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VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ÎN CADRUL CETĂȚII
MEDIEVALE DIN ORAȘUL SIGHIȘOARA
BRATU DARIA-PETRUȚA
Abstract: In this article is presented the touristic-cultural function of the only city-fortress on the territory of
Romania - Sighisoara. Cultural tourism is the main form of Tourism practiced in Sighisoara, tourists being
attracted by the monuments of military architecture, continuing with the religious ecclesiastical edifices and not
at least the monuments of civil architecture. All those responsible for promoting tourism in Sighisoara have
resorted over the years to different strategies of Tourism Development, identifying a number of objectives and
priorities for the development of cultural tourism, by promoting the Tourist Circuit Transylvania. This
MasterPlan (2007-2026) emphasizes the creation of a facility for a key attraction center of the circuit such as
Sighisoara and the creation of more specialized circuits and local tours.
Cuvinte cheie: economie, turism cultural, Master Plan 2007-2026. Sighişoara, Romania

INTRODUCERE
Articolul de față reprezintӑ un studiu geografic- turistic asupra oraşului Sighişoara, începând
cu istoricul asezӑrii, situaţia demograficӑ, sociala și economicӑ pe de o parte, iar pe de altӑ parte
potenţialul turistic natural și antropic, elementul central al acestei așezӑri fiind potenţialul mare dat de
istoria medievalӑ a așezӑrii şi al vestigiilor istorice ce au strӑbatut secolele rӑmânând o emblemӑ a
Evului Mediu, singura locuitӑ din Europa actualӑ. Studiul a fost realizat pentru intervalul 1990-2016,
cu prezentarea evoluţiei localiӑţii de la vechii locuitori daci si romani. Începând cu secolul al V-lea
î.e.n., dacii dominau întreaga regiune. În jurul Sighişoarei de azi, se găsea cetatea dacicӑ Sandava.
Săpaturile au scos la iveala ceramică lucrată cu mâna, ceramică pictată, podoabe de argint, monede,
morminte de incineraţie, care dovedesc că zona Sighişoarei era bine populată, constituind unul dintre
puternicele centre dacice. Peste această populaţie liberă au venit romanii cuceritori. “Epoca romană ca
împletire cu cele două civilizaţii, dacă şi romană, este o nouă etapă de înflorire economică şi socială a
meleagurilor sighişorene, ceea ce explică numărul mare de aşezări daco-romane şi evoluţia lor în
această perioadă. Platoul Dealului Podmoale, la cateva sute de metri de D. Turcului, a gazduit un
castru roman (Castrum Senarum sau Capisestrum), care era menit să supravegheze Valea Târnavei
Mari. Urmele descoperite în acel loc arată că acest castru era păzit de unităţi auxiliare ale Legiunii a
XIII-a Gemina”.( Dicționar enciclopedic roman).
Izvoarele istorice atestă, fără putinţă de tăgadă, continuitatea şi permanenţa de locuire a
romanilor şi în părţile sighişorene, ca de altfel pe întreg cuprinsul ţării. Urmele materiale dovedesc că
aşezarea, adeseori jefuită, distrusă, pârjolită a fost, de fiecare dată, refӑcută de către localnici
migratorii neputând sӑ-i îndparteze pe romanii de aici.
Dintre migratori, pe aceste meleaguri s-au stabilit ungurii în secolul al XI-lea. “În secolul al
XII-lea pentru apărarea graniţelor, are loc o masivă colonizare de germani; aduşi de pe meleagurile
Rinului, Moselei, din Saxonia, din Flandra de regele Geza al II-lea au primit în folosinţă fundus regius
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(pamânt crăiesc) şi s-au bucurat de drepturi şi privilegii deosebite. Aşezarea saşilor în aceste regiuni de
graniţă nu s-a făcut făra unele greutӑţi. Documentele vorbesc de faptul că saşii ardeau adeseori casele
românilor şi-i sileau să paraseascӑ aceste locuri”.( enciclopediaromaniei.ro).
Ȋn aceasta perioadӑ este ridicatӑ aşezarea sӑseascӑ ca un corp comun formatӑ din cetatea
propriu-zisa şi Oraşul de Jos.Cetatea avea rol administrativ şi militar iar oraşul a preluat rolul
economic al zonei.
Atestatӑ documentar în anul 1298 printr-un document papal, construitӑ într-o zonӑ cu vestigii
arheologice daco- romane, asezarea aflatӑ pe valea Târnavei Mari se va dezvolta în jurul vechii
fortӑreţe medievale suferind o serie de modificӑri de-a lungul veacurilor atât din punct de vedere al
structurii demografice cât şi a celei economice. Modificӑri esenţiale s-au realizat şi din punct de
vedere urbanistic mai ales în privinţa utilitӑţii spaţiilor de locuit, modificӑri ce au dus la transformarea
oraşului într-un centru turistic în care se desfaşoarӑ o intensӑ activitate turisticӑ, socialӑ şi culturalӑ.
Ȋn elaborarea acestei lucrӑri am pornit de la faptul cӑ oraşul este “expresia semnificativӑ a
întregului mediu geografic în care a apӑrut şi s-a dezvoltat”1, astfel având în vedere poziţia geograficӑ
a oraşului în definirea cӑruia s-au menţionat dimensiunile teritoriului urban, condiţiile naturale ale
acestuia (relief, climӑ, ape, sol, vegetaţie), toate acestea fiind raportate la condiţiile social-economice
în care s-a dezvoltat şi a evoluat oraşul, la funcţiile potenţialului uman si economic, caracteristice
teritoriului în care se aflӑ situat.
Am avut în vedere totodatӑ evidenţierea raportului dintre oraş şi mediul înconjurator, a
multiplelor si complexelor interacţiuni dintre acestea, organizarea raţionala a teritoriului şi
valorificarea complexӑ a potenţialului turistic natural şi antropic. Lucrarea de faţa îşi propune o trecere
în revistӑ a principalelor atracţii turistice ce caracterizeazӑ oraşul şi implicit, poziţia lui în evoluţia
turismului de tip cultural în România. Evoluţiile contemporane relevӑ înca o datӑ rolul oraşelor în
dezvoltarea social-economicӑ în cadrul fiecӑrei regiuni. Ȋn epoca contemporanӑ oraşul reprezintӑ un
domeniu de cercetare de mare actualitate.
Ritmul adoptat de evoluţia turismului în perioada modernӑ este însotit de schimbarea radicalӑ
a fizionomiei habitatului urban, de punerea unei presiuni suplimentare asupra cadrului natural şi
habitatului uman în zona în care se desfaşoarӑ aceastӑ activitate economicӑ. Turismul actual a devenit
un fapt universal care modificӑ substanţial evoluţia raporturilor dintre persoane, societate şi mediul lor
urban. Au fost amintite în lucrare anumite momente semnificative din istoria oraşului Sighişoara,
cunoscut sub numele de “Perla Transilvaniei “ şi o scurta prezentare a principalelor obiective turistice
a acestui monument de Patrimoniu Mondial UNESCO, dinamica activitӑţii turistice dupa 1989,
provocӑrile şi planurile de viitor pentru dezvoltarea activitӑţii turistice în Sighişoara.
Un punct important al turismului cultural în orașul Sighișoara, îl reprezintă arhiectura.
Detaliile arhitecturale atrag din în ce tot mai mulți turiști. În Sighișoara, turismul cultural este foarte
bine diversificat și apreciat atât de turiștii străini, cât și de cei din interiorul țării, infrastructura de
cazare și alimentație a orașului fiind destul de dezvoltată.
Punctele slabe ale turismului sighișorean: durata sejurului limitată datorită faptului că turistul
este aproape în totalitate legat de cetatea istorică, timpul petrecut fiind aproximativ o zi; lipsa unui
birou de informare, plăcuțe indicatoare, pliante cu hărți și itinerarii turistice; lipsa unei rețele pentru
managementul informațiilor și datelor necesare pentru satisfacerea nevoilor turiștilor; concentrarea
evenimentelor culturale în perioada verii; valorificarea și promovarea insuficientă a activităților
culturale; buget local insuficient pentru renovarea caselor aflate în patrimoniul de stat, a turnurilor, a
zidurilor cetății; lipsa unei săli de spectacole și a unui cinematograf.
Punctele tari ale turismului sighisorean: cai de acces facile, drumul european E60, cale ferată
coridor 4, pan-european, două aeroporturi situate la 60-100 km. de oraș; poziția geografică a cetății,
patrimoniu arhitectural de valoare mondială; păstrare a aspectului medieval de cetate întărită; cetate
locuită în întregime; includerea orașului cetate-Sighișoara pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO
datorită valorii istorice deosebite; conservarea în proporție de 90% a complexului de fortificații
precum și a clădirilor urbane de locuit, organizarea de festivale cu specific medieval; dezvoltarea
agroturismului în jurul localităţii.

1

Chabot Georges, Jacqueline Beaujeu- Garnier, - Geografie Urbana ed Stiintifica București, 1971.
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Turismul pentru orașul Sighișoara și nu numai rămâne una dintre cele mai importante căi de
dezvoltare durabilă. Acest oraș medieval este martorul ocular al unei istorii zbuciumate iar obiectivele
turistice, monumentele, clădirile vechi, lăcașele de cult reprezintă o istorie care ar trebui intens
mediatizată.
Sighişoara poate fi consideratӑ un simbol al turismului cultural la nivel naţional prin valoarea
pe care o are , valoare datӑ în special de cetatea medievalӑ , un ansamblu architectural unic în
România. Pentru România este simbolul romantismului, carte de istorie și centru inter-cultural.
Sighișoara este unul printre puținele orașe-cetate locuite din Europa și singurul conservat în cea mai
mare parte, dar și locuit din România.
Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului, turismul cultural include: turismul pentru
tineret, în care predomină aspectul cultural- educativ, inclusiv călătorii de studii, pentru învӑţarea unei
limbi strӑine,taberele internaţionale pentru tineret; schimburi reciproce de artişti, scriitori, etc şi
manifestările prilejuite de acestea; turism rural, sejururi la familiile regiunii sau ţării vizitate; sejururi
în sate de vacanţă integrate mediului cultural local; participarea la festivaluri regionale, naţionale,
internaţionale; circuite cu temă culturală, care include vizitarea de muzee, locuri istorice şi participarea
la diferrite manifestӑri culturale; pelerinaje la locuri şi monumente istorice, religioase.
Conform P.Cocean, în Sighişoara se poate identifica cu precӑdere turismul cultural numit
şi „turism de vizitareˮ deoarece practicarea sa presupune invariabil vizita la un obiectiv sau grup de
obiective sau resurse atractive1.
METODOLOGIE
Articolul de față are că scop punerea în valoare a Cetății Medievale Sighișoara prin
prezentarea obiectivelor turistice și totodată prin punerea în valoare a deciziilor luate pentru
continuarea dezvoltării turistice sociale și economice a orașului. Pentru dezvoltarea orașului sunt în
curs de derulare sau implementare numeroase programe în diferite domenii (economic, protecția
mediului, urbanism, social, educație etc.) coordonate de primăria Sighișoara, sau de comunitățile
locale cu repercusiuni pozitive în domeniul turismului.
Pentru a pune accent pe importantă istorică și a obiectivelor turistice din cadrul cetății, m-am
documentat din anumite cărți de profil, folosind metodă sintezei. Reprezentările grafice, pozele sunt
realizate personal, în momentul deplasării pe teren, pentru a observa cât mai bine fenomenul turistic.
Metoda observației m-a ajutat să înțeleg mai bine modul în care turismul se dezvoltă în zona de
studiu. Datele preluate de pe site-urile "Institutul Național de Statistică" și "INS Baze de Date Tempo
ONLINE" au fost prelucrate sub formă unor grafice realizate în Microsoft EXCEL, pentru a pune în
evidență evoluția fenomenului turistic din Sighișoara.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Ȋn 1999, Centrul istoric al oraşului Sighişoara a fost inclus în Lista patrimoniului mondial în
cadrul celei de-a 23 - a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial,care a avut loc în perioada 29
noiembrie - 4 decembrie la Marrakesh (Maroc)la poz. 902, pe baza urmӑtoarelor considerente
(conform raportului comisiei UNESCO):
Sighişoara este o mărturie remarcabilă a culturii saşilor transilvăneni, cultură care se
desăvârşeşte după o perioadă de 850 de ani de existenţă şi care se va perpetua mai ales prin
monumentele sale arhitecturale şi urbanistice.
Sighişoara este un exemplu remarcabil de mic oraş fortificat într-o zonă de frontieră între
cultura latină a Europei centrale şi cultura bizantină, ortodoxă, a Europei de sud-est. Procesul de
emigrare a saşilor, aparent imposibil de stăvilit, dispariţia păturii sociale care a creat şi menţinut
tradiţiile culturale ale regiunii, toate acestea pun în pericol supravieţuirea patrimoniului lor
arhitectural.ˮ
Centrul istoric locuit şi în zilele noastre, este cea mai reprezentativӑ aşezare urbanӑ din
Transilvania,care şi-a pӑstrat aproape intact modelul de organizare urbanӑ,cât şi valoarea clӑdirilor
1

Cocean P., Geografia Generala a Turismului, ed. Meteor Press, Bucuresti, 2002
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care o compun. Situl se remarcӑ printr-o mare densitate de clӑdiri cu valoare istoricӑ , iar
amplasamentul cӑilor şi spaţiilor urbane perfect adaptate configuraţiei reliefului creează efecte
deosebite de un pitoresc aparte.
Chiar dacӑ cea mai mara parte din populaţia de origine germanӑ a pӑrӑsit zona Transilvaniei,
(daca la inceputul secolului populatia germana era majoritara in oras 47%, iar populatia romana era
doar de 26%, dupa 100 de ani populatia de origine germana are un procent de 1%, iar populatia
romana atinge un procent de 70%) centrul istoric al oraşului Sighişoara rӑmane cel mai bine conservat
habitat saxon atât din Ardeal cât şi din întreaga Europӑ de Est şi Centralӑ înfaţisându-ne şi azi ca un
veritabil oraş-muzeu ce are cuprins între zidurile sale, pagini de istorie medievalӑ.
Dezvoltarea economicӑ lentӑ a localitӑţii faţӑ de cea a altor oraşe explicӑ numӑrul mai
scӑzut de modificӑri urbanistice recente, motiv pentru care centrul istoric a fost conservat în condiţii
foarte bune.
Ȋn zona localitӑţii Sighişoara sunt zone de rezervaţii naturale aflate în cadrul proiectului
„Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona
Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” care cuprinde arii protejate de interes național și arii protejate ce fac
parte din anul 2007 din rețeaua europeană Natura 2000. Natura 2000 este cea mai mare reţea
ecologicӑ din lume cu peste 25.000 de situri din care peste 500 pe teritoriul României. Zona
Hârtibaciu- Târnava Mare-Olt se întinde pe o suprafaţa de 267.438 ha pe cuprinsul a trei judeţe (Sibiu,
Mureş si Braşov) fiind a doua zonӑ de marime cu statut de protecţie din ţara dupӑ Delta Dunӑrii.
Ariile protejate din jurul Sighişoarei cu posibilitӑţi de turism ecologic sunt urmatoarele:
- situl de importanţa comunitarӑ „Sighişoara - Târnava Mare’’ (ROSCI0227);
- situl care se suprapune cu teritoriul administrativ al oraşului „ Pӑdurile de stejar pufos de pe Târnava
Mare“ ROSCI0186 care cuprinde un mozaic de structuri : arboret pur de stejar pufos (Quercus
pubescens), rarişti de stejar pufos;
- un alt sit care se regӑseşte pe teritoriul administrativ al oraşului este cel de protecţie specialӑ
avifaunistica ROSPA0099 „Podişul Hârtibaciului”. Acesta cuprinde populaţii importante de 10 specii
ameninţate la nivelul U.E, printre care se numara si “Acvila Tipatoare-Mica” (Acvila pomarina).

Fig 1: Traseul acvilei ţipatoare mici Arlie în migraţia sa Podişul Hârtibaciului - Namibia 2013-2017
Sursa preluare dupӑ: http://pomarina.ro/pomarina/index,php
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Ca potenţial de ecoturism pentru aceastӑ arie protejatӑ meritӑ amintit cazul acvilei ţipatoare micӑ
Arlie -promovat de Asociatia Grupul Milvus. Conform datelor Asociatiei , Arlie o femela adulta de
acvila tipatoare,a fost capturată în 2013 de o echipă formată din specialiști de la Societatea
Ornitologică Română, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu și Grupul Milvus. A fost
echipată cu un transmițător satelitar cu greutatea de 45 de grame și eliberată, acțiune desfășurată în
cadrul proiectului LIFE „Conservarea acvilei țipătoare mici în România'’. Din 2013 pâna în prezent a
fost monitorizatӑ prin satelit migraţia pӑsӑrii din podişul Hârtibaciului în nord-estul Namibiei unde
ierneaza şi retur .Ȋn data de 31 martie 2017 Arlie a ajuns din nou în România dupa 49 de zile de zbor .
Calatoria ei pâna la cuib înseamna un traseu de 12.500 de kilometri, 3 continente (Africa, Asia,
Europa) și 17 ţӑri, printre care: Angola, Zambia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudanul de Sud,
Etiopia, Sudan, Egipt, Israel, Siria, Turcia şi Bulgaria.
Obiectivele turistice vizitate cel mai des sunt monumentele de arhitectură militară (Turnul cu
Ceas, Turnul Frânghierilor, Turnul Măcelarilor, Turnul Cojocarilor, Turnul Croitorilor, Turnul
Cizmarilor etc.), edificiile ecleziastice (Biserica Mănăstirii, Biserica din Deal, Biserica RomanoCatolică Sfântul Ioan, Biserica ortodoxă Sfânta Treime) şi monumentele de arhitectură civilă (Piaţa
Cetăţii, Casa cu Cerb, Casa Vlad Dracul, Casa Veneţiana, Casa cu Şindrilă, Şcoala din Deal,
Complexul Hotelier Sighişoara).
Datorită poziţiei centrale pe harta României şi a vechimii istorice a oraşului, Sighişoara
beneficiază de reţele de acces rutiere şi feroviare facile spre oraşele reşedinţă de judeţ învecinate, ceea
ce face un acces uşor din întreaga ţară şi din străinătate.
Pentru zona Sighişoara reabilitarea tronsonului de cale ferată Sighișoara — Coșlariu (99,04 km)
spre Simeria şi tronsonul Cata-Sighişoara spre Braşov în lungime de 86 Km are ca obiectiv general
asigurarea interoperabilității infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului IV Paneuropean (ramura
nordică), îmbunătățirea calității transportului feroviar prin modernizarea infrastructurii și
suprastructurii feroviare, sporirea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120
km/h pentru trenurile de marfă . Lucrӑrile sunt estimate a fi finalizate în 2020.(sursa Ministerul
Transporturilor -CFR). Aceste componente ale infrastructurii sunt indespensabile , fӑrӑ ele turismul de
calitate neputându-se realiza. Deasemenea ele sunt şi reprezentarea fidelӑ a dimensiunii economice a
fenomenului turistic din localitate. Mai ales atunci când vorbim de efectul multiplicator al turismului
având în vedere turismul plӑtitor , deci cel care, pe lângӑ plata vizitelor şi a altor servicii , apeleazӑ şi
la baza de cazare şi alimentaţie publicӑ.
Dezvoltarea turismului şi descoperirea de întreprinzӑtori a oportunitӑţilor în turism a dus la o
dezvoltare acceleratӑ a numӑrului de locuri de cazare din Sighişoara. Dacă până în 1989 Sighişoara
avea doar un singur hotel (Steaua), astăzi datorită fenomenului turistic de masă a carui ţintă este cu
predilecţie Cetatea a dus la o dezvoltare accelerată a numărului de noi unităţi de cazare de 3 - 5 stele,
sau margarete.

Fig. 2: Evoluţia locurilor de cazare disponibile în Sighişoara în perioada 2001-2016
Sursa: I.N.S. http://statistici.insse.ro/
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Pentru Sighişoara se pot desprinde urmatoarele concluzii:
- numӑrul locurilor de cazare pentru tineri au crescut linear cu 50% în perioada 2001-2016
- numӑrul locurilor în unitӑţile tip pensiune a avut o creştere puternică în perioada 2001-2010 numӑrul
lor în 2010 fiind de cinci ori mai mare decât în 2001. Dupӑ 2010 ritmul de creştere încetineşte astfel cӑ
pânӑ în 2016 se inregistreaza o creştere de doar 20%.
- numӑrul locurilor de cazare în spaţii hoteliere s-a dublat în perioada 2001-2006 pentru ca apoi sӑ
înregistreze o stagnare pânӑ în 2010 datoritӑ în mare parte crizei economice din perioada 2008-2010
(în valori absolute scӑzând cu 1%). Dupӑ 2010 industria hotelierӑ s-a revigorat, numӑrul locurilor de
cazare dublându-se . Pentru 2016 numӑrul locurilor din hoteluri a depaşit pe cele puse la dispoziţie în
pensiuni şi hosteluri luate la un loc reflectând schimbarea preferinţelor turiştilor cӑtre un grad mai
mare de confort.
Luând în considerare cӑ la Sighişoara se practicӑ cu precӑdere un anumit tip de turism şi
anume turismul cultural, ce presupune vizitarea în general a cetӑţii medievale împreunӑ cu toate
obiectivele legate de cetate, se pot evidenţia trei perioade de aflux de turişti.
Sezonul de vârf se suprapune lunilor de varӑ iulie -septembrie care corespunde şi perioadei
de vacanţӑ şi concedii pentru majoritatea românilor, sezonul prelungit aprilie-iunie şi octombrie care
co-respunde sezonului prelungit de vacanţӑ datoritӑ existenţei festivalurilor şi altor manifestari sociocultu-rale, la care se mai poate adӑuga o perioadӑ de patru luni (decembrie-martie) care se constituie în
extra-sezon (vezi graficul de mai jos -date statistice Institutul National de Statistica - baza de date
Tempo On-line). Sezonalitatea în cazul Sighişoarei nu este datӑ în cazul de fatӑ de componentele
atractive sau de alţi factori autohtoni, ci de timpul liber al potenţialilor turişti. Cei mai mulţi (elevi,
studenţi, angajaţi) au va-canţele sau concediile de odihnӑ în timpul verii , pe cele de iarna folosindu-le
în alte scopuri decât pen-tru activitӑţi turistice. Ȋn anotimpul rece prezenţa turiştilor la Sighişoara
este datӑ îndeosebi de dorinţa acestora de a petrece sӑrbӑtorile de iarnӑ într-o ambianţӑ de aer
medieval placutӑ .Numӑrul turiştilor rӑ-mane redus neexistând alte oferte complementare -gen
practicarea sproturilor de iarnӑ.

Fig. 3: Distributia lunara a circulatiei turistice in functie de innoptari in spatii de cazare avizate
Sursa: I.N.S.- Baza de date- TEMPO ONLINE
Pentru a avea o imagine completӑ asupra indicelui de utilizare a bazei de cazare ,trebuie
avutӑ în vedere pe lângӑ evoluţia numӑrului de înnoptari în perioada analizatӑ şi evoluţia capacitӑţii
de cazare raportatӑ la acelaşi nivel de timp. S-a luat pentru analizӑ perioada 2001-2016 datele fiind
preluate de la Institutul National de Statistica -baza de date TEMPO-ONLINE, datele au fost trecute
în tabelul de mai jos:
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nr. locuri in
spaṭii de cazare
nr. de înnoptӑri

Anul
2001

Anul
2004

Anul
2007

Anul
2010

Anul
2013

563
12.078

371
18.581

872
55.283

1.059
49.928

1.496
84.000

Anul
2015

Anul
2016

1.729
132.782

1.848
134.711

Sursa I.N.S.Baza de date Tempo Online
Numarul de înnoptări a pornit din anul 2001 de la 12078 iar pe parcursul anilor a crescut,
ajungând în 2016 la 134711. În schimb, durata medie a sejurului petrecut de turişti în municipiul
Sighişoara este cuprins între 1 si 2 zile. Faptul cӑ durata sejurului nu a crescut semnificativ în aceastӑ
perioadӑ de timp 1,29 zile in 2001 , faṭӑ de 1,33 zile în 2016 poate fi pusӑ în seama ofertei tu-ristice
reduse la nivelul oraşului axatӑ în principal pe vizionarea obiectivelor turistice din interiorul cetӑṭii
medievale.

Fig. 4: Durata medie a sejurului touristic 2001-2016
Sursa: I.N.S TEMPO ONLINE
Referitor la numӑrul de turişti în raport cu populaṭia, dacӑ pânӑ în 2010 fluxul de turişti a fost
aproape constant în raport cu populaṭia rezidentӑ cele doua valori fiind relativ apropiate ± 10-20 % ,
dupӑ 2012 valorile numӑrului de turişti cu cazare creşte depӑşind cu 50 % numӑrul populaṭiei oraşului
ajungând ca în 2016 numӑrul de turişti cazaṭi sӑ fie de trei ori mai mare decât numӑrul populaṭiei.

Fig. 5: Evolutia Indicelui Densitatii Turistice in raport cu populația
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Şi indicele densitӑṭii turistice în raport cu suprafaṭa cunoaste o creştere în perioada
analizatӑ 2005- 2016 , exceptând o uşoarӑ scӑdere de conjucturӑ în perioada crizei economice 20092010, numӑ- rul turiştilor crescând în condiṭiile în care spaṭiul intravilan al oraşului nu s-a modificat,
de la 3000 tu-rişti/ km ² la peste 8000 în 2016.

Fig. 6: Evolutia Indicelui Densitatii turistice in raport cu suprafata (turisti/km2)
La nivel naţional în Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional din România
2007-2026 identificӑ o serie de obiective şi prioritӑţi pentru dezvoltarea turismului de tip cultural prin
promovarea Circuitului Turistic Transilvania.

Fig. 7: Conceptul Circuitului Turistic Transilvania
Sursa www. mdl.ro- Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National din Romania 2007-2026
Potrivit Master Planului un accent deosebit se va pune pe „crearea de facilitӑţi pentru un
centru de atracţie cheie al circuitului precum Sighişoara , şi pe crearea de circuite mai specializate şi
tururi locale.
Un indicator important în elaborarea Planului de Dezvoltare a activitӑţii turistice în zona
Sighişoara este numӑrul de turişti precum şi o estimare corectӑ a creşterii acestuia . Elaborat în 2006
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional din Romania 2007-2026 previziona un numӑr
de 300.000 de turişti în 2026, lucru perfect realizabil întrucat la nivelul anului 2016 conform
estimӑrilor Primӑriei Sighişoara s-au înregistrat aproximativ 200.000 de turişti (cifrӑ apropiatӑ de
estimarea din Master Plan la 208.000 vizitatori în 2016).
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CONCLUZII
Ȋn urma analizei potenţialului turistic antropic al Sighişoarei se poate constata cӑ oraşul
Sighişoara dispune de un patrimoniu turistic exceptional, armonios integrat în cadrul natural cu valenţe
peisagistice ridicate.
Pornind de la faptul cӑ Sighişoara nu dispune de foarte multe posibilitӑţi de petrecere a
timpului liber , situaţie care afecteazӑ negativ durata sejurului turistic , se impune contracararea
efectelor negative al slabei dezvoltӑri în domeniul agrementului , prin întreprinderea unei serii de
acţiuni concrete care să vizeze:
- înfiinţarea unui teatru Multi Media în care se pot organiza spectacole sau rula filme cu
specific istoric sau cultural legate de Cetate;
- amenajarea în scopuri turistice a lacului Rusu;
- amenajarea unei sӑli de sport moderne cu piscinӑ acoperitӑ.
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TURISMUL MEDICAL ȘI DE ESTETICĂ CORPORALĂ - O PUNTE ÎNTRE
SĂNĂTATE ȘI RECREERE
GRIGORESCU IOANA-ADRIANA

Abstract: Medical tourism, where patiens travel overseas for operations, has grown rapidly in the past
decade,especially for cosmetic surgery. High costs and long waiting lists at home, new technology ans skills in
destination countries alongside reduced transports costs and Internet marketing have all playes a role. Several
Asian countries are dominant, but most countries have sought to enter the market. Conventional tourism has
been a by-product of his growth, despite its tourist packaging, and overall benefits to the travel industry have
been considerable. The rise of medical tourism emphasies the privatisation of health care, the growing
dependence of technology, uneven acces to health resources and the accelerated globalization of both health care
and tourism.
Cuvinte cheie: turism medical, spa, wellness, destinații principale, profilul turistului, economie, motivațiile
turistului.

INTRODUCERE
De-a lungul timpului turismul medical a cunoscut o dezvoltare semnificativă în unele state ale
lumii. Această formă de turism raspânditî în spatiul urban implică turițtii care călătoresc într-o zonă
sau un loc diferit pentru a primi tratament pentru vindecarea unei afecțiuni sau pentru a întocmi o
procedură cosmetică la prețuri mult mai reduse și la o calitate a îngrijirii superioară față de ceea ce ar
putea primi în zona în care locuiesc. Însa, turismul medical nu se limitează numai la zilele dedicate
tratamentului propriu-zis, ci și zilelor în care, după terminarea tratamentului, turistul vizitează și orașul
sau țara în care se află, astfel îmbinând nevoia de vindecare cu plăcerea și relaxarea unui nou loc. O
altă formă de turism asemănătoare turismului medical este ceea ce poartă numele de turism wellness.
Turismul wellness implică turiștii care călătoresc într-o zonă diferită pentru a desfășura activitați de
menținere sau îmbunătățire a stării de sănătate și a bunăstării personale, bazându-se pe experiențe
unice, autentice spațiului în care călătoresc și pe diverse terapii. (conform Research Report: Global
Spa Summit 2011, “Wellness Tourism and Medical Tourism : Where Do Spas Fit ?”).
Turismul medical și de estetică corporală a luat o mare amploare în ultimii ani, ca urmare a
dezvoltării unor puternice centre medicale foarte bine dotate, în marile aglomerații urbane. Aplicarea
unor tehnici medicale și chirurgicale noi pot atrage numeroși clienți în cautarea vindecării sau
ameliorarii unor afecțiuni cornice, sau remodelarea estetică a corpului, pentru a diminua unele defecte
sau disproporții anatomice. Mai mult, o serie de clienți din țările dezvoltate economic, datorită
serviciilor medicale foarte scumpe din țările de origine, se deplasează către alte țări, unde asemenea
servicii medicale sunt mai ieftine și de o calitate apropiată.(Bogan E. (2019), Turism urban, Editura
Universitară).
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METODOLOGIE
În lucrarea de față s-a realizat o analiză completă a turismului medical și de estetică corporală
dată fiind cererea tot mai mare pe piața turistică din întreaga lume. Vor fi surprinse toate aspectele care
au dus la optarea din partea turiștilor sprea acestă formă de turism. Nu în ultimul rând vor fi surprinse
și principalele destinații aflate în topul preferintelor turistilor.
În vederea realizării acestui studiu, bibliografia selectivă pe baza căreia a fost efectuată
lucrarea este una de specialitate și cuprinde cărți ale unor autori valoroși în turism, dar și în alte
domenii de referință, articole științifice de pe site-uri cu o mare reputație în ceea ce privește mediul
universitar, diverse imagini sugestive pentru a contura o mai bună imagine asupra diferitelor oferte și
pachete turistice care implică turismul medical.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
TURISMUL MEDICAL ȘI DE ESTETICĂ CORPORALĂ – UN TREND ASCENDENT
AL TURISMULUI ACTUAL
Turismul medical are o istorie indelungată, primele forme ale acestuia fiind reprezentate de
calătoriile realizate în stațiunile balneare, pentru urmarea unor tratamente curative, de către persoanele
cu posibilități financiare superioare majorității. Este bine cunoscut faptul ca încă de pe vremea grecilor
și a romanilor, s-a început construirea unor stațiuni de tip spa, în jurul izvoarelor de ape termale și
minerale. Grecii și egiptenii antici au călătorit adesea la Mediterana pentru a profita de izvoarele
termale cu efecte benefice asupra sănătății. Europenii au fost cei responsabili pentru dezvoltarea
conceptului modern de spa resort încă din secolele XVI-XVII. Conceptul modern de turism medical a
luat amploare în ultimii 30-40 de ani, mai ales cu apariția internetului, dar și cu modernizarea rețelei
de comunicații și trafic aerian.
Există mici diferențe între turistul care optează pentru practicarea unui turism medical și cel
care optează pentru practicarea unui turism wellness. Turistul medical este în general bolnav și în
cautarea unor proceduri chirurgicale sau dentare, în timp ce turistul wellness cauta în general metode
de prevenire sau îmbunătațire a stării de sănătate și implicit a calității vieții. În acest sens, se
diferențiază mai multe tipuri de turiști adepti ai turismului medical după cum urmează: turiști care
primesc îngrijiri medicale (primesc tratament pentru accidentele suferite sau pentru problemele
medicale care au apărut în timpul calatoriei), turiști care primesc îngrijiri medicale propriu-zise
(vizitează o țară pentru un anumit tratament medical), pacienți în vacanță (vizitează o țară în primul
rând pentru un tratament medical, dar care, suplimentar, profită de oportunitățile calatoriei, de obicei
în timpul perioadei de convalescență) și simpli pacienți (vizitează o țară doar pentru a primi tratament
medical și nu folosesc oportunitățile călătoriei). Din acest punct de vedere se diferențiază o serie de
motivații ce îi imping pe turiști să practice tot mai mult acest tip de turism și anume ele se rezumă la
faptul ca există centre medicale și medici cu acreditare internațională, care oferă servicii de calitate,
costurile interventiilor medicale sunt mai mici față de cele din țara de origine a pacientilor, există
posibilitatea economisirii unor sume de bani prin obținerea reducerilor la calatoriile cu avionul sau la
pachetele complete de servicii: hoteluri, restaurante, transport public terestru, iar timpul de asteptare
până la intervenția medicală este în general redus.
Raportat la tendința de dezvoltare a acestui tip de turism, în funcție de zona de destinație,
turiștii se confruntă cu o serie de riscuri ce le-ar putea periclita vizita. Comunicarea ar putea fi o mare
problemă dat fiind faptul că, majoritatea țărilor care sunt renumite pentru turismul medical vorbesc
doar limba maternă și foarte putin engleza, fiind țări în curs de dezvoltare. De asemenea, există riscul
ca doctorii să refolosească instrumentele medicale de la un pacient la altul fără a le steriliza, iar șansa
de a contacta o boala precum virusul HIV sau hepatita este mare. În acest sens, condițiile legale din
diverse state pot fi neavantajoase pentru client, mai ales în caz de malpraxis. Mai mult decât atât,
bolile infecțioase din țările cu climă tropicală sunt diferite față de cele din țările cu clima temperată.
Expunerea la astfel de boli fără a avea o imunitate naturală construită fata de acestea (asa cum au
localnicii) poate fi un mare pericol.
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Turismul medical și de estetică corporală a devenit o afacere de milioane de dolari și cu o
creștere constantă. Experții sunt de părere că oamenii de afaceri din domeniul sanitar și guvernele
statelor în curs de dezvoltare au îmbrățisat acest trend, oferind servicii medicale la prețuri extrem de
reduse. Aceste teme au fost abordate în cadrul Conferinței Medicale a Turismului Medical care a avut
loc la Las Vegas, unde s-a desemnat că India este țara cea mai dezvoltată din acest punct de vedere,
atragând aproximativ jumatate de million de pacienți. Din statistici reiese faptul că în anul 2012 , India
a adus venituri de aproximativ 2,2 miliarde de dolari din turismul medical și de estetică corporală.
Potrivit unui studiu realizat de Dinamica del Turismo de Salud Internacional (International Health
Tourism Dynamics), turismul medical a raportat un venit total de 84 miliarde de dolari anul trecut și se
estimează că în jur de 14 milioane de persoane călătoresc în străinătate în fiecare an în căutare de
servicii de sănătate. Cheltuiala medie fluctuează între 3.800 dolari și 6.000 dolari americani pe
călătorie, incluzand serviciile de transport și de cazare. Peste 50 de țări au identificat turismul medical
ca fiind o industrie națională. Cu toate acestea, acreditarea și alte măsuri de calitate variază foarte mult
pe tot globul și există riscuri și probleme etice care fac controversată această metodă de acces la
îngrijiri medicale. Turismul medical a devenit o industrie de miliarde de dolari. Potrivit lui McKinsey,
turismul medical a reprezentat o piață de 60 de miliarde de dolari în 2006 și s-a estimat că ar putea fi o
industrie de 120 de miliarde de dolari după șapte-opt ani (Hansen, 2008).Beneficiile financiare aduse
de turismul medical reprezinta o oportunitate imensa pentru cresterea veniturilor, dar si pentru
sistemele publice de sănătate. Pentru cei mai multi turiști medicali și de estetică corporală atracția
reală o constituie prețul. Comparând prețurile medii pentru procedurile medicale din Statele Unite ale
Americii și alte state ale lumii, un turist care călătorește în scopuri medicale poate economisi în:
Brazilia (20-30%), Costa Rica ( 45-65%), India (65-90%), Malaiezia (65-80% ), Mexic (45-65%),
Singapore (25-40%), Coreea de Sud (30-45%), Taiwan ( 40-55%), Thailanda (50-75%), Turcia (5065%). Se estimeaza o rata de crestere de 15-25% pentru anii urmatori, in Mexic, Asia de Sud si Asia
de Sud-Est.
PRINCIPALELE DESTINAȚII
Dacă în cazul turismului classic orice țara are o multitudine de atracții turistice, în cazul
turismului medical există destinații clare, state axate pe tratarea diferitelor afecțiuni. În acest caz,
destinația este aleasă în funcîie de necesitate, iar în cazul existenței mai multor destinații ce tratează
aceleași maladii, decizia se ia in functie de buget, de recomandari, de notorietatea unui medic sau al
unui spital. Un alt aspect important în alegerea destinației îl constituie mass-media. În societatea
actuală, totul imbracă o formă virtuală, astfel că turiștii pot afla părerile celor care au vizitat deja
destinația dorită sau pot compara diferite oferte disponibile în mediul online. Asadar, clinicile au o
sarcină în plus față de asigurarea celor mai bune servicii medicale, și anume autopromovarea online și
construirea unei imagini virtuale cât mai atragatoare, dar totodată reale, a pachetului oferit.

Fig. 1 - Topul destinațiilor pentru turismul medical în funcție de volumul pacientților
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Principalele tări emitente de servicii medicale sunt localizate pe toate continentele, inclusiv în
America Latina, Europa, Africa sau Asia. Anumite țări sunt recunoscute pentru diverse specializări,
cum ar fi Thailanda și India care sunt specializate în chirurgie ortopedică și cardiacă, în timp ce tarile
din Europa de Est sunt recunoscute pentru chirurgia dentară.
Continentul Asiatic reprezintă una dintre principalele destinatii in ceea ce priveste turismul
medical și de estetică corporală. Această regiune a înregistrat o crestere dublă în ultimii ani, cu un
câștig de 3,4 miliarde de dolari în 2007, lucru ce reprezintă aproape 12,7% din piața mondială. India
este una dintre cele mai vechi țări din punct de vedere al turismului wellness și una dintre cele mai
importante din turismul medical. India este de asemenea, o țară tipică pentru multe alte țări asiatice
care înțeleg și practică echilibrul corp-minte-spirit și utilizează sistemele medicale integrate bazate pe
stilul de viată. Este una dintre primele țări din Asia care a valorificat potențialul turismului medical.
Dupa Conferința Industriei Indiene din anul 2002, guvernul indian a susținut puternic dezvoltarea
acestui sector. Atracțiile cheie pentru turismul medical și de estetică corporală din India includ: costuri
scăzute ale tratamentelor în India față de alte țări (de exemplu, o supapă de inima care ar costa 200.000
dolari, sau mai mult, in Statele Unite, se poate realiza cu doar 10.000 de dolari în India, cost care
include și zborul dus-intors, precum și o scurtă vacanță la pachet), calitatea înaltă a ingrijirii (acces la
tehnologii și standard de clasa mondiala), lipsa barierelor lingvistice (majoritatea personalului medical
vorbeste bine limba engleză) etc. În ceea ce privește turismul wellness din India, Ministerul
Turismului din India promovează Ayursveda, vindecarea hi-tech (adică tratamente medicale
alternative și convenționale), spa-uri, yoga, meditație, centre de wellness, naturopatie (totalitatea
practicilor care vizează ajutarea organismului să se vindece de la sine prin mijloace exclusiv naturale),
Panch karma (un program de curățare și de întinerire pentru corp, minte și conștiință. Din punct de
vedere istoric, există numeroase programe în India care ofera yoga și/sau meditație și care au atras
turiștii de wellness (în special în locurile unde se găsesc guru celebrii la nivel internațional). Ministerul
Turismului din India a investit recent în dezvoltarea infrastructurii în destinatiile turistice spirituale
majore, precum și în ceea ce priveste dezvoltarea centrelor wellness în noi locații din intreaga țară.
Industria SPA din India este încă o piață de nișă și este dominată de statiunile balneare. Definirea
oficială a SPA-ului de catre Asociatia SPA si Wellness din India (SWAI) este destul de largă și
include: yoga, meditație, medicină pe bază de plante, programe nutriționale și dietetice, precum și
masaj. SPA-urile medicale pentru sănătate și cele cosmetice au devenit recent o afacere în plină
expansiune, deoarece acestea acoperă lacune în sistemul tradițional de îngrijire a sănătatii. Stațiunile
balneare sunt, de asemenea, legate de turismul medical ca parte a unei vacanțe recuperative
postoperatorii. India de Nord a inregistrat cea mai mare crestere a SPA-ului, urmată îndeaproape de
Mumbai.
Atractiile turistice uimitoare, confortul calatoriei, tehnologia medicală de ultimă generație,
costul ieftin al procedurilor, inclusiv cazarea la preturi rezonabile, acreditarea internațională,
securitatea – toate acestea sunt unele dintre avantajele principale din Thailanda care explica de ce
milioane de turiști vizitează țara în fiecare an. Guvernul thailandez a estimat câștiguri de peste 11
miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani din sectorul turismului medical. Thailanda este cunoscută
ca un centru de tradiții și tehnici de vindecare vechi, de la masaj thailandez până la meditație,
medicină pe bază de plante și alte practici holistice. Din punct de vedere al promovării, interesant este
faptul că traditiile de vindecare ale țării nu au fost întotdeauna bine legate de produsul sau medical și
spa/wellness. Cu toate acestea, interesul consumatorilor față de tradițiile videcatoare ale țării și
practicile spirit-corp crește, iar SPA-urile și programele wellness accentuează din ce în ce mai mult
oferirea unei “experiențe thailandeze autentice”. Astfel turismul medical și cel de estetică corporală
este dominat de turistii internaționali. Din punct de vedere al turismului medical, Thailanda este una
dintre cele mai populare și de success țări. Autoritatea de Turism din Thailanda susține că țara deține o
contribuție de 38% pe piața turismului medical din lume. Serviciile de turism medical din Thailanda
au câștigat recunoașterea internațională, în special în domeniul bolilor tropicale și infecțioase,
chirurgiei cardiace și postoperatorii, chirurgiei cosmetice și reconstructive, stomatologiei,
tratamentului ortopedic și tratamentului oftalmologic. Turiștii medicali tind să aleagă Thailanda din
cauza economisirii costurilor tratamentelor (de exemplu, un tratament în Thailanda reprezintă 25% din
prețul unui tratament în SUA sau Europa). Infrastructura turistică din Thailanda este excelentă. Aici
medicii sunt bine pregătiîi, calificați și multi dintre ei sunt vorbitori de limba engleză. Destinația
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principală pentru practicarea turismului medical în Thailanda este orasul Bangkok. Spitalele Bangkok
General și Bumrungrad primesc cei mai multi pacienți internaționali în decursul unui an (150.000,
respectiv, 400.000 de pacienti). Thailanda pretinde că primește annual de la 1 la 1,5 milioane de turiști
medicali.

Fig.2 - Principalele destinații ale turismului medical în Asia
Pentru continentul european, țara care înregistrează cea mai mare creștere pe piața turismului
medical este Austria. Țara are o istorie lungă de băi termale și SPA-uri, dar acestea au fost, în mod
tradițional, un loc pentru localnici și pentru persoanele mai vârstnice. De-a lungul timpului, ofertele
wellness ale Austriei au început să atragă și interesul turistilor mai tineri și mai bogați din Austria, care
deseori desfașoară activități de tip wellness ca parte a vacanței. Europa Centrala și țările vorbitoare de
limba germană sunt piețele-cheie pentru Austria în domeniul turismului medical și de estetică
corporală. Austria deține un sistem de asistență medicală de clasă mondială, cu facilități de ultimă
generație și un personal medical de înaltă calificare. Turismul medical nu este promovat direct de către
guvernul național, dar turiștii medicali sunt atrași de Austria datorită calității ridicate a îngrijirii,
timpului de așteptare scurt și a facilităților de reabilitare excelente. Tratamentele populare pentru
turiștii străini includ chirurgie cosmetică și reconstructivă, chirurgie electivă (cum ar fi chirurgia
obezității), stomatologie și tratamentele impotriva cancerului. Potrivit companiei naționale de
promovare a investițiilor din Austria există 200 de clinici private și centre de reabilitare, cele mai
multe întâlnindu-se în Viena. Austria are o industrie de turism wellness bine dezvoltată, dar este
dominată de turiștii locali. Potrivit companiei naționale de promovare a investitiilor din Austria, 11%
din toti turiștii din Austria fac vacanțe orientate spre sănătate, ceea ce înseamnă că aproximativ 3,5
milioane de turiști practică turismul wellness anual. Din acest punct de vedere, Austria este un lider
european pe această piață. Turismul wellness a crescut constant în Austria, și în ultimii 5 ani a devenit
un important sector turistic pentru țară. SPA-urile termale reprezintă o trăsătura dominană a pieței de
turism wellness din Austria, dar acestea sunt vizitate în mare parte de vizitatorii de zi cu zi. În anul
2010, în Austria existau 989 de hoteluri cu centre SPA și wellness. Multe dintre aceste hoteluri oferă
servicii cu ape termale sau minerale care sunt considerate a avea proprietăți de vindecare. Categoriile
cheie de SPA comercializate de către turiștii internaționali includ: SPA-urile alpine, găsite la altitudini
mari, bazate pe aer proaspăt și pe ingrediente găsite exclusiv în Alpi, și SPA-urile termale, care
folosesc tratamente bazate pe apă, dintre care unele au valoare medicală. În Austria există diverse
SPA-uri medicale, precum Laserhof, situate în apropierea orasului Innsbruck, Viva Mayer, situat în
orasul Altaussee, și Hotel Lam , care oferă tratamente medicale, de nutriție și detoxifiere.
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TURISMUL MEDICAL ÎN ROMÂNIA
Turismul medical și de estetică corporală pe teritoriul țării noastre a început să inflorească în
ultimii ani, datorită prețurilor extrem de scăzute în comparație cu prețurile din occident. De exemplu,
realizarea unei extracții dentare poate costa doar 12 dolari, în timp ce serviciile stomatologice mai
avansate, cu material de înaltă calitate și la un medic stomatolog foarte bun poate costa de la 1000
până la 2000 de dolari. Astfel, principalele motive pentru care turiștii vizitează România în scop
medical este pentru serviciile stomatologice și pentru realizarea operatiilor estetice. Cele mai
importante orașe unde se poate realiza turismul medical sunt Bucuresti, care este considerat de departe
cea mai bună opțiune, deoarece poate fi usor de accesat cu avionul de oriunde din lume, dar și alte
orașe mari care oferă servicii similar. Cluj, Brasov sau Timișoara pot fi destinații foarte bune pentru
cei care doresc să practice turismul medical fără să plătească o avere. Aceste trei orașe vor fi, cel mai
probabil, chiar mai ieftine decat orașul București, în timp ce calitatea serviciilor oferite va fi similară.
Turismul de SPA este una dintre cele mai vechi forme de turism. Romanii au avut un rol important
întrucât au contribuit la descoperirea și valorificarea izvoarelor minerale pe teritoriul Romaniei.
Romania, ca o fostă provincie a Romei antice, a fondat unele dintre cele mai faimoase SPA-uri
tradiționale în stațiunile din perioada romană cum ar fi Baile Herculane sau Geoagiu Băi. În prezent,
ponderea mare a stațiunilor balneare de interes național demonstrează importanța resurselor balneare
în dezvoltarea ofertei de turism wellness în România.
CONCLUZII
Turismul medical va înregistra o creștere mult mai mare și mai rapidă în viitor, în condițiile în
care îngrijirile medicale continuă să fie din ce în ce mai privatizate, motiv pentru care diferențele între
costuri rămân în vigoare. Dat fiind faptul că, cererea pentru produsele cosmetice continua să se
extindă, cererea de servicii va continua să se păstreze în parametrii ridicați. De asemenea, se
preconizează că industria cosmetică va înlocui chirurgia cardiacă drept principalul element al
turismului medical.
Numărul țărilor care doresc să dezvolte turismul medical continuă să crească în mod rapid.
Succesul acestei forme de turism pe continentul Asiatic a determinat în special creșterea interesului
global, motiv de competiție între restul statelor ce își doresc o dezvoltare din acest punct de vedere.
Dezvoltarea tehnologiei, promovarea procedurilor și ingrijirilor medicale la prețuri accesibile
pentru toate preferințele, categoriile de vârstă etc. situează această formă de turism ca un trend
ascendent de dezvoltare al turismului la nivel global.
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TURISMUL DE CROAZIERĂ: UN TREND DIN CE ÎN CE MAI ASCENDENT AL
TURISMULUI INTERNAȚIONAL
IANCU FILIP-EUGENIU

Abstract: Today, tourism is one of the main economic branches for many countries around the world. The
elements that highlight this aspect are: the abundance of the tourist accommodations and public food structures,
the increasingly developed tourist infrastructure, all the taxes that are being paid on numerous tourist objectives
as well as the many forms of tourism whose main purpose is to satisfy all tourists’ preferences. One of the most
interesting forms these days is represented by the cruise tourism which has experienced a very high demand in
the last period, this being mainly due to the increasingly accessible offers for a wider range of tourists. In this
paper we will discuss the main destinations preferred by tourists, the profile of the tourist consumer of cruise
tourism and how it has changed over time, the main types of cruises and also some disadvantages that come with
this assiduous development of this phenomenon.
Cuvinte cheie: turism de croazieră, destinații principale, profilul turistului consumator, evoluție, tipologia
croazierelor

INTRODUCERE
“Turismul” în mediul urban este un fenomen extrem de vechi, care s-a conturat înca din
antichitate, datorită dorinței de a cunoaște noi locuri, a pelerinajelor, pentru îngrijirea sănătății, din
cauza războaielor sau descoperirilor, toate acestea devenind în timp motivații de călătorie. Una dintre
multele motivații spre exemplu, apărută mai vizibil în prima jumătate a secolului XX a fost atracția
exercitată de călătoria pe apă ca principal mijloc de agrement, combinată cu posibilitatea de acces la o
destinație turistică care a dat naștere unui nou tip de turism urban și anume, turismul de croazieră.
Turismul de croazieră se derulează în unele bazine maritime, oceanice, lacuri, fluvii, râuri,
canale (ex: Marea Mediterană, Marea Caraibilor, Golful Mexic, Oceanul Pacific), reprezentând o
“călătorie de plăcere la bordul unei nave, care deși nu este necesar să înceapă și să se termine în
același port, trebuie să aibă escale prestabilite în porturi”. (conform Ward D., 2008, Complete guide to
cruising & cruise ships, Ed. Berlitz) pentru minimum 48h. Navele de croazieră sunt considerate
adevărate hoteluri plutitoare, în trecut, acestea fiind concepute doar ca simple forme de transport, în
timp ce astăzi sunt dotate cu multe facilități (restaurante, baruri, săli de conferințe, discoteci, casinouri,
jacuzzi, saună, piscine, cinema, servicii de înfrumusețare, cinema, librării, shopping etc).
Acestea acostează în mod obișnuit în porturile importante, de regulă mari orașe care oferă o
serie de oportunități turistice de tipul excursiilor, vizitarea de muzee, tururi de oraș etc. În ultimii ani,
această formă de turism s-a dezvoltat foarte mult, incluzând și orașe de dimensiuni mai mici, care și-au
conservat vechiul stil arhitectural și care au investit în dotari cerute de turiști (cluburi, baruri, discoteci,
restaurante). Cateva exemple de astfel de orase notabile sunt: Salonic, Marsilia, Istanbul, Tunis,
Barcelona, New Mexico, Havana, Linz, Budapesta, Belgrad etc.
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METODOLOGIE
În lucrarea de față s-a realizat o analiză completă a turismului de croazieră datorită cererii tot
mai mari pe piața turistică din întreaga lume. Vor fi surprinse toate aspectele care au dus la optarea din
partea turiștilor sprea acestă formă de petrecere a vacanței și care. prin urmare. au determinat
consolidarea poziției turismului de croazieră în topul turismului internațional din ultimii ani. Nu în
ultimul rând vor fi dezbătute și aspectele negative care pot surveni odată cu transformarea acestei
forme de turism într-un fenomen de masă cel puțin în contextul anilor ce vor urma.
În vederea realizării acestui studiu, bibliografia selectivă pe baza căreia a fost efectuată
lucrarea este una de specialitate și cuprinde cărți ale unor autori valoroși în turism, dar și în alte
domenii de referință, articole științifice de pe site-uri cu o mare reputație în ceea ce privește mediul
universitar, rapoarte științifice, diverse imagini sugestive, precum și unele oferte turistice luate de pe
site-uri de profil pentru a contura o mai bună imagine asupra diferitelor oferte și pachete turistice care
implică croaziere și, deopotrivă pentru o mai bună înțelegere a prețurilor care variază în această
branșă. În completarea cercetării teoretice, s-a lucrat și cu programul Excel pentru realizarea unor
grafice care au ajutat la reprezentarea și completarea informațiilor teoretice.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
TURISMUL DE CROAZIERĂ - SECTOR DE TOP AL TURISMULUI
Piața globală de croaziere se confruntă cu o creștere exponențială. Aceasta a crescut de la
aproape 3,8 milioane de pasageri în 1990 la mai mult de 25,3 milioane de pasageri în 2019, astfel încât
rata medie anuală a creșterii numărului de călători între 1990 și 2019 este de 6,55%. Datele privind
turismul de croazieră din anul 2015 plasează continentul nord-american în fruntea cererilor pentru
acest tip de turism cu 55% (11,82 mil. turisti), urmat apoi de croazierele desfășurate în Europa cu 30%
(6,4 mil. turisti) din ponderea totalî și cu 10% mai mult decât la începutul anilor 2000, Europa
devenind astfel și cea de-a 2 a mare destinație după Caraibe. Asia/Pacific este regiunea care se
poziționează pe locul 3 cu 15% (3,09 mil. turisti) din totalul numărului de turiști.
Turismul de croazieră poate aduce o contribuție semnificativă la economia unei destinații,
generând venituri și creând locuri de muncă. Industria de croazieră a reprezentat în totalitate
aproximativ 119,9 miliarde de euro în impact economic, 39,3 miliarde de euro în salarii și 939 000 de
locuri de muncă în anul 2014. Călătorii de croazieră cheltuiesc, în medie, 134,72$/zi, iar industriile
care au cea mai mare șansă de a beneficia de activitățile vizitatorilor sunt: transporturi (taxiuri,
autobuze), operatori de turism (inclusiv ghizi), diversele atracții de pe uscat (necesită anumite taxe de
intrare), magazinele (în special cele situate aproape de doc și în special magazine de bijuterii,
meșteșugării, magazine cu specialități locale).
Spre deosebire de alte forme de turism, sezonalitatea în cazul turismului de croazieră nu
reprezintă o problemă atât de dificilă, întrucât în afară de sezonul cald când se poate spune că este
atins apogeul vacanțelor pe apă, sunt incluse linii de croazieră și iarna în zonele (sub) tropicale sau în
emisfera sudică. În vară, Caraibe este doar a doua destinație după Marea Mediterană. La aceasta se
adaugă și croazierele din Atlanticul Europei (inclusiv Marea Baltică), ceea ce duce la o cotă de piață
combinată pentru destinațiile europene în sezonul de vară, aproape de jumătate din oferta totală. Un alt
16% din itinerarii se bazează pe Alaska, o destinație atractivă pentru a putea fi vizitată prin
intermediul croazierei, având în vedere posibilitățile limitate de a călători prin alte mijloace. Cota
europeană scade considerabil în timpul iernii, în beneficiul nu numai al Caraibelor, ci și al Mexicului
de Vest, al Asiei și al Pacificului. Și America de Sud și Oceanul Indian sunt, de asemenea, adăugate la
ofertă, ca destinații specifice de iarnă.
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11,82 MIL.

Fig.1: Evoluția cererii pentru turismul de croazieră la nivelul continentelor în anul 2015
reprezentată prin numărul de turiști
Sursa: CLIA

Fig.2: Destinațiile turismului de croazieră pe sezoane
Sursa: complied for WTO by Manuel Butler from GP Wild (International) Limited
TIPOLOGIA CROAZIERELOR
Tipul de croazieră
Voiajele pe
ocean/mare

Destinații
populare
SUA și
Canada de Est

Croazierele pe
râuri/canale

Amazon, Nil,
Rin, Sena,
Volga,
Mississippi,
Yangtse

Croazierele de lux

Insulele
Caraibe

Caracteristici
Călătorii dintr-un port spre
alt port, cel din urmă
reprezentând și destinația
finală.
Călătoriile realizate în
lungul râurilor/canalelor în
care turiștii se delectează
prin descoperirea culturii și
a patrimoniului cultural
local.
Oferă condiții de lux pentru
turiștii bogați (cabine
spațioase, bucătărie rafinată
etc) și de regulă se
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Tarife
De la aprox. 1500 euro/pers (5
nopți, 3 mese și alte facilități)

De la aprox. 1589 euro/pers
(7 nopți, mese incluse, fără
transport)

De la aprox. 4000 euro/pers în
condiții all inclusive, fără
transport

Croazierele de câteva
zile (1-3 zile)

Mediterana de
Vest (SpaniaItalia) și pe
râurile interne
(Sena etc.)

Croazierele cu specific

Marea
Mediterană,
Rhone, Saone

Croazierele pentru
seniori

Marea
Mediterană

adresează unei clientele
care dorește itinerarii mai
lungi și destinații exotice
din întreaga lume.
Destinate fie persoanelor
care se urcă pentru prima
dată la bordul unei nave, fie
celor care nu pot aloca un
buget mai mare sau care nu
au suficient timp pentru a
opta pentru o vacanță mai
lungă.
Abordează un anumit
specific (de aventură,
romantic, gastronomic,
artistic, de bal mascat,
pentru copii etc.)
Sunt croaziere “low-cost”
adresate persoanelor de
peste 55 de ani.

Aprox. 50 euro/pers
(1 noapte, 3 mese, alte facilități,
fără transport)

Între aprox. 860-3200 euro/pers

De la 700 euro/pers (transport,
cazare cu all inclusive, ghid)

Fig.3: Mega navă (“orașe” plutitoare)
Sursa: https://www.cruisemapper.com/ships/MSC-Fantasia-736

Fig. 4: Croaziere romantice: “Nunta la bord”
Sursa: https://www.greatlakesschooner.com/
toronto-cruise-weddings.html

Fig. 5: Interiorul unei nave de lux
Sursa: https://cruiseweb.com/cruise-lines/msccruises/ship-msc-splendida
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PROFILUL CONSUMATORULUI
Stereotipul unui pasager de croazieră a fost pentru o lungă perioadă de timp: "pasager
conservator și mai degrabă vârstnic, care alege să-și petreacă zilele la mare jucând bridge" (Holloway
C., 2002). Tendința actuală este variată și greu de estimat (>40% din pasageri<40 ani) și este legată de
diversitatea ofertei în raport cu nivelul socio-economic al pieței din prezent. Totuși se remarcă
următoarele caracteristici:

Fig.6: Profilul consumatorilor
turismului de croazieră

Fig.7: Tipologia consumatorului
de turism de croazieră

De regulă pasagerii sunt interesați și de câteva aspecte pe parcursul călătoriei lor precum:
serviciile de cabină, serviciile de alimentație, curățenia navei, calitatea staff-ului croazierei,
entertainment, serviciile de la bar, calitatea mâncării, informații despre excursiile de pe uscat.

Fig.8: Principalele țări din care provin pasagerii de croazieră (2017)
Sursa: CLIA One reSource
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PRINCIPALELE DESTINAȚII

Fig. 9: Destinațiile turistice de croazieră pe regiuni (2016)
Sursa: CBI, Ministry of Foreign Affairs, Cruise Tourism, 2016
1. Marea Caraibilor: cele mai multe croaziere, clima permite navigarea tot anul
2. Marea Mediterană - se disting 2 zone și anume:
• Marea Mediterană de Vest (Sicilia, Spania, Franța, Italia, Corsica)
• Marea Mediterană de Est (Grecia, Turcia, Israel, Egipt)
• De regulă turiștii sunt pasionați de istorie, cultură, galerii de artă, gastronomie
• Sezonul cel mai propice este din mai până în octombrie
3. Alaska și Antarctica: creșterea semnificativă a destinațiilor polare
• Vizitatorii sunt fascinați de frumusețea pură, de sălbăticia și de fenomenele naturale
ale mediului polar, iar mulți aleg opțiunea să vadă Antarctica înainte să dispară

Fig. 10: Destinațiile cu cei mai mulți turiști de croazieră (2016)
Sursa: UNWTO
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TURISMUL DE CROAZIERĂ ÎN ROMÂNIA
România are un mare potențial de a dezvolta turismul de croazieră deoarece beneficiază de
cele mai spectaculoase sectoare ale Dunării reprezentate de Defileul Dunării și Delta Dunării
(rezervație a patrimoniului mondial și a biosferei), principala problemă fiind lipsa infrastructurii
moderne și a atractivităților din cadrul multor porturi. Acest lucru determină ca majoritatea oprilor să
aibă loc mai ales în portul Constanța, multe alte locații fiind astfel omise, acestea putând fi observate
doar din mers. În general, fluxul anual al turiștilor de croazieră care debarcă în portul Constanța
variază între 20.000 și 70.000. De asemenea, contextul politic nefavorabil din Ucraina ultimilor ani a
stabilit că toate liniile de croazieră ar trebui să-și înlocuiască traseul obișnuit prin portul Odessa cu
portul Constanța, fapt ce a determinat o creștere a numărului de pasageri cu aproximativ 20%. Așadar,
navele de croazieră din Marea Neagră aleg acum portul Constanța și totodată, și-au prelungit șederea
pe teritoriul României cu aproximativ 1 noapte. Principalii turiști sunt cetățeni americani, urmați de cei
francezi, italieni și germani. (Mazilu M., Limbert W., Mitroi S.R., 2015)
Turiștii pot participa la circuite tematice și excursii organizate în Constanța, precum tururi pe
malul mării, degustare de vinuri la Murfatlar, croaziere de o zi în Delta Dunării, tururi arheologice și
mănăstirești, tur turistic în Constanța, București sau programe cu spectacole populare. dar și să deguste
produse culinare pescărești. Pe de altă parte, turiștii români profită mai ales de timpul liber oferit de
sfârșiturile de săptămână și aleg să ”evadeze” din marile orașe aglomerate precum București spre
Giurgiu, de unde pot lua apoi o barcă și să se plimbe liniștiți pe Dunăre ori mult mai direct, să își
petreacă weekend-ul în Deltă.

Fig. 11: România pe harta europeană a turismului de croazieră
Sursa: Amadeus River Cruises
IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a identificat navele turistice drept una
dintre principalele surse de poluare ale ecosistemelor marine prin prisma emisiilor de gaze. Emisiile de
dioxid de carbon generate de navele de croazieră contribuie semnificativ la schimbările climatice din
aceste zone, iar în mod convențional, emisiile zilnice ale unei nave de croazieră se aseamănă cu
impactul a 12.000 de automobile. Mamiferele marine și țestoasele marine din Marea Adriatică au
ingerat materiale plastice, iar ingerarea chiar și a unei mici cantități poate provoca obstrucția
intestinală și poate duce la deces.
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CONCLUZII
Piața croazierelor va cunoaște o mai mare extindere geografică în viitor (13,8% reprezintă alte
destinații care încă nu pot fi generalizate momentan ca și celelalte pentru că se află încă în dezvoltare,
nu au atras încă suficient de mulți turiști). De asemenea, multe porturi din regiunea Asia / Pacific s-au
dezvoltat rapid odată cu dezvoltarea semnificativă a orașelor portuare precum Hong Kong, Shanghai,
Xiamen, Singapore și Taiwan. În general și comunitățile locale realizează importanța turismului de
croazieră, aceștia profitând mult de pe urma debarcărilor în orașele portuare (suveniruri + locuri de
muncă).
Unul dintre aspectele negative ce se preconizează a deveni o serioasă problemă în viitor o
constituie creșterea supraaglomerării în orașe și în zona portuară a acestora care poate avea
repercusiuni asupra mediului. În acest scop, autoritățile din Alaska au stabilit un număr finit de locuri
pentru navele de croazieră alocate regiunii, iar numărul de pasageri care pot vizita insula Grand
Cayman spre exemplu, într-o singură zi este limitat la 6000. Totodată, ar trebui să se investească mai
mult în tehnologia navelor, iar un bun exemplu l-ar putea constitui implementarea navelor cu turbine
cu gaz care produc mai puțin zgomot și pot reduce emisiile de gaze cu până la 90%.
Promovarea continuă a turismului de croazieră care se află într-o continuă creștere pe plan
mondial și care oferă pachete destul de accesibile pentru toate preferințele, categoriile de vârstă etc.
situează această formă de turism în topul turismului internațional.
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PATRIMONIUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA – MODALITĂȚI
DE PROMOVARE ȘI VALORIFICARE TURISTICĂ
OPREA NICOLETA

Abstract: The theme addressed in this paper focuses on a topic of current interest, as more and more people are
interested in what cultural heritage means. This is largely due to the fact that nowadays, thanks to advanced
technology, through the use of the Internet, people have access to a wealth of information, which contributes to
the enrichment and at the same time to the awareness of the importance of cultural values. Also, in order to
promote the cultural tourist heritage, various campaigns are organized in the online environment, as well as
activities that take place within the tourist objectives. Taking into account the many objectives of cultural invoice
that meet in the city of Cluj-Napoca and which have a particularly important value for what the cultural heritage
means, thanks to the ethnic and religious interferences that have contributed to the diversification of the cultural
elements, I can say the fact that this city represents perhaps the most appropriate example, as "Treasure City" is
also called as evidence. Following the research I found that in Cluj, the promotion of cultural heritage elements
is carried out both directly (through fairs, exhibitions that take place in museums or through tourist information
and promotion centers) and indirectly (in the online environment through Facebook pages or official sites).
Cuvinte cheie: patrimoniu cultural, muzee, promovare, Cluj-Napoca

INTRODUCERE
Patrimoniul cultural este definit potrivit legislației în vigoare în România prin Legea nr.
182/2000 ca fiind format din ansamblul bunurilor ce constituie o mărturie și o expresie a credințelor,
cunoștințelor, valorilor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul lor de proprietate. Prin noțiunea de
patrimoniu cultural se înțelege atât existența unei componente materiale, cât și a uneia imateriale,
ambele fiind la fel de complexe și de variate.
Patrimoniul național reprezintă o punte ce creează o legătură între trecut și prezent, fiind
totodată esențială pentru cultura unui sat. Cultura „este partea componentă a conștiinței sociale care
exercită o puternică influență formativă asupra oamenilor” (Ursu, 2001). Potrivit Legii Culturii nr.
413-XIVdin 27.05.1999, cultura este definită ca „totalitatea modelelor de gândire, simţire şi acţiune
atât din sfera materială cât şi cea spirituală ale societăţii dar şi produsul valoric al acestora”.
Noțiunea de patrimoniu a evoluat în timp ca urmare a unor evenimente de natură istorică.
Potrivit autoarei Gabriela Pașcu, în antichitate nu se vorbea despre patrimoniu, ci mai cu seamă despre
elemente cu valoare de decor. Tocmai în decursul secolului XV se consolidează termenul de
patrimoniu denumit de colecționarii de obiecte de artă și al anticarii. (Cosovan, (n.d.). Conform
lucrării „Definition of Cultural Heritage: references to documents in history”, elaborată în 2005, cea
mai veche definiție a patrimoniului cultural datează din anul 6 d. Hr. Potrivit Legii Culturii nr. 413
adoptată la 27 mai 1999 „Patrimoniul cultural național reprezintă totalitatea valorilor și bunurilor
culturale”.
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Păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural trebuie să prezinte un interes constant,
continuu și concentrat, materializând identitatea culturală a unei societăți.
Tema abordată în cadrul acestei lucrări se centrează pe un subiect de interes actual, întrucât
tot mai mulți oameni sunt interesați de ceea ce înseamnă patrimoniul cultural atât material cât și
imaterial. Acest lucru este posibil în mare parte datorită faptului că în zilele noastre, mulțumită
tehnologiei avansate, prin intermediul utilizării internetului, oamenii au acces la o multitudine de
informații, lucru care contribuie la îmbogățirea și totodată la conștientizarea importanței valorilor
culturale. De asemenea, în sprijinul promovării patrimoniului turistic cultural se organizează diverse
campanii în mediul online, cât și activități ce au loc în cadrul obiectivelor turistice.
Un exemplu reprezentativ în acest sens îl constituie Municipiul Cluj-Napoca, ce dispune de un
patrimoniu cultural deosebit de bogat și de complex, dovadă fiind numeroasele vestigii istorice și
monumente de arhitectură ce domină orașul prin frumusețea și unicitatea lor.
Am ales să studiez despre această temă deoarece îmi doresc să aprofundez diverse cunoștințe
legate de patrimoniul cultural, concept ce tinde să ia amploare. În ceea ce privește arealul de studiu,
consider că Municipiul Cluj-Napoca este poate cel mai reprezentativ pentru abordarea acestei teme,
având în vedere moștenirea culturală deosebită de care dispune, fapt pentru care mai este numit și
„Orașul comoară”.
Studiul de față urmărește ca obiectiv principal evaluarea resurselor turistice culturale ce au
valoare patrimonială din perspectiva promovării.
METODOLOGIE
Pentru realizarea prezentului studiu privind promovarea și valorificarea patrimoniului cultural
al municipiului Cluj-Napoca, am utilizat atât metode de cercetare calitative, cât și cantitative. Printre
metodele calitative se numără documentația privind literatura de specialitate referitoare la subiectul
ales precum și metoda observației. Studiul aspectelor de ordin cantitativ s-a realizat folosind metode
precum: analiza și prelucrarea datelor statistice, metoda grafică și cartografică, dar și metoda de
observare și interpretare.
Prezenta lucrare include informații colectate și prelucrate din surse bibliografice de
specialitate având ca subiect strategii de dezvoltare și promovare a patrimoniului cultural la nivelul
Clujului. Datele au fost furnizate de Institutul Național de Statistică și din Strategia de Dezvoltare a
Municipiului Cluj-Napoca 2014 - 2020, fiind procesate și transformate în tabele și grafice, iar apoi
interpretate și analizate.
În primă fază a avut loc documentarea bibliografică și formularea temei de cercetare, precum
și stabilirea scopului.
A urmat colectarea datelor în urma consultării bibliografice, referitoare la localizarea arealului
de studiu (Municipiul Cluj-Napoca), după care a avut loc informarea cu privire la ceea ce înseamnă
conceptul de patrimoniu cultural material și imaterial și conturarea unor definiții. În continuare am
prezentat diverse tipuri de exploatare a patrimoniului turistic cultural și anume exploatarea turistică,
exploatarea economico-socială și culturală, în scop religios, precum și exploatarea în scopul educației
și instruirii.
Documentarea cu privire la tema aleasă a avut loc prin intermediul metodei de cabinet.
Ulterior am folosit metoda cartografică, prin intermediul căreia am realizat trei hărți, cu
ajutorul unor programe specializate.
Pentru generarea materialelor cartografice am avut în vedere prelucrarea unei baze de hartă
conținând trama stradală a orașului Cluj-Napoca. Astfel am conceput un număr de trei hărți turistice,
acestea conținând obiective de patrimoniu și constituind totodată un suport în prezentarea informațiilor
teoretice. În ceea ce privește criteriile după care am grupat aceste obiective, pot spune că toate fac
parte din patrimoniul orașului, având funcție strict culturală sau turistică cum sunt muzeele. De
asemenea, am analizat numărul vizitatorilor în cadrul muzeelor din Municipiul Cluj-Napoca,
interpretând date statistice preluate de pe Institutul Național de Statistică. Aceste date fac referire la
perioada 2005-2018, numărul de turiști care vizitează muzeele având o tendință de creștere continua,
ajungând chiar să se dubleze (de la 180000 în anul 2005 până la 360000 în 2018).
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Ultima metodă folosită este cea a interviului/anchetei în cadrul căreia am întocmit un ghid de
interviu referitor la promovarea patrimoniului turistic cultural muzeal pe care l-am aplicat unui număr
de 5 persoane, angajați ai unor muzee din Municipiul Cluj-Napoca (Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie
a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei – secția pavilionară, secția în aer liber a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei/Muzeul Satului Transilvănean și Muzeul de Mineralogie din cadrul
Universității Babeș-Bolyai). Interviul conține 7 întrebări înafara celor de verificare cu caracter general
ce vizează vârsta, sexul, funcția angajatului și vechimea, prin intermediul cărora se poate descrie
profilul respondențior. Astfel, din cele 5 persoane intervievate, 4 sunt de sex feminin și 1 de sex
masculin. Vârstele acestora sunt cuprinse între 30-52 de ani, vechimea variază între 5 luni-16 ani,
funcțiile fiind în mare parte de muzeografi (3 persoane), 1 persoană referent de specialitate și altă
persoană șef laborator restaurare-conservare. Interviul este structurat în două părți, prima făcând
referire la procedeele de atracție motivațională (modul în care obiectivul se face cunoscut, dacă are
propriul site, dacă promovarea vizează turiști români sau străini, informații cu privire la zilele libere
sau cele în care se aplică reduceri și tipurile de activități menite să contribuie la atragerea turiștilor).
Cea de a doua parte a interviului are în vedere informații cu privire la turiști și prețuri, constând în
aprecierea procentului turiștilor străini versus turiștilor români care vizitează obiectivul, făcând o
estimare după vârstă și profil profesional, dar și descrierea gradului de satisfacţie al clienţilor.
Prin realizarea și aplicarea acestui ghid de interviu mi-am propus să obțin niște rezultate care
îmi servesc la elaborarea studiului meu și anume să stabilesc metodele și mijloacele de promovare ce
vizează patrimoniul muzeal și în ce condiții se desfășoară acestea.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
În urma studiului am grupat rezultatele obținute în două categorii, prima vizând elementele de
patrimoniu cum sunt muzeele, lăcașele de cult, dar și palate sau bastioane, iar cea de a doua categorie
include analiza modului în care este promovat patrimoniul muzeal.
PREZENTAREA ELEMENTELOR CU VALOARE PATRIMONIALĂ
În acest subcapitol voi descrie care sunt cele mai importante obiective culturale din ClujNapoca și pe care le-am grupat în trei categorii și le-am localizat în cadrul unor reprezentări
cartografice. Acestea se împart în: muzee, obiective exploatate turistic, iar ultima categorie vizează
palatele, turnurile și bastioanele.
Cluj-Napoca este un oraș cultural, dominat de prezența a numeroase obiective de patrimoniu,
printre cele mai importante fiind muzeele. Harta de mai jos (fig. nr. 1) prezintă principalele muzee din
Cluj-Napoca, majoritatea fiind situate în centru istoric al orașului. Astfel, în cadrul hărții sunt cuprinse
atât muzee ce aparțin Universității Babeș-Bolyai cum este Muzeul de Mineralogie, de Palontologie și
Stratigrafie, Muzeul Zoologic sau Muzeul Botanic, cât și muzee de tip tradițional, cu specific sătesc
(Muzeul Etnografic al Transilvaniei), sau muzee clasice precumeste cel de Artă sau de Istorie. Datorită
faptului că acest oraș este cunoscut și pentru IT, s-a luat hotărârea construirii unui muzeu care să
deservească acest domeniu și anume Muzeul de Calculatoare.
Următorul subcapitol vizează obiectivele turistice care se vizitează și au strict funcție turistică
(muzeele), dar și obiectivele care dispun de amenajări tursitice.
Astfel, harta (reprezentată mai jos ca fig. nr. 2) prezintă 4 categorii de obiective și anume:
muzee, lăcașe de cult, parcuri și grădini, precum și obiective culturale. Muzeele au fost incluse
deoarece îndeplinesc o funcție exclusiv turistică și emit bilete, a doua categorie reprezentată de
lăcașele de cult am cuprins-o întrucât în cadrul lor au loc tururi ghidate, ce sunt destinate turiștilor.
Parcurile și grădinile reprezentate de a treia grupă dispun de amenajări turistice (Casinoul din Parcul
Central sau Grădina Botanică), iar ultima categorie este marcată de prezența teatrelor care emit bilete
și au funcție turistică, dar și a Bastionului Croitorilor care funcționează ca Centru de Cultură Urbană și
este vizitat de turiști. Pe hartă, cele mai numeroase sunt muzeele și bisericile, care sunt concentrate în
principal în partea centrală, pe marile bulevarde (Bd. 21 Decembrie 1989, Regele Ferdinand,
Bulebvardul Eroilor).
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Toate acestea sunt incluse în patrimoniul Clujului datorită elementelor arhitectonice deosebite de care
dispun, dar și datorită vechimii lor.

Fig. nr. 1: Harta muzeelor din Municipiul Cluj-Napoca
Sursa: bază prelucrată după harta autorului Florin Rosoga
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Fig. nr. 2 : Harta obiectivelor exploatate turistic din Municipiul Cluj-Napoca
Sursa: bază prelucrată după harta autorului Florin Rosoga
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Obiectivele analizate în lucrare în acest subcapitol cum sunt Turnul Pompierilor și Bastionul
Croitorilor, prezintă și o valoare istorică, dovadă fiind urme ale primei cetăţi medievale care a existat
aici. Importanţa acestora pentru patrimoniul turistic al oraşului reiese în principal din vechimea lor şi
apoi din funcţia pe care au avut-o în trecut, toate aceste obiective putând fi observate pe harta
reprezentată de fig. nr. 3. Bastionul Croitorilor în prezent are funcție de centru de cultură urbană.
Palatele din oraș cum sunt: Palatul Elian, Babos, Berde, Szeky sau Teleki, etc, la momentul
actual nu au neapărat funcție turistică în sensul că nu se vizitează, majoritatea adăpostind la parterul
lor diverse magazine, iar la etaj un ansamblu de locuințe, însă sunt incluse în patrimoniu, deoarece
prezintă atât o arhitectură deosebită aparținând anumitor stiluri, cât și o vechime considerabilă.

Fig. nr. 3 : Harta palatelor, turnurilor și bastioanelor din Municipiul Cluj-Napoca
Sursa: bază prelucrată după harta autorului Florin Rosoga
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ANALIZA PRIVIND MODUL DE PROMOVARE A
PATRIMONIULUI CULTURAL MUZEAL
Acest capitol şi-a propus să prezinte modul în care sunt promovate muzeele din Municipiul
Cluj-Napoca. Astfel, s-a pornit de la conceperea unui ghid de interviu ce vizează aspecte ale
promovării și valorificării patrimoniului cultural, urmând să fie aplicat câte unui angajat din cadrul
unor muzee din oraș. Muzeele vizate sunt: Muzeul de Artă, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei,
Muzeul Etnogtafic al Transilvaniei – Secția pavilionară, Muzeul Etnografic – Secția în aer liber
(Muzeul Satului) și Muzeul de Mineralogie din cadrul Universității Babeș-Bolyai.
În urma aplicării interviului am centralizat rezultatele obținute de la persoanele intervievate și
le-am organizat în două tabele sintetice, așa cum se poate observa mai jos în tabelele nr. 1și 2.
Pe parcursul analizei am constatat faptul că toate aceste muzee dispun de un site oficial
pentru promovarea patrimoniului cultural, aceasta realizându-se și prin intermediul târgurilor și
activităților tradiționale (exemplu Măsurișul oilor în Parcul Etnografic al Transilvaniei) sau chiar cu
ajutorul paginilor de Facebook. De asemenea, Centrul de Informare Turistică al Municipiului ClujNapoca contribuie la valorificarea și promovarea patrimoniului cultural muzeal. Vizitarea muzeelor
este realizată atât de către turiștii români, cât și de cei străini. În ceea ce privește zilele cu intrare
liberă, acestea sunt în Noaptea Muzeelor cu precădere și de 1 iunie.
Tabel nr. 1: Analiza tipologiei turiștilor din cadrul muzeelor din Municipiul Cluj-Napoca
Muzeul
de Artă

Turiști străini
Turiști români
Gradul de
satisfacţie al
turiștilor
Informații
privind turiștii
români versus
străini
(procente,
vârstă, profil
profesional)

DA
DA
Mulțumiți
și foarte
mulțumiți
Aprox.
10-15%
străini,
85-90%
români,
de toate
vârstele

Muzeul
Național de
Istorie a
Transilvanie
i
DA
DA
Mulțumiți

Muzeul de
Mineralogi
e ClujNapoca

Muzeul
Etnografic al
Transilvaniei

Parcul Etnografic
Național
„Romulus Vuia”
Cluj-Napoca

DA
DA
Mulțumiți

DA
DA
Mulțumiți

DA
DA
Foarte mulțumiți

Mai mulți
români,
predomină
școlarii,
elevii și
studenții

Aprox.
10%
străini,
90%
români

Aprox. 50-50%,
turiștii români
fiind mulți elevi și
preșcolari, iar cei
străini pensionari

Aprox. 40% străini,
60% români care
sunt tineri și
persoane peste 60
de ani

Tabel nr. 2: Analiza promovării muzeelor din cadrul Municipiului Cluj-Napoca

Informații
despre site

Muzeul de
Artă

Muzeul Național
de Istorie a
Transilvaniei

Muzeul de
Mineralogie
Cluj-Napoca

Acces
(programul
de vizitare,
prețul
biletelor,
contact,
abonare
newsletter),

De interes public,
istoricul instituției,
obiectul de
activitate,
informaţii despre
colecţii, şantiere
arheologice,
angajaţii, orar de

Principalele
colecții de
minerale din
muzeu, prețuri
respectiv
programul cu
publicul
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Muzeul
Etnografic
al
Transilvanie
i
Locații, tur
virtual,
eveniente,
program,
personal

Etnografic
Național
„Romulus
Vuia” ClujNapoca
Istoricul,
obiectivele,
personalul/
news –
activități,
articole

Informații
despre
promovarea
obiectivului

Activități/
festivaluri/
târguri
dedicate
promovării

istoricul
clădirii,
publicațiile
instituției,
evenientele
culturale
Prin site,
Facebook,
comunicate
de presă,
știri, afișe,
invitații
Noaptea
Muzeelor,
expoziții

Zile cu
intrare
liberă sau cu
reducere

Noaptea
Muzeelor

vizitare, tarife,
descrierea
evenimentelor
temporare, contact

Prin pagina web,
pagina de Facebook
și de Instagram,
comunicate de
presă, interviuri
radio, TV, afișe
Expoziţii
temporare,
concerte,
spectacole, lansări
de carte, conferinţe,
ateliere de educaţie
muzeală sau de
creaţie
Ziua de miercuri
pentru pensionari în
intervalul orar 12 –
18 și Noaptea
Muzeelor

Prin pagina web
a UBB și pagina
de Facebook a
muzeului

Prin știri,
centre de
informare,
televiziuni

Prin site, 2
pagini de
Facebook,
afișe, știri,
presă

Noaptea
Muzeelor,
activitatea
intitulată
„Povestea unui
Mineral”

Târguri,
spectacole
folclorice și
tradiționale,
oferte de
ateliere
meșteșugăreș
ti
Noaptea
Muzeelor, 1
iunie, 2 mai,
vernisaje

Noaptea
Muzeelor,
Măsurișul
oilor, concerte,
târgul
creatorilor
populari,
concerte
Noaptea
Muzeelor, 1
iunie, Ziua
Tineretului

Noaptea
Muzeelor,
pentru grupuri
având o
solicitare în
prealabil

Tabel nr. 3: Evoluția numărului de vizitatori în muzee și colecții publice în perioada 2005-2017, în
Municipiul Cluj-Napoca
Sursa: Institutul Național de Statistică
În continuare voi prezenta un tabel cu nr. de vizitatori în cadrul muzeelor din anul 2005 (când
erau aproximativ 180000), până în 2018 când se ajunge la un nr. de aproximativ 360000.
Anul
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr.
Vizita
torilor

178
062

169
554

159
946

213
935

277
219

228
522

249
714

347
431

455
763

397
287

609
586

328
889

360
641

Analizând tabelul nr. 3, se constată astfel o evoluție spectaculoasă a numărului de vizitatori în
ceea ce privește muzeele, lucru datorat atât promovării directe de care beneficiază muzeele și anume
prin târguri, dar și prin intermediul promovării acestora în mediul online.
CONCLUZII
Cluj-Napoca dispune de un patrimoniu cultural foarte bogat și divers, dovadă fiind
numeroasele obiective ce prezintă valoare turistică, istorică sau de alte tipuri.
Un mare avantaj al Clujului este faptul că reușește să se mențină pe primele locuri în multiple
domenii, grație resurselor naturale și culturale de care dispune și care sunt valorificate prin diferite
programe de promovare.
În urma etapei de teren ce a constat în aplicarea interviului unui număr de 5 respondenți
angajați în cadrul celor mai importante muzee din Cluj, am reușit să obțin rezultatele pe care mi le-am
propus la începutul studiului și anume să stabilesc modul în care se realizează promovarea resurselor
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culturale de patrimoniu și care sunt acele elemente cu valoare patrimonială deosebită, ce fac posibilă
denumirea Clujului ca fiind „orașul comoară”. Cred că acest lucru este deosebit de important întrucât
Cluj-Napoca dispune de o multitudine de obiective cu o încărcătură patrimonială și culturală aparte,
elemente ce merită promovate pentru a fi vizitate de cât mai mulți turiști și pentru a fi valorificate mult
timp de acum încolo.
În concluzie, consider că Municipiul Cluj-Napoca are toate atuurile pentru a putea fi definit
drept cel mai important centru cultural din Transilvania sau chiar din țară.
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TENDINȚE ÎN EVOLUȚIA OFERTEI CĂTRE DESTINAȚIILE RELIGIOASE.
STUDIU DE CAZ - JUDEȚUL NEAMȚ
OSICEANU NICOLETA-OCTAVIA

Abstract: The purpose of this paper is to determine the tendencies that exist in the evolution of offers towards
the religious objectives of Neamț county, taking into account that it is an area with tradition in terms of religious
trips because of the amount of important monasteries in Moldova region. Apparently, at the national level, the
trips in this area has become an phenomenon that has begun to be studied. At the same time, it has been found
that in recent decades there has been a shift from pilgrimage to religious tourism. Those are two concepts that are
often being confused, not fully understood by people. Thus, in order to understand the trends and this change
that took place, we developed a series of analyses based on a questionnaire (completed by travelers to the
monasteries in Neamț county) whose answers helped us to clarify the evolution of the offer to religious
destinations, observing that the needs of people differ from those of the past, not emphasizing theocentrism but
more on the desire to combine the spiritual with other tourist motivations.
Cuvinte cheie: turism religios, pelerinaj, obiective religioase, destinatii religioase, judetul neamt, tendinte turism
religios, evolutia ofertei turistice

INTRODUCERE
De-a lungul secolelor, omul a dorit să-și îndeplinească anumite nevoi spirituale, iar călătoria a
oferit oportunitatea prin care putea să-și atingă aceste obiective întrucât există diferite locuri care au
resursele necesare pentru satisfacerea lor. Odată cu trecerea timpului, populațiile s-au dezvoltat, noi
resurse pentru îndeplinirea nevoilor au fost descoperite, motivațiile s-au diversificat, toate acestea
conducând la apariția diverselor forme de călătorie. În prezenta lucrare, fiind vorba despre evoluția
unui concept destul de complex, și anume turismul religios, este important de menționat faptul că
acesta este derivat al pelerinajului, o formă de călătorie cu o vechime mai mare de 2000 de ani.
Cunoscut este faptul că oamenii din totdeauna au crezut în Divinitate, în ceva mai presus decât ei,
iar de-a lungul timpului s-au format mai multe religii. Religia a jucat și joacă în continuare un rol
important și determinant în viaţa şi activitatea oamenilor și mai ales în industria turismului. Potrivit lui
Geertz (1966), aceasta este un sistem de simboluri care acționează pentru a stabili dispoziții și
motivații puternice și de lungă durată prin formularea unor concepții despre o ordine generală de
existență. Implică în principal convingeri despre originea cuiva, locul în lume sau despre
responsabilitatea de a trăi și de a acționa în mod specific în lume. Se crede că religia este un sistem
complex legat de moralitate, istorie și societate. Bogăţia spirituală a lăcaşelor de cult (schituri, biserici,
mănăstiri), precum şi personalitatea puternică a unor oameni dedicaţi spiritual, care se află în aceste
aşezăminte, a atras admiraţia și atenția oamenilor, conducând la manifestarea unei atitudini speciale
faţă de toate acestea. (Gurita, 2016) Așadar, datorită existenței religiilor și a monumentelor pe care leau construit practicanții acestora, a putut să apară pelerinajul, practicat peste tot în lume.
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Și totuși, ce este pelerinajul? Pelerinajul, ca una dintre cele mai vechi forme de exprimare a
închinării religioase, reprezinta mișcarea unui călător sau a unui grup de călători din locul de reședință,
de obicei cu un scop sacru în minte, spre un loc care a fost sfințit prin prezența sau acțiunile Divinității
sau a unei persoane Sfinte (Coleman, 2002) sau pe scurt "o excursie într-un loc considerat sacru
datorită influenței deosebite a lui Dumnezeu.” (Ostrowsky, 2000, pg.14). În general, este înțeles ca o
călătorie efectuată din motive strict religioase, al cărei obiectiv final este realizarea unor acte
religioase, oamenii fiind atrași și de artefacte sfinte, care promovează, atrag pelerini și fac posibilă
desfășurarea actului spiritual al credincioșilor: Sfinte Moaște, Icoane Făcătoare de Minuni, morminte,
etc. Cu alte cuvinte, esența unui pelerinaj a fost întotdeauna legată de dorința credincioșilor de a intra
în comuniune cu sacrul și a fost adesea rezultatul spontaneității credincioșilor și a nevoilor lor
spirituale. „Fiecare pas de-a lungul drumului are sens. Un pelerinaj nu este o vacanță: este o călătorie
de transformare în care are loc o schimbare semnificativă. La întoarcerea de la pelerinaj, viața este
văzută cu ochi diferiți. Nimic nu va mai fi din nou la fel" (Wiederkehr, 2001, p.11). Omul, spațiul și
sacrul sunt cele 3 elemente prin a căror îmbinare reiese în ansamblu pelerinajul. (Jackowski, 2000).
Datorită evoluției societății dar și a faptului că omul nu mai este atât de legat de ceea ce
înseamnă sacralitate, mentalitatea schimbându-se odată cu timpul, a apărut și conceptul de turism
religios, care este o formă de turism prin care oamenii călătoresc individual sau în grupuri, destinația
fiind unul sau mai multe obiective cultural-religioase. Acesta îmbină motivația religioasă cu alte
motivații turistice, precum nevoia de recreere, de a vedea împrejurimile, de a întâlni oameni noi și de a
admira patrimoniul cultural. (Weidenfeld, 2008, p.147) Deși în fiecare zi turiștii participă la o masă
sfântă și la rugăciuni comune, vizitând diferite obiective sacre, aspectul principal al călătoriei lor nu
are un caracter "pur" religios, ci unul legat de motive diferite: cognitive, recreative, terapeutice, legate
de sport și altele.
Deși printre asemănări se numără deplasarea într-un alt spațiu, diferit de reședință, cu alte
scopuri decât cele lucrative, existența elementelor de bază ale infrastructurii turistice (alimentație
publică, transport, cazare), influențarea dezvoltării sectorului terțiar, adică cel al serviciilor și
desfășurarea în aceleași perioade ale anului, turistul și pelerinul reprezentând tipuri de călători motivați
în special de factorul religios, pelerinajul nu poate fi considerat la momentul actual o formă de
turism, chiar dacă în viitor lucrurile pot deveni diferite. Chiar dacă diferența dintre aceste două
concepte este puțin cam vagă, dacă privim fără a lua în calcul posibilitățile de transformare ale
turiștilor în pelerini sau invers sau chiar a interconectării pe viitor a celor două forme de călătorie,
realizăm că de fapt motivația, intensitatea credinței și trairile interioare ale omului sunt cele care pun
în evidență pelerinajul și turismul religios. Pelerinul va dori întotdeauna să ajungă la un obiectiv
religios pentru spiritualitate, comuniune cu Dumnezeu, rugăciune și pentru a scăpa de agitația lumii
cotidiene și a dobândi liniște interioară, pe când turistul religios dorește să viziteze mai mult din punct
de vedere cultural, să se documenteze, să-și îmbogățească cunoștințele prin informațiile primite de la
ghizi, să admire arhitectura, pictura și unicitatea fiecărui monument.
METODOLOGIE
În această lucrare doresc să evidențiez faptul că la nivelul județului Neamț, unde potențialul
turistic religios este complex, în ultimele decenii a avut loc o evoluție a ofertelor privind obiectivele
religioase, trecându-se de la practicarea pelerinajului la turismul religios care implica si alte motivatii
si implicit alte obiective turistice. Tocmai de aceea, în cadrul acestei lucrări au fost abordate mai multe
metode care au ajutat la conceperea, rezolvarea și finalizarea acestei cercetări, atingându-se toate
obiectivele propuse.
Într-o primă fază s-a folosit metoda documentării, care constă în consultarea unei bibliografii
de specialitate (articole științifice, teze de doctorat, documente foto, video) pentru acumularea
anumitor cunoștinte în ceea ce priveşte pelerinajul și turismul religios, pentru a se înțelege concret
fenomenele pe care le determină cele două tipuri de călătorii.
Metoda sintezei folosită pe urmă are la bază metoda anterioară ce-i furnizeză un important
material faptic. Prin această metodă s-a permis cunoaşterea celor două tipuri de călătorii privind
particular asupra județului Neamț, unde sunt o parte din marile mănăstiri ale României.
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O altă metodă utilizată a fost cea a observației, dar și cea a comparației întrucât în urma
observației se obțin informații legate de detaliile care pun în evidență pelerinajul și turismul religios,
iar prin comparare se ajunge la stabilirea elementelor comune, dar și a celor care le diferențiază.
Acestea două reprezintă un atu întrucât au adus înțelegerea diferențelor care există între cele două
concepte studiate, a antitezei dintre ceea ce se întamplă astazi și cum erau privite cu câteva decenii în
urmă. Aceste două metode au fost folosite atât în studierea literaturii de specialitate, cât mai ales pe
teren, în județul Neamț, comunicand cu vizitatorii mănăstirilor sau pur și simplu privind din exterior
comportamentul și atitudinile pe care le au în raport cu lăcașul de cult.
Metoda anchetei pe baza chestionarului a putut aduce la câteva rezultate și concluzii. Acesta a
fost completat de un număr de 150 de călători la lăcașele de cult din județul Neamț. În chestionarul
realizat pentru acest studiu, gradul de complexitate al întrebărilor a avut o tendință de creștere apoi de
descreștere, întrebările fiind predominant închise, având mai multe variante de răspuns din care puteau
să aleagă una singură sau mai multe, în funcție de întrebare. Totodată, întrebările au fost în număr
potrivit, menite să aducă cercetării argumentele necesare pentru a evidenția tendințele călătorilor la
mănăstirile din județul Neamț, pentru a se observa evoluția ofertelor. Întrucât oamenii și nevoile lor
descoperite, analizate și cercetate cu ajutorul diferitelor instrumente și metode au adus în momentul de
față în literatură și pe piața turistică cele două concepte, am decis să folosesc acest instrument de
cercetare care este eficient deoarece oferă date calitative, subiectivitatea respondenților ajutându-ne să
observăm tendințele de călătorie care există în acest spațiu cultural-religios al județului Neamț.
În urma realizării și analizării chestionarului, s-a utilizat și metoda diagramelor ce impune
reprezentări grafice ale șirurilor de valori ale elementelor, venind în folosul interpretării profilului
respondentului și a tendințelor practicanților de turism religios și pelerinilor care se îndreaptă spre
marile edificii religioase din județul Neamț.
De asemenea, o ultimă metodă folosită a fost cea cartografică care se bazează pe întocmirea
de hărți cu semne convenționale în programe specializate (în această lucrare s-a utilizat programul
ArcGis) care vin în sprijinul informațiilor existente, evidențiind în cazul de față localizarea marilor
mănăstiri în cadrul județului pentru a înțelege unde se îndreaptă cel mai mare flux de practicanți ai
pelerinajului sau turismului religios.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Apariţia pelerinajului și a turismului religios în regiunea de nord-est a României, unde se află
județul Neamț, este legată de existenţa mănăstirilor, schiturilor și bisericilor importante care constituie
poli spirituali importanți pentru călători. Factorul divin este cel care a determinat construirea
numeroaselor lăcașuri de cult, adevărate capodopere ale realizării umane. De cele mai multe ori,
ansamblurile monahale au dimensiuni mari, impunându-se prin grandoare, simboluri unice, măreție,
diversitate arhitecturală sau prin materialele folosite. Peisajul arhitectural deseori atrage numeroși
turiști, cum de altfel s-a întâmplat și în cazul județului Neamț. Vizitarea obiectivelor de acest fel pare
să capete din ce în ce valoare mai mare. (Florea-Alexe, 2014)
În secolele XV - XIX mănăstirile ofereau adăpost negustorilor și celor care poposeau în aceste
lăcașuri de cult, beneficiind de cele mai multe ori de cazare şi masă gratuită, pentru aceștia
mănăstirile având la dispoziție camere speciale. Totuși, deplasările erau realizate datorită faimei
edificiilor de către diferiți oameni care soseau la marile sărbători în pelerinaj tocmai de la distanţe
destul de mari, din diferite județe din țară, deplasarea efectuându-se de cele mai multe ori pe jos, până
la apariția mijloacelor de transport care au ușurat accesul. Apariţia orașelor, a locurilor de muncă în
diferite domenii, reducerea timpului liber și creşterea veniturilor populaţiei au condus la dorința de a
ieși din rutina zilnică, crescând astfel interesul pentru modalităţi de petrecere a timpului liber, precum
pelerinajul, conturându-se mai pe urmă și conceptul de turism religios ca fenomen distinct. În cadrul
nevoilor omului urban de eliberare față de stresul cotidian chiar şi pentru câteva zile, un loc important
il constituie dorințele spirituale, având la bază diferitele motivații. (Gurita, 2016) Fie că este vorba
despre peisajele naturale și culturale, fie că este vorba despre liniștea și pacea regăsite în cadrul
complexelor monastice sau despre o suferință sufletească sau o boală, toate acestea îi determină pe
oameni să se îndrepte spre astfel de locuri, precum marile mănăstiri Agapia, Neamț, Bistrița, Sihla,
Sihăstria, (Fig.1) în care ei simt că vor găsi alinarea de care au nevoie.
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Fig. 1. Harta mănăstirilor din județul Neamț
După cum afirmă Doina Gurița (2016, pg. 362) în lucrarea sa, printre „caracteristicile
principale ale turismului religios în regiune putem enumera: existenţa unui număr impresionant de
elemente de patrimoniu religios care atrag un număr impresionant de turişti, există elemente de
patrimoniu religios recunoscut UNESCO, slab valorificate, majoritatea obiectivelor turistice religioase
se află în spaţiul rural, consumatorii acestei forme de turism petrec în general un sejur minim de o zi,
deplasarea se face fie individual, cu mijloace de transport în comun sau mijloace de transport proprii,
fie organizat prin intermediul unei agenţii de voiaj, în localităţile destinatare pelerinii apelează la
serviciile de cazare, masă şi transport local și prin schimburile comerciale care au loc, turiştii
contribuie la valorificarea superioară a resurselor locale.” Câteva dintre aceste caracteristici au putut fi
depistate și prin intermediul chestionarului realizat, ceea ce indică veridicitatea acestuia.
Ținând cont că această lucrare dorește să prezinte evoluția ofertei către destinațiile religioase
din județul Neamț, o să amintim și perioada comunistă, întrucât numeroase studii s-au concentrat în
principal pe situația edificiilor și credințelor religioase de atunci. Reprimarea comunistă a afectat
semnificativ toată dominația, unele biserici și mănăstiri au fost închise, iar practica religioasă a scăzut
semnificativ. Asociațiile religioase de caritate și pelerinajele erau interzise. De asemenea, bisericile nu
aveau voie să se angajeze în diversele activități publice, iar rolul lor s-a redus doar la activitățile
religioase. Situația a constituit o noutate pentru România, deoarece Biserica Ortodoxă a jucat în mod
tradițional un rol important mai ales în spațiul public și politic. De altfel, dincolo de dimensiunile
represiunii politice care au afectat societatea românească și cultele religioase, alți factori au contribuit
la menținerea unui nivel relativ ridicat de religiozitate în România, precum relația strânsă dintre religie
și identitatea națională. În România, Biserica Ortodoxă a contribuit la formarea identității naționale la
începutul secolului al XIX-lea (Giușcă, Gheorghilaș și Dumitrache, 2018). După căderea regimului
comunist, coordonatele câmpului religios s-au schimbat, având loc adevărata liberalizare religioasă,
noi mișcări religioase, au început să fie construite mănăstiri, iar pelerinajul a obținut valențe
importante în spațiul românesc (Gillet, 2001). Comparativ cu perioada comunistă, când aceste practici
au fost reduse, după 1990, pe fondul transformărilor din societate, se poate observa o creștere
constantă a practicilor religioase și o renaștere a pelerinajelor, precum și a turismului religios, care s-a
impus mai ales în ultimele decenii (Giușcă, Gheorghilaș și Dumitrache, 2018).
Știind faptul că există un flux mare de călători în această zonă și pentru a observa evoluția
ofertelor privind obiectivele religioase, a fost realizat un chestionar a căror respondenți au fost 150 de
călători la lăcașele de cult din județul Neamț. Peste jumătate din numărul respondenților, adica 51%,
au afirmat că au vizitat un lăcaș de cult în calitate de turiști/ vizitatori, 3,4% au menționat faptul că nu
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au vizitat niciodată, iar restul de aproape jumătate au vizitat în calitate de pelerini. Cu toate acestea,
există o posibilă eroare dată de faptul că respondenții nu au înțeles cu exactitate diferența dintre
pelerinaj și turism religios, 15,4% considerând că pelerinajul are un sens laic, adică lipsit de ceea ce
înseamnă religie și cler, și nu spiritual așa cum este afirmat în definiție "o excursie într-un loc
considerat sacru datorită influenței deosebite a lui Dumnezeu.” (Ostrowsky, 2000, pg.14) și 49%
afirmând că turismul religios are o conotație sacră și nu economică așa cum se pune în evidență în
industria turismului. Acestea ne atestă faptul că cei care călătoresc confundă cei doi termeni întrucât
nu cunosc diferența clară dintre ei.
Totuși, de ce aleg oamenii să-și petreacă timpul și vizitând obiective religioase precum
Mănăstirile Agapia, Neamț, Sihla, Bistrița, Tazlău? Pentru a afla care sunt cele mai apreciate motive
pentru care oamenii fac această alegere, respondenții au avut de bifat pe o scală de la 1-5 motivele
propuse în chestionar (vezi Fig.2) pentru a afla în ce măsură acestea i-au determinat să plece în astfel
de călătorii religioase din județul Neamț.

Fig. 2. Aprecierea de către respondenți a motivațiilor de vizitare a
lăcașurilor de cult din județul Neamț
Motivul care își pune cel mai mult amprenta este cel al liniștii și păcii existente în aceste
locuri, primind un scor maxim de la un număr mare de persoane, iar cel care a primit din partea multor
respondenți un scor foarte mic este al socializării. Din acestea putem trage concluzia că omul din
mediul urban, un spațiu în care comunicarea cu ceilalți se realizează destul de intens, are nevoie și de o
pauză, de o perioadă de liniște, de pace, de contemplare, în care să stea de vorbă cu sine, cu
Dumnezeu, reușind să-și găsească un echilibru care să-l ajute să se reîncarce cu energia necesară
pentru refacerea relațiilor cu cei din jur și pentru a-și recăpăta dorința de a fi mai bun cu ei. De
asemenea, frumuseţea naturii unde este situat lăcașul de cult se situează pe locul al doilea cu cel mai
mare scor și a fost considerat un atu și un motiv pentru a călători întrucât peisajele montane și pădurile
de amestec sau de conifere oferă privitorului obișnuit cu mediul citadin șansa de a sta față în față cu
frumosul mediului sălbatic. Pocăința și Moaștele Sfinților, din perspectiva turiștilor și pelerinilor în
județul Neamt, se află în antiteză în privința importanței ca motiv de alegere a unei destinații
religioase. Scorul maxim in privința aprecierii celor două a fost dat de un număr mai mic de
respondenți, printre care cel mai posibil cei care practică un pelerinaj în sensul absolut al cuvântului.
Rugăciunile pentru diferite nevoi, consolidarea credinţei în Dumnezeu și găsirea unei lumi autentice
sunt motive care au fost apreciate de la 1-5 de către un număr aproape egal de persoane ceea ce
înseamnă faptul că experiențele religioase trăite individual sunt, prin urmare, cruciale în înțelegerea
motivațiilor, deoarece mulți oameni urmăresc să fie transformați, curățiți sau reînnoiți pe baza unor
acțiuni puternice divine. Motivațiile nu sunt determinate doar de factori externi, ci sunt conduse de
convingeri personale puternice și profund conturate legate de relația cu sacralitatea. Unii dintre
respondenți au avut totuși o educație religioasă de la o vârstă fragedă, transmisă de părinți sau bunici,
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pe când alții au început la o vârsta mai tarzie să pună accentul și pe această latură. Primii nu vor avea
nevoie de consolidarea credinței mai mult ca cei din urmă și tocmai asta ar determina o diferență de
scor. Totuși această egalitate în acordarea punctajelor relevă diferența dintre oameni în privința celor
trei motive, întrucât punctajul nu este dus într-o extremă sau alta. În privința arhitecturii specifice
aşezărilor religioase, se observă că oamenii au un raspuns neutru, întrucât cei mai mulți au bifat cifra
3, ceea ce înseamnă că nu este un motiv foarte important dar nici de neglijat în călătoria spre
mănăstirile din județul Neamț. Cultura și istoria joacă un rol important în viața noastră și există nevoia
de a te îmbogăți din acest punct de vedere, dar pentru vizitarea unei mănăstiri nevoile profunde sunt
altele, punându-se accent pe latura sufletească, dar nu se neglijează totuși și ceea ce este deosebit
pentru ochiul uman, precum arhitectura.
Se constată că oamenii nu merg doar
pentru ceea ce înseamnă practicarea
credinței, ci călătoriile în locurile
religioase din județul Neamț sunt un mod
de a-și găsi liniștea și de a admira și ceea
ce înseamnă peisajul cultural și natural.
Astfel, se observă trecerea de la
pelerinajul pur la turismul religios, în care
oamenii simt nevoia și de altceva și nu se
pornesc în călătorie mizând doar pe ceea
ce înseamna sacralitate si ritualuri de
credință.
Analizând
nevoile
consumatorilor,
agențiile
de
turism
și de
Fig.3. Tipurile de cazare pentru care optează respondenții
pelerinaje s-au adaptat la acestea și au
încercat să includă și alte obiective în ofertele lor (precum Cetatea Neamțului, Casa Memorială a lui
Ion Creangă din Humulești și alte muzee). De asemenea, chiar mănăstirile și-au deschis muzee în care
sunt expuse obiecte de cult importante, ceea ce face posibilă practicarea turismului cultural-religios.
Totodată, în evoluția ofertelor la destinațiile religioase din județul Neamț, se observă trecerea de
la cazarea la mănăstiri la cea de la unități precum vilele, pensiunile, hotelurile. La întrebarea „Unde
obișnuiți de cele mai multe ori să vă cazați atunci când practicați una dintre cele două tipuri de
călătorii?”, 48% dintre respondenții chestionarului au ales varianta „vile, pensiuni, hoteluri, etc” (vezi
Fig.3), majoritatea făcând parte din categoria turiștilor, care sunt dornici de un confort ridicat, de
comoditate și nu au nevoie de o atmosferă sacră și în acest caz. Toate acestea ne conduc cu gândul la
ceea
ce
afirmă
Giușcă,
Gheorghilaș
și
Dumitrache
(2018) în lucrarea lor, și anume
faptul
că
urbanizarea
și
modernizarea din ultimele secole
a redus rolul pe care religia îl
joacă în viața socială. De
asemenea, evoluția științei și
creșterea gradului de educație a
populației au înlocuit explicația
religioasă cu una științifică. În
plus, scăderea controlului social
al bisericii și a comunității
Fig.4. Gradul de religiozitate al respondenților
tradiționale oferă indivizilor
libertatea de a alege în ce să creadă și cum să creadă. Astfel, modernitatea a acționat asupra credințelor
religioase prin scăderea practicilor religioase și repoziționarea valorilor religioase în sistemul
individual, schimbându-se și nivelul religiozității individuale, după cum se poate observa în Fig.4,
respondenții apreciind în chestionar gradul de religiozitate pe care-l au, pe o scală de la 1 la 4, destul
de diferit.
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Ca o ultimă întrebare din chestionar („Ce ați fi interesat/ă să practicați?”), la care respondenții au
avut de ales între 3 variante (vezi Fig. 5), observând dorințele celor care l-au completat, 42% și-au

Fig. 5. Tipurile de călătorie pentru care optează respondenții
manifestat interesul față de practicarea turismului religios printr-o aventură pe bicicletă la o serie de
mănăstiri din județul Neamț. Totodată, din cauza faptului că peste 50% dintre respondenți au un venit
între 0-1000 RON, o astfel de calatorie ar fi ideală întrucât costul este relativ scăzut.
CONCLUZII
Analizând evoluția și tendințele actuale, deși perioada comunistă nu a fost favorabilă pentru ceea
ce înseamnă oferte la marile mănăstiri din județul Neamț, liberalizarea de după 1990 a dus la
posibilitatea mai mare a plecărilor, la schimbarea mentalitaților, apariția altor nevoi, constatând ca
există dorința de a se trece spre turism religios, chiar rezultatele chestionarului întărind această
afirmație. Astfel, 51% din respondenți au afirmat că au vizitat un lăcaș de cult în calitate de turiști/
vizitatori. Totodată, 48% au afirmat faptul că obișnuiesc să se cazeze la vile, pensiuni și hoteluri în
călătoriile lor religioase din județul Neamț, majoritatea făcând parte din categoria turiștilor, care sunt
dornici de un confort ridicat, de comoditate și nu au nevoie de o atmosferă sacră. Totodată, motivația
înclină spre liniștea și pacea care se regăsesc la marile mănăstiri din zonă și spre frumusețea naturală,
mai puțin punându-se accent pe rugăciune, pocăință sau consolidarea credinței. Acest lucru întărește și
motivul pentru care gradul de religiozitate al respondenților pe o scală de la 1 la 4 este neuniform,
aproape jumătate bifând 3, ceea ce înseamnă că nu sunt neapărat practicanți ci au nevoie și de altceva
în călătoriile lor la locuri sfinte. Trecerea spre turismul religios se observă și din interesul
respondenților, într-un procent de 42%, față de practicarea turismului religios printr-o aventură pe
bicicletă la o serie de mănăstiri din județul Neamț.
Și totuși, într-o epocă în care accentul nu mai cade pe teocentrism și pe nevoia de practicare
profundă a credinței și în care oamenii sunt interesați de ceea ce este nou, de partea culturală și istorică
a mănăstirilor, oare se mai poate reajunge la pelerinajul pur? Spre exemplu, agențiile de pelerinaje,
precum Basilica Travel, încearcă să pună accent pe practicarea credinței, nu pe relaxare sau călătorii
bazate pe alte motivații, chiar și ghidul pe care-l au oamenii de-a lungul călătoriei fiind preot, având și
un rol de îndrumător spiritual. Totuși, aceste oferte sunt achiziționate deseori de persoanele de vârsta a
treia. Cum generațiile sunt într-o continuă schimbare, pe viitor se poate preconiza necesitatea
reinventării ofertelor și trecerea în masă spre turismul religios. Un alt exemplu ar fi Asociația
Studenților Creștini Ortodocși Români, care are filiale într-o mare parte din județele țării și care
realizează tabere religioase de tip pelerinaj la mănăstiri, cu program liturgic inclus și timp petrecut în
comunitatea monahală, luând parte la acest mod de viață, încurajând astfel tinerii care au o înclinație
religioasă spre astfel de călătorii.
Totuși, se pare că turismul și pelerinajul vor deveni din ce în ce mai mult interconectate în multe
contexte culturale în viitor, având în vedere popularitatea și flexibilitatea ambelor activități. În plus,
studiile despre cele două concepte ar trebui să fie continue întrucât demonstrează importanța
proceselor globalizării în lumea modernă și efectele acestora asupra omului.
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IMPORTANȚA EVENIMENTELOR FESTIVALIERE ASUPRA COMUNITĂȚILOR
LOCALE. STUDIU DE CAZ - LAS FALLAS DE VALENCIA
TRYBALSKY CARLA ERNESTINA

Abstract: This article aims to show the benefits or losses of local communities during festive events, also
reveals the symbols and true identity. Las Fallas (Falles in Valencian) are some parties that are celebrated from
March 15 to 19 with a tradition rooted in the city of Valencia and different towns of the valencian community.
What is fascinating is that currently this festivity has become a very important tourist attraction, since they are
listed as a festival of International Tourist Interest. These parties are also called Josephine festivals as they are
celebrated in honor of St. Joseph patron of the carpenters and this is the religious in this subject. How can they
combine all this themes is curious. The fact that the streets become free zones brings benefits for merchants. The
most traditional is to walk the streets of the city contemplating the faults while enjoying an exquisite chocolate
with bunyols of carabassa and all these activities make the magnitude of this party unimaginable. The research
into the burns also gives identity to these festivals and my thesis wants to bring some answers about this festival.
Cuvinte cheie: turism festivalier, Las Fallas, identitate, simbol, turism, percepție, ninot

INTRODUCERE
Acest studiu încearcă să urmărească evoluția Festivalului Las Fallas din regiunea Valencia,
Spania, vizând beneficiile aduse în urma lui, identitatea ce se pierde odată cu trecerea anilor,
simbolurile care au început să nu mai aibă o însemnătate nici pentru rezidenți și nici pentru fluxul
extern de turiști. Pentru a putea trata aceste aspecte, foarte important este să definim evenimentele
festivaliere.
Festivalurile și aceste evenimente culturale au impact în diversificarea culturală, ele atrag un
public larg și sporesc interesul celorlalți, oferă de asemenea posibilitate artiștilor care se fac cunoscuți.
Populația rezidentă și turiștii sunt angrenați în procesul de cunoaștere, educațional în care au loc
schimburi interculturale iar creșterea economică reprezintă principalul beneficiu. „Impulsionează pe
ansamblu, turismul cultural [...], stimulează inovația și respectă patrimoniul cultural comun.”1
Aceste celebrări au loc în fiecare an în luna martie având la rădăcină semnificația religioasă,
ele fiind închinate ocrotitorului tâmplarilor Sant Josep. Timp de o săptămână se defilează pe străzile
orașului cu întregile mascote, caricaturi care satirizează viața politică și socială iar în ultima noapte
totul se arde, flăcările mistuind întregile creații. De la aceste fapte și până la amploarea pe plan
mondial nu este decât o aruncătură de băț.
Analiza dezvoltării sectorului turistic este completată cu modul în care urmările acestor
evenimente festive au influențat cadrul social, cum autoritățile se fac responsabile de păstrarea

1

Bogan E. (2019) Turism Urban- note de curs, Ed. Universitară, București
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autenticității dar și percepția românilor naturalizați în Valencia cu privire la tot ce însemnă cultura
locului, festivitate și modificările sesizate sau nu.
METODOLOGIE
În cadrul prezentei lucrări m-am rezumat la arealul cuprins de regiunea Valencia, Spania
pentru a putea contura o imagine de ansamblu a evenimentelor fallere ce capătă în ultimii ani o tot mai
mare cerere pe piața turistică a marilor evenimente festivaliere, fapt ce îi oferă un loc frunțaș în rândul
temelor ce mertită prioritate. Vor fi dezbătute percepțiile cetățenilor români din areal, modificările în
sfera economică dar și cele ale genezei sociale.
În vederea realizării acestui studiu, am consultat o serie de articole de specialitate în limba
spaniolă, diverse surse de informare, lucrări știițifice de referință, baze de date statistice din cadrul
unor site-uri oficiale ale zonei aflate în studiu. M-am bazat și pe povești, impresii sau recenzii ale
oamenilor ce au luat parte la aceste evenimente sau care pur și simplu au studiat din interes personal
tema prezentată. O altă metodă adoptată a fost cea a utilizării programului Microsoft Office Excel,
versiunea 2010 pentru crearea graficelor în urma aplicării chestionarului online în format Google
forms. Metoda observării mi-a fost și ea de un real folos, urmărind tendința zborurilor în perioada
desfășurării festivalului, evoluția prețurilor fiind vizibilă.
Așadar în urma utilizării acestor metode de cercetare specifice, am avut posibilitatea de a
contura scheletul acestui articol iar experiența acumulată în perioada liceului, cu privire la cultura
spaniolă a reprezentat piatra de fundament a acestui itinerariu.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
ETIMOLOGIE ȘI ORIGINE
În valenciana medievală, cuvântul falla din latinescul fac(u)la, diminutiv de la fax, lanternă,
servea să denumească lanternele ce se situau deasupra turnurilor de veghe. În trecut aceste fallas se
foloseau pentru a ilumina drumurile în timpul campaniilor întreprinse dar și pentru a lumina
petrecerile. Ulterior, acest termen este menționat pentru a face referire la focurile care se aprind în
ajunul petrecerilor patronale.Pe de altă parte originea acstor petreceri datează din tradiția străveche a
tâmplarilor orașului care, în ajunul sărbătorilor în onoarea patronului lor, ardeau în fața atelierelor pe
străzi și în piețe publice uneltele vechi și inutilizabile împreună cu alte lemne pe care le foloseau
pentru a ridica lămpile care le luminau în timp ce lucrau în lunile de iarnă. Din acest motiv ziua arderii
vechiturilor coincide cu ziua producerii arderilor mascotelor în data de 19, închinată Sf. Jose. Începând
cu sec. XVIII, las fallas au fost reduse la nivelul materialelor combustibile și care ardeau până la
amurg în ajunul sărbătorii Sf. Jose. Cu timpul au evoluat și au căpătat un sens critic/ironic, arătând în
special scene sociale cu critici aduse de obiecție întotdeauna cu simțul umorului prezent. În jurul anilor
1870 s-au urmărit în timpul acestor evenimente și carnavaluri urmând să apară pentru a proteja
sărbătoarea populară, o mișcare, cea a acordării premiilor pentru cele mai bune monumente fallere din
partea revistei La Tarca, acest fapt a determinat o competiție aprigă între vecini și a dat naștere
târgului artistic unde critica nu a dispărut dar primordial predominând elementul estetic iar din 1901,
Primăria a susținut aceste concursuri, ajungându-se deci la o colaborare între puterea politică și popor.

Fig.1. Evoluția figurinelor ”ninots”
https://www.valenciabonita.es/2016/12/01/el-origen-de-las-fallas/
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LAS FALLAS, UN PRODUS CULTURAL MULTIDISCIPLINAR
Festivalul de la ritual al focului și până la practică purificatoare fact obiectul studiului acestui
capitol. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au dat o mare importanță focului, atât individual cât
și colectiv. De la încălzire, iluminat a ajuns să anime petrecerile, dansurile și să mențină coeziunea
socială, ca și energie sau doar ca și lumină a ajuns un instrument fără de care festivalul Las Fallas nu
se putea desfășura. În secolele trecute, focul era considerat a fi păgân și cu toate acestea se utiliza în zi
de sărbătoare religioasă. Se pare deci că spaniolii întrec orice alt stat când vine vorba de petreceri.
Focul ca și element anunță anumite evenimente cum ar fi venirea primăverii, ritualurile agrare toate
având la bază fertilitatea.
Elementul purificator, este și aici
focul, se spune că acesta poate alunga sau
ține la distanță spiritele rele acumulate în
timpul anului, astfel că prin arderea ninotsilor, munca colectivă va fi răsplătită prin
alungarea duhurilor rele. Nu mare mi-a fost
mirarea când am aflat faptul că în trecut, în
secolele XVII-XIX, Valencia a fost
nimicită de ciuma neagră care s-a abătut
asupra populației, astfel că în momentul
arderii din timpul festivalurilor, mascotele
întruchipau răul (în cazul de atunci
ciuma).Tot un antecedent este și momentul
perioadei de Inchiziție în Spania, care după
mulți autori este asemănător cu ritul
. Fig. 2. -https://ma-g.pw/coleccion-interior/
prezentat în lucrare.
SFERA PUBLICĂ ȘI FESTIVĂ
Întotdeauna se va pune problema alegerii dintre real și supranatural. Atâta timp cât ele se
contopesc și coabitează, turismul va avea de câștigat, orice poveste, legendă va face ca turiștii să plece
încântați din călătoria întreprinsă. Și să nu uităm că evenimentele festivaliere au dublă valență, pe
lângă animarea fluxurilor de turiști interni/externi au și beneficii de ordin economic, ce se răsfrâng
asupra comunității locale. Nici un dubiu că fără componenta umană nu ar exista nici celebrele fallas
valenciene
Aceste meșteșuguri sunt trasmise mai departe în cadrul evenimentului și totodată se fac
cunoscute la nivel internațional, meșterii își crează un renume.
EXPRESIE A CULTURII POPULARE
Creativitatea colectivă nu are cum să lipseasă, relațiile umane fiind și ele prezente aici. Există
o trimitere către trecut, de hegemonie și plebime, cei ce dirijează și cei ce execută, cultura populară din
punctul meu de vedere reprezentând un mix între subalternitate și cooperare. Ce am putut sesiza în
urma discuțiilor cu meșterii locali este faptul că de asemenea există o combinație perfectă între vechi
și nou, modernitate/antichitate, antagoniști/protagoniști, forme simtrice și asimetrice, se încearcă
mereu conturarea caricaturilor astfel încât să evidențieze defectele care sunt firești pentru ființa umană.
Exagerarea, hiperbolele, excesul sunt formele ce conturează grotescul (1Bajtin 1990).
PERCEPȚIA ROMÂNILOR ASUPRA FESTIVALULUI LAS FALLAS
În urma aplicării metodei chestionarului, într-un cadru mai restrâns ce-i drept, un număr de 20
de persoane au luat parte la această anchetă, toate întrebările aduc răspunsuri cu privire la beneficiile
aduse, promovare și percepția în sine asupra Las Fallas de Valencia. Impactul în sectorul turistic este
vizibil, multe agenții de turism din Valencia, hoteluri și restaurante au de câștigat de pe urma
sărbătorii.
1

Bajtin M. (1990), La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid : Alianza Editorial
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La acest chestionar bărbații au reprezentat 16,7% pe când femeile 83.3%, toți intervievații
fiind rezidențiați sau simpli muncitori în Comunitatea Valencia. Ca și grupe de vârstă, cei mai mulți au
fost cei încadrați în categoria 46-65 de ani (41,7%), 16,7% cei de până în 25 ani iar intervalul 26-45 au
fost reprezentați cu un procent de 41,7%.
Fig. 3.
Întrebare edificatoare a
fost:
Dacă cunoașteți în arealul
Valencia, existența unor
evenimente festivaliere
ce prezintă un interes
ridicat?

Fig.4. Grafic privind identificare festivalurilor din arealul Valencia, Spania
În cadrul graficului cu numărul 4, constatăm faptul că festivalul analizat în prezenta teză se
situează pe un loc secund cu 33,3%, cel mai reprezentativ pentru comunitatea valenciană fiind fără
îndoială La Tomatina, festivalul bătăii cu roșii din orașul Bunuel, mult mai cunoscut la nivel
internațional, acesta cu un procentaj de 41,7%, celelalte răspunsuri fiind alte festivale mai puțin
cunoscute dar și răspunsul în necunoștință de cauză.
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Fig. 5. Punctele emblematice în cazul evenimentelor Las Fallas
După cum arată și graficul, aproape jumătate din persoane au răspuns că factorul cultural este
primordial, urmând apoi identitatea, încasările și imaginea.
La întrebarea conform căreia : Considerați că turismul festivalier din arealul Valencia se află
pe o linie ascendentă?, în unanimitate au răspuns că DA. Tot în unanimitate, cei 20 de intervievați au
aprobat faptul că festivalul Las Fallas poate deveni un brand al orașului, fiind identitatea concervată
de-a lungul sutelor de ani.

Costurile alocate acestor evenimente
au putut fi încadrate în 3 mari
categorii, după cum urmează:
Un procentaj de 55% alocă
aproximativ între 50-200 € pe când
30% (sub 50 €) și numai 15% par să
aloce mai mult de 200 €, aceștia
fiind tinerii adulți, dornici de
distracție, preferând spațiile precum
restaurantele cu specific tradițional
și unități hoteliere din arealul
analizat.
Fig. 6. Grafic privind costurile alocate
Pentru românii naturalizați în Spania, am putut sesiza în urma chestionarului, faptul că, mulți
dintre aceștia au îmbrățișat tradițiile locale ba chiar au început să ia parte cu mare plăcere la munca
colectivă care se realizează în vederea organizării festivalului Las Fallas. Foarte mulți consideră
evenimentele festivaliere un mod de viață, pentru alții un haos total (aproximativ 18%) iar pentru
puțini nu au nici măcar o însemnătate, neidentificându-se cu cultura, obiceiurile și datinile regiunii
(22%).
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Graficul numărul 7, este fără
doar și poate foarte important,
reprezintă
satisfacția
sau
nemulțumirea pe care oamenii /
vizitatorii
o
au
asupra
caricaturilor reprezentate de
ninots (mascote, păpuși de
mărimi umane sau exagerate) și
carre înfățișează fie personalități
politice, din viața publică sau
pur și simplu personaje celebre
ale unor serii,filme Disney sau
portretizări din romane celebre.
Fig.7. Aprecierile repondenților asupra caricaturilor
Conform studiului elaborat de către Bartolome Marco Lajara și colaboratorii au reușit să
identifice țările emitente de turiști ai Las Fallas. Principalele state sunt Franța, Germania și Italia,
aceștia venind într-un număr mai mare decât însăși locuitorii Spaniei.
PROMOVAREA PRIN DIVERSE MIJLOACE
Festivalul este promovat bine la nivel local și național, existând diverse mijloace, de la afișe,
logo-uri, site-uri oficiale și până la trimiteri în ziare de caricatură. Expoziția de ninots, este o
capodoperă ce conservă fiecare lucrare reprezentativă din anii precedenți, figurinele ce sunt salvate de
la ardere primesc denumirea de ninot amnistiat și sunt depuși la Muzeul Ninot, aici în prezent se
găsesc peste 800 de astfel de păpuși care dau viața expoziției temporare.

Fig. 8. Afișe pentru promovare - https://www.valenciabonita.es/2016/12/01/el-origen-de-las-fallas/)
O altă metodă este și revista de satiră Adelande, ediția din anul 1937 făcea aluzie la arderile
din timpul festivalului raportate la realitatea ce se petrecea în Spania, Războiul Civil (1936-1939),
soldat cu numeroase victime, pentru a contura o realitate cruntă, în anul debutului Războiului au fost
amplasate 120 de fallas pe când în primul an de după încheierea lui numai 34 au fost înălțate. În
articolul apărut în revistă este specificat faptul că după încheierea păcii, valencienii trebuiau să-și reia
viața de dinainte însă toată această trecere s-a putut vedea și în cadrul organizării festivalului în
onoarea lui San Jose, magnitudinea de atunci fiind printre cele mai slabe de când a existat această
sărbătoare. În timpul războiului, multe caricaturi prin intermediul ninots-ilor au început să apară, toate
împotriva fasciștilor, lui Hitler.

50

Fig. 9. Caricaturi revista ”Adelante”, Valencia, 19 martie anul 1937
CONCLUZII
În urma realizării studiului, am putut constata că evenimentele festivaliere, în cazul de față Las
Fallas, au o însemnătate de nedescris pentru locuitorii Valenciei, pentru populația spaniolă și pentru
întreaga sferă a turismului. Abordează subiecte vizând politica, viața socială, vaforizează munca în
echipă, sporește creativitatea celor participanți, dorința de cunoaștere în cadrul vizitatorilor, lasă loc de
interpretări. Poate fi spațiul în care realul se contopește cu misticul, supernaturalul, îmbină cu ușurință
religia, festivitatea și cultura. Toată această săptămână în care are loc festivalul este cadrul perfect
pentru a se putea contura identitatea locului, oamenii se pot identifica cu istoria și tradițiilor lor expuse
într-un mod atrăgător în urma căruia comunitățile au de câștigat, veniturile substanțiale produse în
urma evenimentelor fallere, dezvoltarea liniei de restaurante, cunoașterea pe plan național și
internațional a unor meșteșugari etc.
Valorificarea tuturor acestor aspecte conferă o imagine prin care Spania și comunitatea
valenciană se poate prezenta pe piața turistică însă de neomis este grija pe care trebuie să o acorde
autoritățile locale cu privire la conservarea elementelor de identitate conferite de aceste reprezentări
festivaliere.
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