților și ale actorilor economici ale căror
produse/servicii le utilizează. Acest lucru înseamnă, de fapt, refacerea lor tehnică, dar și marcarea lor la
nivel european. În țara noastă au fost câteva inițiative privind reglementarea marcării acestore trasee, dar
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ele nu s-au materializat. În perspectiva atragerii clienților europeni, marcajele adoptate de țările dezvoltate
și agreate de Uniunea Europeană sunt cele mai adecvate.
3. Înainte de pregătirea traseelor trebuie selectate, de fapt, produsele/serviciile noi, care vor fi
incluse în oferta turistică. Prezentul proiect și-a propus revigorarea turismului montan durabil prin
promovarea cicloturismului și folosirea cu precădere a bicicletelor cu asistență electrică. Pe lângă
cicloturism, aceste trasee, care sunt relativ lungi, pot fi folosite și pentru plimbări pe jos ale iubitorilor de
natură.
4. Oferta de cicloturism poate fi dezvoltată pentru a răspunde unei clientele destul de diversificate
din acest punct de vedere. De aceea unele trasee pot conține porțiuni sau pot fi amenajate cu precădere
pentru a răspunde mai multor variante ale cicloturismului care, pornind de la plimbări simple până la
întrecerile mai sportive, are o paletă largă (cross contry, all mountain, enduro , coborâre etc.)
5. Promovarea produselor/serviciilor de turism trebuie realizată printr-o paletă largă de instrumente
și prin canale specifice. Prezența lor pe site-web, pe facebook, pe marile site-uri internaționale pe
promovare și rezervare este neapărat necesară. La sediul actorilor trebuie să existe și broșuri, hărți ale
traseelor și ale zonei, deoarece mulți turiști le preferă calculatorului sau smartfonului.
6. Site-web-urile actuale, acolo unde există, trebuie reconcepute pentru a sublinia frumusețile
zonei, oferta turistică și dimensiunea durabilă a turismului practicat.
7. Întărirea colaborării actorilor din turism și a organismelor care îi reprezintă cu principalele agenții
turistice europene care sunt interesate de oferta zonei. Prezența unui ONG de tipul celui propus în
strategia de promovare a zonei turistice este neapărat necesară pentru a realiza un astfel de deziderat.
8. Promovarea instrumentelor NTIC înseamnă, între altele, achiziționarea unor programe
informatice care faciliteze gestiunea clienților, a serviciilor oferite, realizarea de statistici necesare
cunoașteri rezultatelor, dar a includerii traseelor în hărți GPS etc.
9. Atragerea de fonduri prin programe multiple, sp ecifice turismului, transportului, dezvoltării
sociale, culturii, sănătății, sportului, agriculturii, mediului, minsterului de externe, internelor etc., de către
actorii din zonă și partenerii interesați, poate contribui într-o măsură hotărâtoare la realizarea celor mai
îndrăznețe strategii, cu condiția ca investițiile realizate să fie bine programate și realizate în timp. Un ONG
federativ, de tipul celui amintit mai sus, poate avea un rol important în selectarea acelor investiții care sunt
neapărat necesare în zonă și a ordinii realizării lor.
10. Prezența EuroVelo 6 constituie, fără îndoială, un potențial element de susținere turistică a
zonei transfrontaliere Mehedinți-Vidin-Montana. Dar inițiativa promovării produselor/serviciilor sale trece
prin inițierea și păstrarea unei relații de prietenie strânsă și de colaborare cu structurile EuroVelo, și în
primul rând cu Eurovelo 6.

VII.7. Descrierea canalelor informaționale pentru promovarea frumuseții deosebite a
peisajului montan și pentru atragerea turiștilor
Succesul lansării unor produse/servicii noi de marketig depinde de calitatea unui program complet
de comunicare și promovare. Emițătorul, în cazul nostru actorii din turism și persoanele interesate, trebuie
să identifice auditoriul (clientela), să determine obiectivele comunicării, să elaboreze mesajul, să aleagă
canalele de comunicare cele mai bune, să aloce un buget corespunzător, să decidă asupra mixului
promoțional, să evalueze rezultatele și să coordoneze acest demers complicat.
Identificarea auditoriului are ca finalitate, între altele, cunoașterea obiceiurilor sale de consum, a
modalităților sale de a se informa, a celor mai propice ocazii de a li se transmite un mesaj. Obiectivele
comunicării sunt legate de atragerea clientelei și de declanșarea actului de cumpărare din partea acesteia,
fiind de regulă, de ordin cantitativ. Elaborarea mesajului înseamnă transmiterea de informații scrise sau
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prin imagini, într-o manieră concisă și provocatoare, care să declanșeze cererea clientelei. De cele m ai
multe ori marile companii externalizează această operațiune, iar uneori întregul proces de comunicare de
marketing.
Canalele de comunicare pentru promovarea produselor turistice pot fi personale și nepersonale. La
ambele categorii se poate recurge și pentru promovarea peisajului montan din zona transfrontalieră vizată
de proiect și pentru atragerea clientelei iubitoare de plimbări cu bicicleta sau pe jos.
1. Utilizarea canalelor de comunicare personale reprezintă o soluție corespunzătoare în acest
sens, întrucât cele două persoane implicate pot discuta prin e -mail, facebook, whats-up lucruri personale
care contează foarte mult în luarea deciziei de a recurce sau a refuza un produs sau o stațiune, o firmă. În
cadrul acestei grupe se disting mai multe tipuri de canale, respectiv mediatoare, expert și sociale. Canalele
mediatoare înseamnă interpunerea între furnizorul de produse turistice și client a unor agenți de vânzări și
sunt mult utilizate. Putem considera că agențiile de turism, marile site-uri de genul Booking.com, Trivago
etc. practică o astfel de comunicare. Canalele expert sunt cele în care intervin experți independenți, cum ar
fi asociații de cicloturism de pretutindeni, care recomandă o locație sau alta. Canalele sociale constau în
semnalele promovate de vecini, grupuri de prieteni sau de serviciu privind un produd sau altul, o locație sau
alta.
2. Canalele nepersonale utilizează mai multe instrumente, care sunt valabile și pentru zona
transfrontalieră în discuție:
- mijloace de informare de genul televiziunii, radioului, site-web-ului, ziarelor, revistelor, afișajelor
(panouri, sigle, postere) reprezintă un excelent canal de comunicare a mesajelor firmelor turistice
- organizarea de evenimente culturale, sportive etc. în mod periodic, cu invitarea publicului țintă,
pentru a întări imaginea brand-ului, pentru a crea obiceiuri în rândul clientelei, care poate declașa, la rândul
ei, o comunicare eficace către prieteni, colegi, asociații profesionale etc.
- întreținerea de bune relații și comunicarea reciprocă cu agenții de turism, organisme
internaționale, asociații profesionale de ciclism, cu reprezentanții ministerelor implicate (dezvoltare
regională, sănătate, cultură, transporturi etc.), care pot amplifica mult transmiterea de mesaje și clien tela
potențială.
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ANEXA 1
Firme și asociații de turism implicate în ancheta privind identificarea ofertei de turism montan și
îmbunătățirea activității acestui secor în județul Mehedinți și în departementele Vidin și Montana
Nr.
Denumire firmă/asociație
Reprezentant Telefon/email/site
Obs.
crt.
legal
1.
Asociația
de
turism
0252311126
Promehedinți
www.promehedinți.ro
2.
Asociația de Turism Montan și Popa A.
0252317999
Ecologic ”Speo-Alpin MH”
3.
Asociația ”Ecologie, Sănătate, Meilescu C.
0726189016
Sport,
Turism
pentru
comunitatea locală”
4.
Asociația Eco Sud- Vest Pop M.
0745123753
Romania
5.
Asociația ”Floare de colț”
Costescu S.
0252325042
6.
Sat vacanță Bell Ale
Cunete C.
0744316060
0743109883
cosmin_cunete@yahoo.com
7.
Pensiunea Alegria
Roman N.
0747935122
nicuroman67@yahoo.com
8.
Pensiunea Doina
Semen D.
0722506476
semendoina69@yahoo.com
9.
Pensiunea Exclusive
Șoimu L.
0729350893
lucia.soimu@yahoo.es
10.
Casa de vacanță Eselnița
Giursa E.
0740550027
0755341777
giursagherghe@yahoo.com
11.
Casa vacanță La Moara
Fulga A.
0722230789, 0722565478
ana.antonya@yahoo.com
12.
Casa Megan Eșelnița
Megan J.
0722871636
janeta.megan@yahoo.com
13.
Casa Stela
Păcurariu S.
0726213968
stella_5610@yahoo.com
14.
Pensiunea Alina&Sorin
Manea S.
0741674450
sorin4u2000@yahoo.com
15.
Pensiunea Dunavis
Zorilă C.
contact@dunavis-turism.ro
16.
Pensiunea Paloș
Paloș C.
0740242416
cristi_robert_1@yahoo.com
17.
Pensiunea Wanted
Botilă E.
0743106602
botilaeduard@yahoo.com
18.
Pensiunea Oliver
Pîrvulescu O. 0726382246
contact@pensiuneaoliver.ro
19.
Pensiunea Casa Albă
Ploscaru A.
0752234522
adi.prod.com.serv@gmail.com
20.
Căsuța Maria Elena
Ploscaru N.
0752112711
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21.

Conacu Boierului

Doman I.

22.

Pensiunea Steaua Munților

Balaci M.

23.

Casa vacanță Arena

Căvescu C.

24.

Pensiunea Decebal

Mîdvan M.

25.

Casa Panoramic

26.

Casa BeaSara

Negrea R.

27.

Pensiunea Melba

Vamvu I.

28.

Pensiunea Philadelphia

Arbanașu D.

29.

Casa Verde

Rascha L.

30.

Hotel Meridian

Ușurelu V.

31.

Apartment „Domino”,
Belogradchik
Domos LTD, Stakevci
GHETTO A Ltd, guest-house
„Gheto”, Belogradchik
Hotel Magura, Rabisha village,
Belogradchik municipality
Parvotsvet Ltd., Belogradchik
Hotel ATA, Varshec
Hotel Europe, Montana
ET IRKA TOUR – Dimiter
Ivanov, Montana
Park-hotel Jitomir, Montana
Hotel RING, Montana,

*

nicoletaploscaru@yahoo.com
0740057390
pensiuneaconaculboierului@gmail.
com
0756322095
marianbalaci29@yahoo.com
0742329258
ccavescu@yahoo.com
0747808585
pensiuneadecebal@gmail.com
0745323343
mh82avo@yahoo.com
0724315202
remuscarmen@yahoo.com
0727474179
pensiuneamelba@gmail.com
0741484848
darisuarbanasu@yahoo.com
0744954191
casaverde_orsova@yahoo.com
0252362800
contact@hotelmeridianorsova.ro
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Tufă C.
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ANEXA 2
Asociații de ciclism din România implicate în ancheta privind identificarea profilului clientelei de
cicloturism montan și a atractivității veloturistice pentru o dezvoltare durabilă a județului Mehedinți
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire asociație
Carpat Bike București
Bikes Attack Reșița
Pelikan Bike Tulcea
Trix Bike Târgu-Jiu
Adevărații Veloprieteni
București
Bicheru Cycling AlbaIulia/Ciugud
Clubul de cicloturism
”Napoca”, Cluj- Napoca
Asociația de Turism
Montan ”Hai pe munte” Iași
Pro-Mehedinți Drobeta
Turnu- Severin
Cyclomaniacs Drobeta
Turnu- Severin
Comunitatea Bicicliștilor
din București
Asociația Bicicliștii Amatori
Arad
Asociația ”Brașovul
Pedalează”
Green Revolution București

Asociația ”Tura în Natură”
Sibiu

Reprezentant legal
Soare Ana
Gavrilă Cătălin
Pascale Sorin
Dragotă Claudiu
Deneș Mihai
*

Telefon/email/site
www.Carpatbike.ro
www.bikesattack.ro
pelicabiketulcea@ yahoo.ro
www.trixbike.com
mihai@adevaratiiprieteni.ro
office@bicheru-cycling.ro

Mititean Radu

office@ccn.ro

Andrei Mihai

andreimihai_mail@yahoo.com

Rădescu Carmen

promehedinți@gmail.com

Lașcu Dan George

dglascu@gmail.com

*

www.facebook/CBBuc

*

www.facebook.com/groups/Bicic
listiiAmatori/

Lazăr Robert

*
Mihai Proca

Obs.

robert@brasovulpedaleaza.ro
office@greenrevolution.ro
info@turainnatura.ro
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