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VALOAREA ESTETICĂ A PEISAJELOR MONTANE ÎN ACTIVITĂȚILE
TURISTICE. STUDIU DE CAZ: SINAIA – PIATRA ARSĂ
CRISTEA ANDRA

Abstract: The geographical landscape is the visible expression of the geographical environment, usually
appreciated as a natural resource. Geographical research has shown that the geographical landscape is perceived
by people as a tourist attraction due to its aesthetic value, determined by a series of subjective factors determined
by the typology of the tourist, such as psycho-social, cultural factors, purpose and motivation of travel etc. The
aim of this study is to identify the preferences of tourists regarding the importance of mountain landscapes in
their tourism activities (in the area Sinaia - Piatra Arsă), with two applications: determining the degree of
vulnerability of the landscape in relation to tourism activities, and also research results may be the basis of
landscape environmental recovery of the tourist area of the Prahovean Steep. The methodology consisted in
consulting the national and international bibliography on the research topic and at the same time, the application
of the questionnaire method.
Cuvinte cheie: Sinaia, Piatra Arsă, Bucegi, percepția turiștilor, valoare estetică, peisaj montan

INTRODUCERE
Arealul Sinaia – Piatra Arsă reprezintă o zonă cu relevanță turistică națională și cu o intensitate
mare a circulației turistice indiferent de sezonalitate. Munții Bucegi sunt una dintre cele mai populare
zone turistice a Carpaților Românești încă din secolul al XIX-lea. Se întind pe o suprafață de
aproximativ 395 km2 și sunt situați în sud-estul României centrale, în partea de vest a Carpaților de
curbură (Mihai B., et al., 2009).
Regiunile montane ocupă o parte considerabilă din suprafața terestră a Pământului, aproximativ
o pătrime din aceasta, găzduind o varietate de ecosisteme care devin din ce în ce mai fragile. La nivel
internațional, în anul 1992 la Conferința Națiunilor Unite pentru mediu și dezvoltare de la Rio de
Janeiro s-a afirmat importanța regiunilor montane în agenda globală de dezvoltare a mediului, fiind
specificate în Agenda 21. Astfel, li s-a acordat prioritate egală cu alte aspecte importante de mediu
precum defrișările , deșertificarea și schimbările climatice. De asemenea, importanța munților în
ecosistemul global a fost abordată și prin declarația Organizației Națiunilor Unite din anul 2002,
declarat ca An Internațional al Munților. Peisajele naturale, curate ale munților, pădurile lor virgine și
biodiversitatea fac regiunile montane importante resurse naturale pentru atracțiile turistice. După zona
de litoral și de insule, munții sunt cele mai apreciate destinații pentru turism la nivel global,
reprezentând aproximativ 15-20% din industria turismului global (Gössling and Hall, 2005).
În literatura de specialitate s-a evidențiat faptul că există o legătură importantă între conceptele
de peisaj geografic, valoare estetică, percepție și turism. Acestea aflându-se într-o relație de tip
bidirecțional, întrucât peisajul geografic, văzut ca resursă turistică naturală, prin valoarea sa estetică,
deține un rol esențial în determinatarea percepțiilor turiștilor, alături de serviciile turistice specifice
(infrastructură de cazare, transport, alimentație, activități turistice, etc). Totodată, acțiunile omului și
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comportamentul său de consumator de produse și servicii turistice se reflectă în starea mediului, atât a
celui natural, cât și a celui antropic.
Școala germană a fost cea care s-a axat cel mai mult pe definirea și dezvoltarea noțiunilor
teoretice și practice ale peisajului geografic. Astfel, peisajul a fost tratat ca obiect de studiu al
geografiei la începutul secolului al XX-lea de către geografii germani Otto Schlüter în anul 1906 și
Siegfried Passarge în 1919. Aceștia au introdus conceptul de știința peisajului folosind termenul de „
landschaftskunde”, care este descris ca fiind un sistem complex, natural sau antropogen, format din
peisaje, numite științific „landșafturi”. Conform studiilor geografilor germani, peisajul, la rândul său,
se divizează în alte trei componente: subsistemul producător, subsistemul utilizator și subsistemul
peisajului vizibil. Toate aceste subsisteme ale peisajului sunt influențate pe de o parte de factori
principali, relieful și clima, iar pe de altă parte de către factori derivați, precum cei antropici,
hidrologici, solurile, vegetația și fauna (Nicolae, 2016). De asemena, școala franceză a abordat
conceptul de peisaj, folosind termenul „pays-Paysage”, cu seminficația sa teritorială, referitor, mai
exact, la mediul rural. O altă interpretare a fost dată de școala de „landschaftologie” sovietică, care s-a
dezvoltat sub influența celei germane (Baciu, 2014). De asemenea, pentru studiul peisajului se remarcă
geografii Alexander von Humboldt, John Ruskin, Ellsworth Huntington, Ellen Churchill Semple și
Carl Sauer. Aceștia au elaborat studii solide pentru o tradiție a conceptului de estetică în domeniul
geografiei. Cu toate acestea, estetica - deși recunoscută sau menționată în multe studii - a fost rareori
tratată în cercetarea geografică înainte de „revoluția de mediu” din anii 1960 (Kennedy, Sell and Zube,
1988).
De-a lungul istoriei s-au remarcat două evenimente principale, care au adus mari contribuții în
dezvoltarea conceptului de peisaj științific. Primul a fost Simpozionul de la Ottawa, desfășurat în anul
1982, în cadrul căruia specialiștii din diverse domenii conexe, precum ecologie, biogeografie,
arhitectură, urbanism, economie, au dezbătut tema intitulată “Paysages et system” și au evidențiat
relația dintre peisajului științific și mediul socio-edilitar-economic. Cel de-al doilea eveniment major a
fost Convenția Europeană a peisajului de la Florența din anul 2000, unde a avut loc o globalizare a
conceptului, prin stabilirea metodelor de protecție, management, planificare și valorificare a peisajelor.
Convenția europeană a peisajului definește peisajul ca „o zonă, percepută de oameni, al cărei caracter
este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor umani și / sau naturali” (Baciu, 2014).
Peisajul este o componentă importantă a mediului terestru, având numeroase funcții precum,
cele ecosistemice, economice, culturale, etc. Printre principalele disciplinele care au ca obiect de
studiu peisajul se numără, Arhitectura peisajului, Ecologia peisajului și Geografia peisajului (Baciu,
2014).
Între turism și mediu există o relație de interdependență. Mediul, prin potențialul său natural,
cultural-istoric, climatic, social, reprezintă principala motivație de călătorie a turiștilor, dar ca acesta
să poată fi menținut curat și nealterat este nevoie de â practicarea unui turism de calitate. Astfel, cu cât
resursele naturale sunt mai variate și mai complexe (se recomandă menținerea lor nealterată cât mai
mult posibil, cu proprietăți cât mai apropiate de cele inițiale), cu atât prezintă un interes mai mare
pentru turism, iar activitățile generate de acestea vor avea un grad mai mare de atractivitate (Stefănica
and Butnaru, 2015).
Pentru a menține atractivitatea peisajelor din punct de vedere estetic un rol important este cel al
transformărilor peisagistice actuale și al efectelor generate de schimbările de utilizare ale terenurilor.
De asemenea, în procesul de gestionare a peisajelor, percepțiile și atitudinile umane reprezintă factorii
cheie. Studiile efectuate până în prezent și serviciile de ecosistem cultural s-au axat pe o serie de
aspecte ca de exemplu, recreerea și activitățile turistice și doar câteva studii au analizat valorile
estetice utilizând indicatori precum calitatea vizuală, numărul de drumuri pitorești sau prețurile
locuințelor. Astfel, mulți autori au evidențiat diverse metode și forme de cercetare specifice analizei
peisajelor. Cele mai utilizate au fost metoda cartării sau cartografierii participativă pentru identificarea
valorii estetice în funcție de indicatorii de analiză spațială și metoda chestionarului sau a interviului
pentru determinarea percepțiilor oamenilor (Schirpke et al., 2016).
Mediile montane se numără printre peisajele geografice cu impact cultural semnificativ de mare,
valoare lor estetică fiind importantă atât pentru comunitatea locală, cât și pentru turiști. Totodată, în
literatura de specialitate s-a evidențiat problema ecosistemelor montane, vulnerabile la schimbările
climatice și la activitățile economice. Un bun exemplu este cel al Alpilor Europeni, unde, în ultimele
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decenii s-a constatat o schimbare în ceea ce privește utilizarea terenurilor, astfel încât suprafața
pajiștilor alpine s-a redus, iar în alte zone s-a produs o intensificare a agriculturii. De asemenea,
reîmpăduririle naturale dețin un rol important în modificarea peisajului si a punctelor de belvedere.
Scăderea valorii estetice este asociată cu intensificarea utilizării terenurilor în lungul văilor și
abandonarea pajiștilor și pășunilor alpine și subalpine, care pot avea un impact negativ asupra
diversității peisajului. Astfel, specialiștii consideră faptul că menținerea peisajului alpin prin
administrarea acestuia de către om are o serie de efecte pozitive asupra ecosistemului cultural,
biodiversitătii și managementului teritorial (prevenirea inundațiilor, controlul proceselor de eroziune,
etc) (Schirpke et al., 2016).
În ultimul deceniu, estetica peisajului și aprecierea valorii estetice beneficiează de o atenție
sporită în literatura de specialitate. Încă de la începutul secolului al XIX-lea, Alexander von Humboldt
a adus în discuție aceste concepte și a pus bazele evaluării științifice moderne ale esteticii. În fapt,
termenul de estetică provine de la cuvântul grecesc „aesthesis” care înseamnă percepție senzorială, iar
utilizarea lui provine de la Socrate. Pe de altă parte, prin estetica peisajului se înțelege totalitatea
caracteristicilor spațiale, fizice sau geografice, percepute de oameni, care rezultă din acțiunea și
interacțiunea factorilor naturali și / sau umani (Langemeyer, Calcagni and Baró, 2018). Totodată, s-a
observat o creștere a gradului de conștientizare globală cu privire la problemele montane. Odată cu
evenimentele din anul 2002, anul Internațional al Munților și, de asemenea, anul Internațional al
Ecoturismului, problemele mediului montan au intrat în atenția multor agenții și guverne naționale și
internaționale (Nepal and Chipeniuk, 2005).
METODOLOGIE
În elaborarea articolului am folosit două tipuri de date, și anume datele primare, rezultate din
cercetarea pe care am efectuat-o pe teren în vara anului 2020, și datele secundare, cele prelucrate de
instituțiile de specialiate. În etapa de cabinet au fost consultate resurse bibliografice atât din literatura
de specialitate națională, cât și din cea internațională, având un rol important deoarece au constituit
baza de la care s-a plecat pentru acest studiu și de asemenea, au contribuit la aprofundarea subiectului
cercetării. În următoarea etapă de cercetare s-a efectuat campania de teren, desfășurată în perioada
august-septembrie 2020. Obervațiile de teren au fost efectuate în vederea analizării dinamicii
peisajului geografic. Un alt aspect important a fost reprezentat de realizarea documentației fotografice.
Principala metodă de cercetare folosită a fost cea a chestionarului. Pentru a atinge obiectivul
propus acestui studiu s-a ales ca instrument de cercetare, chestionarul, iar ca criteriu de realizare a fost
percepția turiștilor. Chelcea definește chestionarul ca fiind “o tehnică și, corespunzator, un instrument
de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebari scrise și, eventual, imagini grafice, ordonate
logic și psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de ancheta sau prin autoadministrare,
determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris.”
În vederea elaborării chestionarului au fost planificate trei etape diferite: în primă fază, s-au
stabilit obiectivele, ca mai apoi să se formuleze întrebările care vor alcătui chestionarul, iar etapa
finală a constat în aplicarea on-line. Finalizarea studiului a inclus centralizarea datelor, urmată de
realizarea graficelor, interpretarea rezultatelor și formularea concluziilor care vor respinge sau vor
confirma ipoteza de cercetare.
Formatul chestionarului aplicat în acest studiu este cel tip „pâlnie”, caracterziat de un început
cu întrebari simple a caror complexitate crește pe măsură ce se avansează în derularea lor. În ceea ce
privește dimensiunea chestionarului, acesta este alcătuit două secțiuni, prima formată din 19 întrebări
deschise, cu alegere multiplă sau de evaluare, iar următoarea parte cuprinde fișa respondentului cu
întrebările de identificare – demografice.
Eșantionul a cuprins 110 respondenți stabiliți în mod aleatoriu. Relevanța definirii termenului
de respondeți este importantă în contextul cercetării deoarece face referire la turiștii care au vizitat
arealul geografic cuprins de Sinaia și Piatra Arsă. Percepția turiștilor este importantă deoarece prin
intermediul acesteia s-au determinat aspecte precum, preferința pentru anumite elementele ale
peisajului geografic, criteriile de atractivitate pentru alegerea unui traseu montan reprezentativitatea
obiectivelor turististice naturale sau antropice din cadrul traseelor și în final, evaluarea impactului
unor factori/caracteristici asupra atractivității turistice a peisajului.
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PROFILUL RESPONDENTULUI
Pentru a contura caracteristicile respondentului s-au stabilit o serie de variabile: demografice
(sexul, vârsta, nivelul studiilor) și particulare (experiența montană și hobby-urile), cu rolul de a
evidenția turistul care călătorește la munte și cum acesta se raportează la peisajele montane în
activitățile sale turistice.
Variabile
Sexul
respondenților

Vârsta
respondenților

Studii absolvite

Experiența
montană

Hobby-uri

Categorii
Masculin
Feminim
18-25 de ani
26-35 de ani
36-45 de ani
46-55 de ani
56-65 de ani
Peste 65 de ani
Studii gimnaziale
Studii liceale
Studii postliceale
Studii universitare
Studii postuniversitare
Fără experiență
Sub 1 an (începător)
1-5 ani (intermediar)
Peste 5 ani (experimentat).
Călătoriile
Drumețiile în natură
Sportul
Ciclism
Fotografia
Schiul
Speologia, escalada, alpinismul
Altele (mountainbike, offroad, motociclism, astronomia, pictura)

Procent
46,6%
53,4%
19,4%
25,2%
29,1%
21,4%
4,9%
0%
1,9%
9,7%
1,9%
61,2%
25,2%
3,9%
9,7%
34%
52,4%
84,5%
89,3%
37,9%
26,2%
55,3%
4%
2%
9%

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Este cunoscut faptul că munții oferă un peisaj spectaculos, iar frumusețea lor maiestuoasă și
caracteristicile unice, îi fac una dintre cele mai populare destinații pentru turiști. Astfel, dezvoltarea
turismului montan poate fi un factor cheie pentru îmbunătățirea calității serviciilor turistice prin
inițiative de dezvoltare economică durabilă și conservarea mediului. Din perspectivă socio-economică
și de mediu, turismul în regiunile montane este un caz bivalent: poate fi o sursă generatoare de
probleme, dar oferă și multe oportunități (Nepal and Chipeniuk, 2005).
Din numărul total de respondeți, 102 au vizitat de mai multe ori sau măcar o dată arealul
turistic Sinaia – Piatra Arsă, iar 8 dintre respondeți au spus că nu au mers în această zonă.
Astfel, în urma analizării datelor obținute din aplicarea chestionarului, rezultatele care fac
referință la sezonul preferat pentru vacanță (fig.1) în topul clasamentului se situează anotimpul de
vară. De asemenea, se remarcă fapul că cea mai mare parte dintre respondeți nu au o preferință în ceea
ce privește sezonul. La polul opus se regăsește sezonul rece, cu explicația faptului că o mare parte a
turiștilor percep anotimpul de iarna ca fiind mai restrictiv decât cel estival.
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Fig. 1. Preferința de călatorie în funcție de sezonalitate

Răspunsurile în ceea ce privește motivația de călătorie la munte (fig. 2) au surprins faptul că
agrementul/sportul/aventura reprezintă motivația principală de călătorie. Totodată, respondeții care au
ales această variantă, au optat de asemenea, pentru activitățile recreative și pentru odihnă și relaxare.
Răspunsurile de la următoare întrebare se află în strânsă legătură cu motivația de călătorie. Astfel, în
rândul respondenților se evidențiază ca forme de activități turistice montane drumețile / trekking-ul,
plimbările, ascensiunea, hiking-ul, schiul și mountain bike-ul. Cele mai puțin frecventate forme de
activități sunt via ferrata, cățărare/alpinism, downhill, offroad, enduro, alergare, studierea florei și
faunei, fotografia.

Motivația de călătorie
Procent
Agrement/sport/aventură
>75%
Activități recreative
>40%
Odihnă și relaxare
Socializare, petrecerea timpului liber (grupul de prieteni/familie)
35%
Nevoia de cunoaștere/învățare
21%
Importanță personală
8%
Contemplare
1%
Perceptii extrasenzoriale
Fig. 2. Motivația de călătorie
Un bun exemplu similar poate fi cel al munților Scandinaviei, întrucât în urma studiilor
efectuate s-a elaborat o clasificare a motivației de călătorie a turiștilor germani pentru această regiune
montană. Astfel, s-au identificat următoarele motivații de călătorie: naturalețea, activitățile fizice,
noutatea/ învățarea, evadarea de la viața cotidiană zilnică etc. De asemenea, un alt studiu norvegian
aplicat turiștilor germani și olandezi în Parcul Național Fulufjället a avut drept obiectiv analizarea a
patru factori de motivație a călătoriei montane: inspirația, recreerea, provocarea și vizitarea
obiectivelor turistice. În plus, cercetările anterioare din Parcul Național Fulufjället au evidențiat alte
patru motivații de călătorie: descoperirea de sine, experiența locurilor, căutarea singurătății, a liniștii
și depășirea limitelor personale (Garms, Fredman and Mose, 2017).
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Fig. 3. Preferința pentru traseele turistice în funcție de gradul de dificultate
Un alt factor care deține un rol important în formarea percepției turistice este gradul de
dificultate al traseului montan. În acest sens se ia în considerare diferența de nivel și durata traseului.
Respondenții au ales ca preferințe traseele cu grad mediu și mare de dificultate, unde diferența de nivel
poate urca de la 500m până la 1500m. De asemenea, în acest sens studiile elaborate pe regiunea
montană a Alpilor au evidențiat faptul că alegerea unei destinații montane/a unui traseu turistic este
influențată de apropierea geografică și de dificultatea drumeției.
Astfel, s-a remarcat preferința turiștilor pentru grupa de munți Piccole Dolomiti – Pasubio,
care se dovedește a fi o alternativă la Dolomiți, prin caracteristicile sale geografice care permit
desfășurarea activităților turistice în aer liber accesibile tuturor datorită existenței unei rețele dense de
trasee marcate și de prezența adăposturilor alpine. Acestor aspecte li se poate adăuga existența
facilităților de agrement care permit excursioniștilor să ajungă cu ușurință la destinații și care le oferă
protecție în cazul unei schimbări bruște a vremii. Prezența pădurilor de conifere este percepută
pozitivă și de asemenea, majoritatea drumeților par să prefere potecile de munte care nu sunt excesiv
de abrupte. Pe de altă parte, există și unii excursioniști care optează pentru trasee mai solicitante, cum
ar fi cele de tipul via ferrata, care prezintă un grad mare de dificultate din punct de vedere tehnic. Un
studiu similar s-a aplicat și în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, în cadrul căruia respondenților li
s-au pus întrebări despre abilitățile și experiența montană (de cât timp practicau drumeții montane) și
dacă au participat la cursuri de formare în alpinism. Prin urmare, preponderent au fost aleși pre-Alpii,
punctul lor forte fiind apropierea de principalele centre urbane. Cu toate că implică un grad relativ
ridicat al drumețiilor, aceștia sunt destinația finală a multor excursii locale (Thiene and Scarpa, 2008).

Fig. 4. Preferința pentru anumite elementele ale peisajului geografic
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În alegerea traseului turistic montan primează o serie de criterii de atractivitate în randul turistilor,
precum:
- Frumusețea peisajului – În termeni științifici acest criteriu a fost denumit valoarea scenică.
Pentru 92 dintre respondeți acest aspect prezintă o importanță deosebită în alegerea traseului
turistic.
O analiză detaliată a frumuseții peisajului montan a fost dezvoltată într-un studiu despre regiunea
Alpilor Centrali. Metoda de cercetare folosită care presupune realizarea unui model topografic în
GIS poate fi aplicată pentru orice punct de belvedere din regiunile montane din Europa (Schirpke,
Tasser and Tappeiner, 2013). Astfel, în studiul despre Alpii Centrali s-au identificat diferențe
între punctele de belvedere din interiorul arealului de pădure, caracterizat de o valoare scenică
mare și punctele de belvedere de la marginea arealului de pădure, cărora li s-a atribuit o valoare
scenică scăzută. Pădurile deschise sunt preferate de un număr mare de turiști deoarece li se
atribuie și alte funcții, ca de exemplu, funcția estetică, culturală, educațională etc.
- Naturalețea peisajului – este criteriul situat pe locul al doilea, ales de 82 dintre respondenți, care
de asemenea, demonstrează faptul că cele mai apreciate locuri pentru admirarea peisajelor sunt
vârfurile montane și pajiștile alpine.
Cercetările efectuate pe baza pieței turistice montane au evidențiat importanța cadrului natural,
care a fost perceput ca fiind cel mai critic factor în determinarea unui produs turistic de calitate.
Astfel, s-a contatat faptul că valoarea peisajului montan pentru turism nu depinde doar de
prezența și calitatea infrastructurii turistice, ci și de calitatea elementelor naturale care alcătuiesc
peisajul. În consecință, dacă schimbările climatice sau alți factori de orice natură afectează
negativ mediul natural (de exemplu, topirea ghețarilor, reducerea biodiversității, incendiile
naturale, defrișările, gradul redus de acoperirea cu zăpadă, supraaglomerarea zonei, poluarea etc),
calitatea produsului turistic al destinației s-ar diminua drastic (Gössling and Hall, 2005).
- Adrenalina – reprezintă un criteriu esențial ce se află în strânsă legătură cu preferința pentru
traseele cu grad mediu și mare de dificultate.
- Existența cabanelor – prezintă un grad mare de interes în rândul turiștilor deoarece amenajările
turistice de tip cabane, cantoane și refugii constituie adevărate puncte de interes în lungul
traseelor; În plus terasele amenajate ale cabanelor pot servi drept puncte de belvedere.
- Alte criterii cu o valoare însemnată în alegerea unui traseu pe munte pot fi: varietatea activităților,
infrastructura specială de transport, condițiile meteorologie, siguranța turistului pe traseu,
preferințele și abilitățile grupului etc.

Fig. 5. Reprezentativitatea obiectivelor turististice naturale sau antropice din cadrul traseelor

11

În cazul obiectivelor turistice din lungul traseelor din arealul Sinaia – Piatra Arsă s-a
evidențiat cu cele mai multe răspunsuri Colții lui Barbeș. De asemenea, au fost apreciate de către
turiști și alte puncte de interes, ca de exemplu cu un procent de 30-40% Poiana Stânei, Vârful cu Dor,
Piatra Turcului, Poteca Regală, Stâncile Franz Joseph și Masa Ciobanului.
Important de precizat este faptul că în determinarea reprezentativității resurselor naturale ca
obiective turistice o caracteristică definitorie este gradul de naturalitate mare al peisajului geografic.
Cele mai reprezentative puncte de pe traseele din arealul de studiu identificate de către respondeți au
fost: peisajul zonei cu jnepeniș de la Piatra Arsă, Drumul de Vara - cabana Stana Tarle, Cabana Piatra
Arsă-Stâna Regala, drumul forestier dintre Cota 1400 și Poiana Stânii, Vârful Furnica, drumul de iarnă
Cota 1400-2000, Poteca Regală. Aspectele pozitive precizate de către turiști au fost în ceea ce privește
marcajul turistic al traseelor, peisaje inedite pe tot parcursul anului,indiferent de anotimp,
accesibilitatea traseelor, existența punctelor de salvamont, dificultatea medie a traseelor etc.
Pe de altă parte, au fost sesizate și unele nereguli sau aspecte neplăcute pentru turiști,
majoritatea fiind legate de aglomerație, degradarea terenurilor și a potecilor, cât și probleme despre
infrastructura turistică. Un alt aspect negativ sunt gunoaiele menajere care formează o imagine de
ansamblu cu trasee neîntreținute. De asemenea, starea cabanelor, precum și alterarea mediului prin
construcții neconforme cu peisajul montan constituie nemulțumiri exprimate în rândul respondenților.
Mai jos, se regăsește o sinteză a tuturor aspectelor pozitive și negative menționate de turiștii care au
vizitat arealul Sinaia – Cota 1400 – Cota 2000 – Piatra Arsă:
Aspecte pozitive

-

-

Aspecte negative

Pădurea deasă și drumul forestier din
arealul Sinaia-Piatra Arsă);
Peisajul de jnepeniș de la Piatra Arsă;
Belvederea de la Poiana Stânei;
Peisajul cu multe puncte de belvedere
spre Caraiman, Valea Prahovei și Munții
Baiului;
Varietatea traseului: traseele din arealul
de studiu traversează zona de pădure, de
pajiște alpină, platou, și zona de
belvedere;
Obiective turistice în apropiere: Castelul
Peleș, Valea Peleșului, Stâna Regală,
Schitul Sf. Ana etc;
Accesibilitatea traseelor turistice;
Existența punctelor de salvamont;
Gradul de dificultate al zonei este mediu ;
Existența telecabinelor;
Traseele sunt marcate corespunzător.

-

Degradarea terenurilor și a peisajelor
(Cota 1400, Piatra Arsă);
Starea de degradare a cabenelor și a
refugiilor alpine (ex. închiderea cabanei
Poiana Stânii);
Supraaglomerarea zonei de la Piatra Arsă;
Porțiuni de pădure defrișate;
Zone de traseu neîntreținute (copaci
căzuți, rupți);
Dezvoltare haotică în ceea ce privește
infrastructura turistică;
Deteriorarea potecilor;
Gunoaie menajere pe trasee;
Aspectul domeniului schiabil pe timp de
vară;
Turiști neinformați și fără echipament
corespunzător;

Principalele tipuri de peisaje sau geofaciesuri montane (forestiere, stâncării, pastorale,
pajiști, cu elemente antropice, etc) identificate în arealul de studiu se pot delimitata astfel:
- Sinaia (825m – 1400m ) - peisaj forestier cu păduri de amestec (fag, brad, molid);
- Cota 1400 – peisaj forestier cu elemente antropice;
- 1550 - 1700m - trecerea de la peisaj forestier la subalpin, apare izolat jneapăn (pe drumul de vară).
În acest interval altitudinal se observă peisaje izolate de tip pastoral;
- 1750 (1850)– 2000 (2200) m – etaj subalpin (jneapăn);
- Cota 2000 – peisaj dominat de elemente antropice și amenajări turistice;
- Piatra Arsă – peisaj de jnepeniș și impact antropic major.
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Atractivitatea peisajului este influențată de mai multe criterii. În studiul elaborat, pentru o mai
bună precizie, s-au stabilit o serie de criterii relevante cu subiectul cercetării în scopul evaluării
acestora pe o scară de la 1 la 5 (1-foarte mult, 5-foarte puțin), în funcție de intensitatea impactului.
Primul aspect discutat este sezonul Rododendronului (bujorul de munte), căruia i-au fost atribuite cele
mai multe valori de 1. Un alt criteriu evaluat cu un număr mare de răspunsuri, și anume 49,
corespunzătoare valorii 1 a fost cel al peisajelor dominate de jnepeniș, brad, stâncării etc. Existența
transportului turistic pe cablu (telecabină, telegondolă, telescaun) a fost punctată cu 36 de răspunsuri
pentru prima valoare și 22 de răspunsuri pentru valoarea 2. Infrastructura turistică a obținut scorul cel
mai mic deoarece atractivitatea peisajelor din lungul traseelor discutate depinde într-o mai mare
măsură de gradul scăzut de antropizare. Folosirea unor materiale care respectă arhitectura și
specificul locului și existeanța unor refugii montane și turistice sunt criterii cu un impact moderat
asupra atractivității unui areal natural. Încadrarea infrastructurii turistice în peisajul natural (unități de
cazare, cabane montane, refugii, etc) prezintă un interes din ce în ce mai crescut. Astfel, folosirea
materialelor durabile și prietenoase cu mediul în amenajarea în lungul traseelor din arealul Sinaia –
Piatra Arsă ar putea constitui metoda de reabiliatre a peisajului cu cea mai mare aplicabilitate și
eficacitate.

Fig. 6. Impactului unor factori/caracteristici asupra atractivitatii turistice a peisajului
Pentru a determina modul în care evoluția unui peisaj/mediu geografic montan poate fi
influențată negativ am stabilit 4 criterii ce li se vor acorda un scor de la 1 la 5 (unde 1-foarte mult, 5foarte puțin). Primii factori determinanți în deterioarera peisajului studiat au obținut scoruri egale, un
număr de 71 de raspunsuri valabile pentru valoare 1, cel al utilizării terenurilor (despăduriri, defrișări
masive, accentuarea proceselor antropice) și cel al comportamentului turiștilor (poluare cu deșeuri,
distrugerea/deteriorarea refugiilor și a panourilor informative, alterarea vegetației, etc). Criteriul
care vizează numărul mare de turiști, aglomerație pe trasee si la punctele de interes turistic are un
impact moderat întrucât pentru valoarea 1 s-au înregistrat 47 de răspunsuri și 25 pentru valoarea 2.
Scoruri mult mai mici s-au acordat în cazul infrastructurii turistice, cu 23 de variante pt valoarea 1 și
30 pentru valoarea 2, respective 3. În urma analizării rezultatelor, se evidențiază ca problemă
principală comportamentul turiștilor și nu mărimea circulației turistice.
Impactul general al turismului asupra peisajului din arealul Sinaia – Piatra Arsă, din
perspectiva turiștilor intervievați, este considerat în proporție de 48,5% ca fiind negativ. Mediul
natural este deteriorat și alterat din cauza unui turism neadecvat. Una din principalele cauze ale
efectelor negative este aglomerația de mașini de pe Transbucegi și la Cabana Piatra Arsă. În plus, se
pot adauga: starea proastă a cabenelor din Bucegi în general, inclusiv Piatra Arsă, lipsa educației
montane în rândul turiștilor, resturi menajere aruncate în lungul traseelor, prezența mașinilor de
teren mai sus de Piatra Arsă, lipsa punctelor de informare în zonele esențiale (Cota 2000/Piatra
Arsă) etc.
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Fig. 7. Impactul general al turismului asupra peisajului din arealul Sinaia – Piatra Arsă
PROPUNERI DE BUNE PRACTICI
În arealul Sinaia – Piatra Arsă, fenomenul turistic are un impact negativ asupra valorii scenice
și a stării mediului, atât din cauza aglomerării turistice în anumite puncte, cât și a unei gestionări
neadecvate a resurselor și activităților turistice. Astfel, pentru a diminua aceste efecte negative se pot
implementa o serie de strategii de reabilitare. În această direcție, se poate propune o abordare
punctuală, realizată după principalele elemente de peisaj afectate, amenințate sau neadecvate.
Primul aspect luat în considerare este infrastructura turistică, care poate fi îmbunătățită prin
reabilitarea și reconsolidarea cabanelor, respectându-se o arhitectură unitară și integrată. În plus,
dimensiunea refugiilor alpine și a cantoanelor ar trebui să păstreze proporții mici astfel încât să se
încadreze cât mai bine în peisajul montan. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar să se
folosească materiale durabile. Totodată, pentru amenajarea potecilor/traseelor marcate și a panourile
informative/tematice este important să se respecte folosirea materialelor prietenoase cu mediul.
Conform Ghidului pentru trasee montane durabile, elaborat în anul 2007, conceptul de trasee montane
sustenabile constă în faptul că amenajarea traseelor și activitățile turistice disponibile în cadrul
acestora să aibă o amprentă minimă asupra resurselor naturale (în special a solului), culturale sau
vizuale. De asemenea, în amenajarea și reabilitarea unui traseu montan este important să se ia în
considerare caracteristicile fizice și geografice ale arelaului, ca de exemplu, tipul de sol, tipurile de
ecosisteme și clima. Materialele adecvate pentru amenajare, regăsite într-o sferă largă de medii
geografice sunt lemnul și piatra. Piatra este cel mai durabil material de construcție a traseelor. Un bun
exemplu este oferit de Parcul Național Rocky Mountain din Colorado, unde piatra folosită este un
material local, avânt un caracter artizanal și tradițional, specific locului (National Park Service, 2007).
Informarea turiștilor reprezintă un alt aspect important pentru un areal turistic montan.
Amenajarea unui număr mai mare de panouri de informare turistică despre puncte de acces sau
obiective turistice mai puțin cunoscute (ex. Colții lui Barbeș, Piatra Turcului, Drumul de Vară etc) ar
aduce un plus atât zonei, cât și turiștilor prin numeroase beneficii, ca de exemplu: aflarea cu ușurință
despre existența alternativelor de traseu, despre siguranța pe traseu sau descoperirea informaților
geografice/istorice/geologice despre obiective. De asemenea, promovarea traseului marcat pana la
Cota 2000 ar ajuta la evitarea aglomerației de la telegondola Cota 1400. Alternativele la un traseu ar
putea însemna amenajarea unor trasee cicloturistice cu grad ușor/mediu de dificultate, accesibile unui
număr cât mai mare și mai variat de turiști.
Educația montană are un rol deosebit în evoluția și conservarea mediului natural. Una dintre
măsurile necesare este introducerea jandarmeriei montane și interzicerea aruncării deșeurilor în zonele
montane prevăzute ca arii protejate, vulnerabile la activități antropice, în scopul de a nu se altrea întreg
ecosistemul, în special flora sau de a nu se produce o eroziune mult mai accentuată a solului.
Conștientizarea efectelor negative reprezintă cheia pentru limitarea comportamentului negativ al
turiștistilor.
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În ceea ce privește gestionarea utilizării terenurilor este considerată problema accesului de
autoturisme în zona Piatra Arsă. Numărul acestora este foarte mare, ceea ce conduce la o degradare a
solului, iar în acest sens s-ar putea propune implementarea unei parcări cu plată, amenajată astfel încât
să se încadreze în peisajul natural. Utilizarea terenurilor presupune și o gestionare a activităților
antropice cu scopul de a diminua impactul negativ produs de acestea (ex. Exploatări forestiere,
activități turistice care deteriorează solul – offroad, cu frecvență mare în Bucegi, pe TransBucegi,
Piatra Arsă) prin amenajarea unor sectoare destinate stric pentru desfășurarea acestui tip de activitate,
astfel încât solul să nu fie deteriorat sau dislocat.
CONCLUZII
Mediul geografic servește ca suport pentru desfășurarea activităților turistice, întrucât acesta
reprezintă baza tuturor resurselor naturale și antropice cu potențial turistic. Peisajul este expresia
vizibilă a mediului geografic, perceput de obicei ca resursă naturală. Cercetările geografice au
evidențiat faptul că peisajul geografic este considerat o atracție turistică datorită valorii sale
estetice/scenice.
Valoarea estetică a peisajelor montane reprezintă unul din cele mai importante criterii pentru
activitățile turistice. În alegerea traseului turistic montan turiștii se ghidează după o serie de
caracteristici, ca de exemplu frumusețea peisajului, gradul de naturalețe, adrenalina percepută prin
dificultatea traseului, existența cabanelor, infrastructura specială de transport pe cablu și siguranța
turistului pe traseu. Astfel, se apreciează faptul că peisajele din lungul traseelor montane în arealul
Sinaia – Piatra Arsă prezintă interes turistic însemnat, valoarea estetică a acestora fiind foarte ridicată.
Pe de altă parte, în urma studiului, s-a concluzionat faptul că activitățile turistice în arealul Sinaia
– Piatra Arsă au în general implicații negative asupra peisajului, întrucât predomină practicarea unui
turism de masă. Multe dintre punctele de interes din zona de studiu sunt supraaglomerate, aici
amintindu-se platoul Pietrei Arse și Cota 1400. De asemenea, dezvoltarea haotică a infrastructurii
turistice este un alt aspect care deteriorează valoarea scenică a peisajului montan.
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Abstract: This research analyzes the anthropic aggressions that determine the urban conflicts in the center of
Bucharest. The elements that highlight this aspect are to identify the anthropic aggressions and the architectural
differences in the historical center. From a volumetric point of view the new buildings exceed the old buildings
and, because of this, the old town loses its historical and cultural values. The most important aspect is the impact
on tourism, because there is no unitary architecture and the modern buildings assimilate the history of the center.
The identity of the place is lost and leads to a decrease in the number of tourists in this area. Conservation of the
heritage values and their surroundings remains a dimension of stability in old town. This research aims to
identify the gaps in the historic center for a revaluation of historical and cultural values.
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INTRODUCERE
Un teritoriu cu o imagine puternic împământenită în percepția oamenilor se datorează unei
concordanțe echilibrate dintre elementele ce compun imaginea de ansamblu a unei zone (mediul natural
și cadrul antropizat), fiind capabile să determine, pe lângă celelalte funcții, atracție turistică pozitivă în
rândul turiștilor interni și externi.
Orice teritoriu prezintă anumite porțiuni neutilizate sau spații urbane decăzute și lăsate în ruină,
sau anumite zone unde încărcătura urbană este peste limită. Aceste zone slăbesc imaginea, calitatea și
viabilitatea orașului. Aceste zone bolnave sunt rezultatul deciziilor luate greșit asupra orașului cu
scopul de a crește productivitatea acestuia sau chiar să o reprime. Toate acestea trebuie să aibă un
echilibru unde elementele unui oraș se îmbină armonios.“Teritoriile se caracterizează printr-un
dinamism și o sensibilitate aparte căpătând astfel o schimbare diferită de fiecare dată când asupra
acestora intervine sau acționează anumiți factori decisivi”. (Scheibling, 1994)
Orașul, de-a lungul timpului, se prezintă ca un motor de transformare generând anumite funcții.
Ținând cont de modul în care este gestionat și manageriat, acesta absorbând fiecare element calitativ
sau mai puțin calitativ în parte integrându-l în propriul sistem și lucrând cu acesta. Pentru a face față
noilor provocări, orașul trebuie să aibă la bază strategii de dezvoltare, adaptare și transformare pentru
asigurarea calității vieții sistemului urban. Cu toate acestea, orașul poate ajunge la caracteristica de
fragilitate din cauza încărcăturii elementelor dezavantajoase unui oraș, sufocându-l.
Când aceste schimbări acționează, inima istorică a orașului începe să-și piardă din valoare,
elementele noi acumulate cauzând discrepanțe cu pattern-ul deja existent. (Mehanna, 2019).
Acumularea rapidă de conflicte/riscuri care se întâmplă în contexte de vulnerabilitate sporită a orașului
reprezintă o incapacitate a instituțiilor să răspundă într-un mod adecvat nevoilor complexului urban.
Toate acestea, de la elementele funcționale până la cele culturale ale orașului trebuie să fie în strânsă
legătură pentru a funcționa corect și a nu distruge identitatea zonei. Efectele cumulative ale riscurilor
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au ca rezultat o mai mare probabilitate și intensitate a vulnerabilității urbane ajungând la dezastre, la
sărăcie extremă și violență. (Boer, 2015)
Caracterul turistic al orașului, de obicei, este primul afectat deoarece este punctul polarizator al
multor interese economice, sociale, culturale, iar aici se observă imediat diferențele în structura sa de
câte ori acționează un factor extern. Așadar, caracteristicile centrului istoric trebuiesc conservate încât
să nu i se piardă din originalitate și individualitate.
Centrul istoric este punctul de plecare al orașului care indică direcțiile de dezvoltare turistice ale
acestuia și care, implicit, a pus o amprentă pe imaginea acestuia. Modul în care acesta este construit
este vital, deoarece fiind înconjurat succesiv de o multitudine de alte construcții, poate suferi foarte
multe modificări spațiale pe termen lung, deoarece este constrâns de exteriorul aflat în continuă
expansiune.
Astfel, construcția clădirilor prin funcționalitate și estetică trebuie să fie extrem de coerentă
pentru a asigura vitalitatea centrului într-un mediu aflat într-o continuă schimbare gata să îl suprime și
să îi modifice fața. De exemplu, estetica arhitecturală este foarte importantă în ceea ce privește peisajul
unui centru urban istoric, centrele urbane moderne trebuie să aibă la bază un plan de construcție într-o
manieră mult mai riguros planificat, astfel încât caracterul secular să se păstreze și să nu existe
discontinuități funcționale sau estetice în limitele orașului.
Agresivitatea urbană poate să reiasă din mai multe probleme care pot fi generate din
dimensiunea urbană ale conflictelor contemporane. (Kaldor, 2013)
De exmplu, confictele estetice, care sunt foarte ușor de sesizat, chiar și pentru un observator
neavizat, deoarece simțul estetic uman primează și creează senzația pregnantă de disconfort vizual la
nivelul clădirilor și nu numai, a întregii organizări edilitare (trotuare, parcuri, scuaruri, mobilier stradal,
afișaj) – toate acestea intră într-o contradicție cu mediul istoric. Astfel, conflictele capătă mai multe
forme de exprimare, particular în alăturarea a două clădiri cu stil diferit spre exemplu, dar și general,
per ansamblul întreg al peisajului urban ca un tot unitar – problema reală fiind cel mai ușor sesizabilă în
acest caz, centrul nu mai arată drept un tot unitar ci este împărțit în mai multe componente cu
caracteristici diferite. Ce este cel mai important de știut este necesitatea existenței unei continuități
arhitecturale în centru, pentru a nu se dilua caracterul său istoric.
Agresivitatea urbană poate fi și rezultatul unei concentrații prea mari de construcții într-un
perimetru restrâns, acestea sufocând locul prin multitudinea lor. Cercetările științifice pun în evidență
schimbările suferite de orașul românesc de la elementele de ordin politic, social, economic până la cele
culturale, în care auto-organizarea orașului devine premisă principală în sistematizarea acestuia.
Cercetătorii susțin că, urbanismul are un rol principal în structura de organizare al orașului și
funcționând diferit din punct de vedere temporal, de exemplu vechiul urbanism se prezintă ca o
“armonie arhitectonică”, pe când noul urbanism vine odată cu „neglijarea detaliului si abandonul
caracterelor locale”(Giovannoni, 2016)
În contextul de astăzi, un context ce a stat la baza schimbărilor ce au apărut în structura
proprietăților după anul 1990 și a lacunelor legislative rezultă o societate bazată pe mari discrepanțe în
peisajul urban.
Procesul de urbanizare a avut un parcurs de creștere lent, dar haotic asupra orașelor din
România, într-un stadiu asemănător de dezvoltare se află și capitala țării, București. Acest oraș
acumulează o amploare numeroasă de oameni cu diverse preocupări, acest lucru ducând la pericole
antropice și urbanizare în masă a centrului cât și a zonelor înconjurătoare. Caracteristica predominantă
a orașului București este reprezentată de un spațiu distribuit haotic, nedefinit, iar nevoia de spațiere și
organizare devine tot mai importantă pentru acest oraș. (Ianoș, 2004)
Zona centrală a Bucureștiului, în trecut, era acaparată de zone înverzite și de câteva case mai
impunătoare care, de obicei, nu depășeau mai mult de un etaj. Astăzi această zonă cuprinde un
amalgam de blocuri cu diverse stiluri arhitecturale care depășesc cu mult volumetria din trecut.
(Mihăilescu, 2003). Foarte mulți cercetători descrie Bucureștiul ca fiind constituit din „copii” sau
„replici” sub termenul de „revigorare-actualizare”, „o atitudine stilistică mult frecventată în București”
(Celac, et. Al, 2005)
Încă din perioada comunismului orașul este acaparat de distrugerea în masă a unor entități
istorice, a fost folosit ca pretext cutremurul din 1977, iar cu această ocazie a fost demolată o mare parte
din orașul vechi și reconstruit, pierdându-și din caracteristicile consacrate. Noua construcție s-a bazat
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pe ascunderea elementelor istorice în spatele clădirilor înalte. Un întreg țesut urban, cu dezvoltare
continuă de-a lungul secolelor, a dispărut și, odată cu acesta, și identitatea locului a pierit. (Gocimana,
et. Al, 2018)
Perioada regimurilor totalitare a distrus identitatea arhitecturală consacrată în spațiul
bucureștean, construcțiile au fost folosie cu scopul de a impune puterea și de a stabili o nouă ordine
politică și socială în structura fizico-spațială a orașelor. S-au dezvoltat schimbări radicale în forma
orașului în secolul al XX-lea, derivate din planurile de reconstrucție pe scară largă a centrelor istorice
de către liderii regimurilor totalitare. Aceste planuri au fost elaborate pentru a crea un mediu construit
adecvat pentru exprimarea ideologia politică prin înlocuirea rămășițelor istorice nedorite. (Gocimana,
et. Al, 2018) „Bucureștiul avea trăsăturile unui oraș bizantin, au distrus o șesime din oraș. Zona care
reprezenta inima vechiului București a fost amputată pentru a permite construirea unui nou oraș.”
(Giurescu, 1989)
După revoluția din 1989 și căderea comunismului, a început retrocedarea imobiliară de către
foștii proprietari, iar acești proprietari cu o situație financiară precară au devenit incapabili să
consolideze, să refacă și să întrețină clădirile recuperate, presiunea imobiliară și-a spus cuvântul, iar în
cele din urmă aceste clădiri au devenit spațiu nedorit.(Mihăilescu, 2003)
Odată cu trecerea timpului arta de a proiecta orașe a fost uitată, putem compara acest lucru
foarte ușor, între situația actuală și vechiul ansamblul de elemente încă viu din jurul anilor de glorie
arhitecturală. Anumiți cercetători susțin că aspectul și funcționalitatea unui oraș trebuie să respecte
planul tradițional de planificare al unui sistem urban, și anume, respectarea planificării urbane și
arhitecturale, volumul și înălțimile clădirilor, etc.. Aceste componente au puterea de a fixa aspectul
unui oraș în conformitate cu identitatea arhitecturală a caselor, clădirilor publice, piațete, etc., iar
aspectele funcționale trebuie să fie luate în considerare pentru bunul mers al orașului și bună starea
cetățenilor. Orice planificare nouă într-un oraș ar trebui să se încadreze și să țină cont de tiparele
spațiale deja existente.( Sevilla-Buitrago, 2013)
Patrimoniul cultural este limitat din punct de vedere spatial, de acumularea în teritoriu, și
temporal prin continua evoluție a comunității, exprimând o energie diferită de la generație la generație,
dar cu toate acestea trebuie să existe un echilibru între inovație și tradiție. (Gociman & Dinu, 2007)
Declarația de la Amsterdam (1975) afirmă : „Continuitatea istorică trebuie păstrată în mediu, dacă se
vrea să se mențină sau să se creeze împrejurimi care să permită indivizilor să-și găsească identitatea și
să se simtă în siguranță în ciuda schimbărilor sociale bruște” (Congress of the European Architectural
Heritage, 1975)
Centrul istoric bucureștean a suportat foarte multe modificări de-a lungul timpului, a îndurat
pierderi care nu se mai pot îndrepta în ziua de astăzi. Vestigii istorice și arhitecturale, biserici, cartieri și
străzi, case și grădini au fost distruse din temelii sau au fost înlocuite cu anumite construcții care nu se
îmbină cu estetica veche a clădirilor de altă dată ducând la pierderea istoriei și identității locului. Cu
trecerea anilor, în centrul istoric apar modificări mari, acoperind ca o pătură identitatea acestei zone.
(Leahu, 1993)
Într-un sistem urban totalitatea conflictelor poate conduce la deterioarea patrimoniului existent
și epuizarea resurselor, contribuind la suprimarea imaginii peisajului urban, printre acestea se pot
enumera, amalgamul de construcții tipice moderne înglobate între clădirile pitorești exitente eclipsând
identitatea istorică, arhitecturală; încărcătura reclamelor stradale ce creează senzația pregnantă de
disconfort vizual, iar aceste panouri publicitare acoperă stilul arhitectural îngrijit executat; diverse
materiale de construcție: cabluri, sârme; dinamica întreprinderilor stradale ce duc la folosirea
ineficientă și limitarea spațiului public; presiunea acestora asupra unui spațiu restrâns conduc la
agresivitate urbană.
Agresivitatea urbană poate fi combătută prin anumite premize de planificare aplicative asupra
spațiului considerat bolnav, și anume, identificarea pericolului, identificarea elementelor componente
ale spațiului urban expuse la pericole multiple, analiza pericolelor prin simularea scenariilor de risc,
analiză raportată la valorile culturale deja existente, decizii de intervenție ce trebuie luate în funcție de
valorile arhitecturale ale locului. (Gociman, 2018)
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METODOLOGIE
În literatura de specialitate se conturează două abordări privind cercetările științifice deprinse
în lucrările științifice, prima categorie se axează pe o perspectivă cantitativă, iar cealaltă pe o
perspectivă calitativă.(Rotaiu & Iluț, 2001) În această cercetare științifică este folosită metoda calitativă
reprezentată prin cercetarea științifică și observația participativă.
Această lucrare pune accentul pe informații oficiale din documentarea cercetărilor științifice.
Cu toate că acest concept are o insuficientă acoperire în plan științific și este o temă care nu a fost
abordată de către cercetători, am întâmpinat o dificultate pentru definirea acestui concept și a-l structura
pentru înțelegerea acestuia. Am considerat că este un subiect interesant de tratat și de studiat în
contextul de astăzi, pentru a expune în ce măsură diversitatea contribuie la suprimarea identității
locului, unde structura planului orașului este haotică. Aceste dezacorduri își au originea încă din anul
1990, unde schimbările și lacunele legislative și-au spus cuvântul rezultând o societate bazată pe mari
discrepanțe în peisajul urban.
Metodologia cercetării științifice a presupus în primă fază o documentare absolut necesară
asupra altor lucrări referitoare la acest subiect. Odată luate la cunoștință direcțiile de cercetare, am
aplicat aceste cunoștințe în studiul meu de caz asupra centrului istoric din municipiul București. Prima
etapă a proiectului va contura în prim plan literatura de specialitate relevantă pe acest subiect,
informații teoretice, precum și alte studii necesare pentru ideea de dezbatere aleasă.
Un alt instrument calitativ folosit în această lucrare este reprezentat prin observația
participativă, deoarece observația incorporează elementele realității pe care le observăm sau remarcăm.
A analiza anumite obiecte sau fenomene, a consulta, a cerceta, a stabili și a remarca ceea ce vizualizăm.
Aceasta metodă am văzut-o ca pe o metodă concretă de cercetare, de adunare a informațiilor, sprijinită
pe simțurile specifice omului. Anumite conficte contemporane, cum ar fi cele din punct de vedere
estetic, care sunt foarte ușor de sesizat, chiar și pentru un observator neavizat, deoarece simțul estetic
uman primează și creează senzația pregnantă de disconfort vizual la nivelul clădirilor și nu numai, a
întregii organizări edilitare, toate acestea intră într-o contradicție cu mediul istoric. Această lucrare vrea
să evidențieze că cel mai important de știut este necesitatea existenței unei continuități arhitecturale în
centru, pentru a nu se dilua caracterul său istoric.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Orașul București reprezintă un sistem urban complex care oferă pe lângă spații de locuit și
întreprinderi business și importanță turistică având titlul de oraș istoric și cultural. Cu trecerea timpului
acesta a acumulat în propriul sistem numeroase discrepanțe care contribuie la o diversificare mult prea
mare a fondului turistic. Per ansamblu, imaginea Bucureștiului se conturează dintr-un amestec de vechi
și nou cu o structură haotică a peisajului urban.
Centrul istoric reprezintă o zonă centrală a capitalei, situată la confluența celor șase sectoare
ale Bucureștiului. Acesta este delimitat la nord de bulevardul Regina Elisabeta și bulevardul Carol I, la
est de bulevardul Hristo Botev, la sud de bulevardul Corneliu Coposu, strada Halelor și Splaiul
Independenței, iar la vest de Calea Victoriei.
Centrul istoric este format din două zone importante, separate de bulevardul I.C. Brătianu.
Prima zonă, pilot A, este delimitată de bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul I.C. Brătianu, Splaiul
Independeței și Calea Victoriei. Cea de-a doua zonă, pilot B, reprezintă cuprinsul dintre bulevardul
Carol I, bulevardul Hristo Botev, bulevardul Corneliu Coposu și bulevardul I.C. Brătianu. Această
cercetare științifică se axează pe prima zonă, pilot A.
Centrul istoric este compus dintr-un fond turistic de valoare, exploatat la maximum până și-a
pierdut din identitate, acesta dacă este fructificat de o așa manieră productivă având la bază conservarea
patrimoniului poate aduce mari beneficii din punct de vedere cultural și economic.
În urma observațiilor pe care le-am făcut asupra centrului bucureștean putem observa o
combinație a vechiului urbanism cu noul urbanism, integrarea incorectă a elementelor moderne în acest
perimetru distruge stilul pitoresc de altă dată, iar acest spațiu nu mai are o identitate a sa.
În urma acestei observații, vom putea trage o concluzie asupra gradului de estetică pe care îl
deține acest spațiu, continuitatea arhitecturală, unitatea peisajului urban și coerența stilului.
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Structura de planificare a centrului reprezentată prin străzi înguste, scuaruri de dimensiuni
mici, nu permite o varietate de activități de desfășurat, dar cu toate acestea perimetrul este împânzit de
clădiri neadecvate locului, zona nepliindu-se activităților contemporane, modul de construcție a
acesteia trebuie luată în considerare în distribuirea activităților din acest perimetru.
Zona central bucureșteană poate fi caracterizată prin următoarele “copie”, “replică”, acestea
sunt folosite cu sensul de “revigorare-actualizare”, “o atitudine stilistică mult frecventată la
București.”(Celac, et. Al., 2005)
Tot cuprinsul centrului istoric arată ca un proces continuu de restaurare, sunt începute multe
proiecte de regenerare sau de construcție a clădirilor și rămân nefinalizate. Centrul arată ca un spațiu
fragil și sensibilizat odată cu trecerea timpului, aflându-se într-un process de declin accelerat.
Deschiderea Străzii Lipscani, la intersecția cu bulevardul I.C. Brătianu, ne întâmpină faimoasa
Statuie a Lupoaicei împreună cu câteva elemente ce remarcă agresivitatea urbană, reprezentată prin
anumite forme de vandalizare ale panourilor de informare turistică, acestea pierzându-și aspectul din
cauza graffiti-ului sau stickere lipite pe sticla geamului ce protejează informațiile turistice destinate
vizitatorilor.
În acest perimetru s-au rulat o
serie de proiecte de reconstrucție
asupra fostului magazin București, care
a fost demolat și reconstruit, în ziua de
astăzi se prezintă cu un stil arhitectural
neadecvat
centrului
istoric
și
funcționează în activitatea unui partid
politic.
Lângă acesta, se află o clădire,
cu 3 etaje, nou construită cu arhitectură
modernă, nici aceasta nu respectă stilul
arhitectural al celorlalte construcții,
fiind neintegrată în peisaj, prezentând
un stil modern, datorat prezenței celor
trei etaje cu fațadă sticloasă. În prezent
parterul clădirii fiind în activitatea unui
Foto. 1 Clădire construită în stil modern
sediu bancar. (Foto. 1)
Sursa: arhivă personală
Strada Băcani reprezintă cel
mai agravat spațiu din tot perimetrul al
zonei centrale pilot A. La deschiderea
acestei străzi se face remarcat, pe
partea dreaptă, un spațiu destructurat,
clădire aflată în construcții, astăzi fiind
abandonată de foarte mult timp, iar
acest lucru a dus la gradul ridicat de
insalubrizare, deranjarea simțurilor
olfactive și vizuale în zona sa de
influență. (Foto. 2)
În zona sa de amplasare
aflându-se o cafene „Starbucks” și un
restaurant „La Mama”. Această clădire
prezintă un risc foarte ridicat pentru
populația din acest perimentru sau
pentru clienții care beneficiază de
serviciile oferite de cele două unități de
alimentație din cauza spațiului în ruină,
degradat și insalubru.

Foto. 2 Clădire insulabră pe strada Băcani
Sursa: arhivă personală
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Înaintând în cuprinsul străzii putem observa cum materialul de construcție din cărămidă este la
vedere deoarece tencuiala de pe fațadele clădirii a început să cadă.
Peisajul urban din această zonă conturează parcimonia și nepăsarea oamenilor față de istoria
tumultoasă și impresionantă a acestei zone. Există clădiri încadrate în clasa I de risc seismic
prezentând un pericol indubitabil în orice moment sau clădiri care au rămas doar cu fațada
construcției, sau teren viran cu multe construcții în ruină, cu plante perene și numeroase deșeuri,
mobilier stradal folosit necorespunzător, ghivece care ar trebui să fie utilizate cu scopul de susținere
unor ornamente florale, dar din nefericire aceste flori sunt înlocuite de gunoi. Aceste construcții
prezintă un nivel ridicat de degradare și insalubritate, totodată, restriționând accesul în acest perimetru,
planând în aer un aspect de șantier.

Foto. 3 Zonă în ruină din cuprinsul străzii Lipscani, perspectivă din fața bibliotecii Cărturești Carusel
Sursa: arhivă personală
Sunt și exemple de bune practici de conservare a patrimonului cultural, un bun exemplu este
Biblioteca “Cărturești Carusel”, localizată pe Strada Lpscani, nr. 55. Cu un stil arhitectural
îndeaproape păstrat, impresionând cel mai critic vizitator cu somptuozitatea și cu farmecul maiestuos
păstrat de altădată. Această clădire cuprinde șase nivele superioare, funcționând ca librărie pentru
achiziționarea de cărți din diferite domenii, unde sunt amenajate spații speciale pentru a lectura.
Acest model de renovare reprezintă un proiect bine organizat, înfățișând un exemplu de bună practică
pentru toate clădirile din centrul istoric care se confruntă cu probleme ale proceselor de degradare,
având un impact nefericit asupra zonei de influență în care sunt localizate. Această clădire a fost
regenerată în anul 2015 atribuindu-i o nouă funcție, în trecut era utilizată ca sediul unei bănci.
Proiectul de reabilitare aplicat acestei clădiri reprezintă un mare succes în ziua de astăzi, librăria
bucurându-se de admrația turiștilor din lumea întreagă. Din nefericire tot aspecul prestigios al acestui
monument este tras în jos de împrejurimile neîngrijite și de gradul de insalubritate ridicat.
Cum te afunzi tot mai mult spre inima centrului, la intersecția cu Strada Șelari, spațiul devine tot mai
restrictiv. Primetrul este dominat de aglomerația mobilierului stradal, foarte multe terase cu mese,
scaune, umbrele, etc. (Foto. 4)
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Foto. 4 Perimetru restrâns de aglomerația
mobilierului
Sursa: arhivă personală

Foto. 5 Întreprindere comercială „Diverta”
Sursa: arhivă personală

O altă clădire ce prinde contur este reprezentată de întreprinderea comercială Diverta cu un
aspect mult prea modern pentru acest spațiu istoric. (Foto. 5) Înaintând spre Calea Victoriei, se află
clădiri într-o stare avansată de degradare, clădiri care sunt clasate pe primul loc în cazul unui risc
seismic, clădiri agravate acoperite cu material susținător, dar cu toate acestea la parter s-a amanajat un
restaurant. La intersecția cu calea Victoriei, rezultă o comparație puternică între cele două stiluri
arhitecturale, arhitectură clasică și modernă.(Foto. 6) Acestea luate separate prezintă un aspect și un stil
executat corect, dar odată ce ajung împreună rezultă o combinație nefericită de vechi și nou, care nu se
îmbină armonios rezultând o diversitate mult prea mare care nu se contopesc.

Foto. 6 Comparație între cele două stiluri arhitecturale: clasic vs. modern
Sursa: arhivă personală
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CONCLUZII
Centrul istoric reprezintă istoria tumultoasă prin care a trecut acest oraș, iar integrarea
incorectă a unor elemnte poate distruge patrimoniul turistic istoric și cultural din acest perimetru și
care se pot pierde pentru totdeauna.
Foarte multe clădiri au fost reabilitate într-un mod incorect, cu intervenții mici asupra fațadei
clădirilor, dar de impact, de exemplu multe întreprinderi comerciale, au luat naștere într-un spațiu
arhitectural decăzut, amenajate cu mobilier modern ce intră în contradicție cu patrimoniul conservat.
Multe intervenții schimbă într-un mod drastic fațada arhitecturală prin adăugarea anumitor elemente
de alt stil, de exemplu aplicarea monumentelor termopane din plastic sau corectează anumite defecte
cu vopsea de o culoare lipsită de armonie, stridentă, fără să țină cont de zona înconjurătoare,
demolează clădiri (cum a fost cazul Magazinului București) și reconstruiește altele într-un stil
arhitectural diferit.
Bucureștiul are foarte mult potențial, dar acesta nu poate renaște în ceva mai bun fără ajutorul
comunității de locuitori.
“Doar spiritul împărtășit al cetății face dintr-un oraș oarecare un mare oraș.” (Celac,et. Al., 2005)
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CONTRIBUȚIA TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI
LA SUSȚINEREA UNUI TURISM DURABIL ÎN REGIUNE
PIȘCOCIU (PANDELESCU) ALINA-MARIANA

Abstract: The ethno-folkloric specificity of the Sibiu Border is recognized throughout the country and has
brought fame abroad. The aim of the research is to analyze the perception of tourists and residents on the
contribution of traditions and customs to the development of sustainable tourism in the area. The study is based
on the research method of the literature, field observations and the use of the questions. The results show that
transhumance, processing of milk and wool products have created representative elements that can form the
basis of a country brand. The authentic natural landscapes of the local mountains (Sebeș, Cândrelului, the wide
and well populated valleys of the rivers Olt, Sadu, Cibin are attractions for tourists). Romanian rural tourism, a
value recognized worldwide by distinctions that honor the people of Margins, in this sense, the European
Distinction of Excellence, from the European Community, but also the "Golden Apple" award, given by the
International Federation of Journalists and Writers.
Cuvinte cheie: Mărginimea Sibiului, turism durabil, tradiții, obiceiuri, etno-folcloric

INTRODUCERE
Descrierea obiceiurilor și tradițiilor reprezintă subiectul unor studii ample în literatura de
specialitate. Pornind de la explicația oferită de DEX (1998), obiceiurile sunt descrise ca fiind ”mod de
a se purta, de a se îmbrăca, rânduială, toate fiind comune unui popor sau unei comunități, sinonime cu
datina, tradiția, orânduiala.” Numeroasele studii de specialitate oferă date ample despre obiceiuri și
tradiții. Indiferent dacă sunt tratate împreună sau separat, au un numitor comun, acela al cunoașterii
autenticității unei zone geografice.
În timp, acolo unde tradițiile și obiceiurile s-au păstrat nealterate, au fost valorificate și
exploatate în folosul întregii comunități, determinând diferite forme de turism. Caracteristicile
tradiționale ale satelor din sudul Transilvania, valorile etno-culturale, păstoritul, meșteșugurile
reprezintă atuurile principale ale zonei Mărginimea Sibiului. Astfel, Cucu V. (1995), face trimitere la
relația care s-a stabilit în timp între vatra rurală și populație, remarcând rolul pe care îl are stâna în
viața de zi cu zi a oamenilor de la munte. În acest sens, autorul arată că ”...stâna este cea mai veche
locuință sezonieră de al noi, reprezintă întregul locul cu strungă, țarcuri, bordeie”. Și Isbășoiu C.
(1987) evidențiază importanța stânei pentru comunitate, plasând-o la limita dintre ”golul alpin și
pădure, în apropierea unui izvor, acolo unde oamenii au nevoie de apă și lemn.”
În aceeași notă, Mermeze Cristiana (2018), arată că ”...păstoritul i-a făcut faimoși pe
mărgineni, oameni iscusiți care își duc traiul într-o zonă specifică interacțiunii dintre munte și șes, cu
peisaje naturale de o frumusețe rară, care dau zonei un impact turistic ridicat și perspective în
dezvoltarea rurală”. Conform Euroter, citat de Bogan Elena și Simon Tamara (2019) ”turismul rural
este un mod de valorificare economică a spațiilor agricole, resurselor naturale, patrimoniului cultural,
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a tradițiilor populare.” Cocean P. (2004), evidențiază nota etnografică dată de ocupații, meșteșuguri,
obiceiuri, port, jocuri, cântecele populare, arhitectura, instalațiile țărănești. Acestea, alături de
obiective ale cadrului natural, au determinat în Mărginimea Sibiului un turism durabil, ce reprezintă o
sursă importantă de venit și o modalitate sigură de dezvoltare a acestui areal. Chiar dacă la
începuturile sale, turismul rural a cunoscut o serie de piedici în organizarea sa, astăzi, la nivel rural,
funcționează mai multe organizații care-și propun dezvoltarea turismului rural. Rolul comunității
locale în obținerea unui turism sustenabil este evidențiat de Matei E. (2017), comunitate căreia îi
atribuie sarcina de administrare a patrimoniului natural, dar și antropic format din muzee, monumente
istorice, tradiții, obiceiuri, instituții de spectacole și concerte etc. În aceeași notă, Plohotniuc D. și
colab. (2012) insistă pe ”rolul pe care-l are ANTREC în promovarea ospitalității și turismului rural
românesc, subliniind o serie de acțiuni, cum ar fi ”viitorul lumii reale” sau demararea unor reforme
structurale în satele românești”.
Conform Euroter (2013), ”tradițiile populare, patrimoniul cultural, resurse naturale și
produsele agricole, toate aceste determină pe plan local și regional un turism rural care poate satisface
cerințele consumatorilor în materie de cazare, alimentație, recreere, animație și alte servicii auxiliare.”
În această direcție se înscriu și proiectele de dezvoltare durabilă, în care un rol deosebit îi revine GAL
Mărginimea Sibiului, un organism care are misiunea să elaboreze strategii de dezvoltare locală.
Conform site-ului oficial, obiectivul principal este acela de a folosi toate resursele umane, în vederea
unei dezvoltări economice și sociale durabile care, în timp, să ducă la creșterea calității vieții. Aceeași
sursă arată că o atenție deosebită este îndreptată către conservarea obiceiurilor și tradițiilor locale. Nu
trebuie să trecem cu vederea importanța pe care o are contribuția Consiliului Județean Sibiu în
derularea de proiecte și programe de dezvoltare rurală, în promovarea colaborării sectorului privat cu
cel public în folosul comunității.
Scopul acestei cercetări este acela de a cunoaște ocupațiile de bază ale mărginenilor, acelea
care i-au consacrat, dar și a principalele manifestări culturale și etno-folclorice din Mărginimea
Sibiului. De asemenea, mi-am propus să subliniez rolul pe care-l au tradițiile și obiceiurile în
dezvoltarea unui turism durabil în Mărginimea Sibiului.
METODOLOGIE
În general, cercetările științifice, prezintă două perspective: una presupune o latură cantitativă,
iar alta vizează un aspect calitativ (Matei Elena, 2017). Cercetarea calitativă este asociată unui
”demers care utilizează o metodologie distinctă, care nu apelează la o cuantificare, cu scopul de a
explora o problemă socială sau umană, finalizată printr-o teorie, povestire”. Chelcea, S. (2001), citat
de Matei Elena (2017).
Una dintre metodele care mi-au fost de mare ajutor a fost metoda observației pe teren care mia permis să înțeleg modul în care turismul se dezvoltă în Mărginimea Sibiului prin păstrarea tradițiilor
și obiceiurilor, prin specificul etno-cultural. Aplicarea chestionarului a avut ca scop evidențierea
percepției turiștilor și a rezidenților față de practicarea turismului în Mărginimea Sibiului și față de
rolul pe care-l joacă tradițiile și obiceiurile la un turism durabil în zonă. Am evaluat și am cercetat
datele bibliografice și cartografice, precum și elementele adunate din propriile observații făcute pe
teren și am obținut date prețioase în privința elaborării acestei lucrări.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Mărginimea Sibiului este o regiune etnografică aparte în România, aflată în partea de nord,
nord-vest a Munților Cindrel. Poziția geopolitică a zonei, situată la granița de sud a Transilvaniei cu
Țara Românească și în proximitatea Sibiului, puternic centru meșteșugăresc și comercial, au oferit
Mărginimii Sibiului câteva trăsături definitorii pentru promovarea turismului rural.
Administrativ, arealul se desfășoară de-a lungul a 18 localități, situate la contactul dintre
Depresiunea Transilvaniei și Carpații Meridionali. Acestea sunt: orașele Tălmaciu, Săliște, comunele
Boița, Sadu, Râu Sadului, Tălmăcel, Rășinari, Poplaca, Gura Râului, Poiana Sibiului, Orlat, Jina și
satele Fântânele, Sibiel, Vale, Galeș, Tilișca, Rod. Fiecare localitate prezintă un interes aparte,
deoarece fiecare este unică în felul ei, prin specificul cultural, obiceiurile și valorile spirituale.
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Fig. 1. Localitățile Mărginimii Sibiului
Sursa: https://galmarginimeasibiului.ro/
În ceea ce privește etimologia toponimului Mărginime, se impun câteva lămuriri. În acest
sens, Ioan Părean (2016) arată că este necesară diferențierea dintre locuitorii din satele situate aproape
de orașul Sibiu, unde sunt etnici germani și satele la contactul cu muntele, unde e populație majoritar
de origine română. Sunt amintite, de exemplu, localitățile Avrig și Șura Mare, aflate în apropiere de
Sibiu, care, deseori sunt incluse în ”Mărginime”. Autorul argumentează că sunt considerate de drept,
în Mărginime, doar așezările care sunt dispuse pe rama montană, sub forma unui semicerc și care
înconjoară munții, unde trăiește o populație autentic românească, care și-a păstrat cu sfințenie tradițiile
și obiceiurile și caracterul etno-folcloric, unde portul popular în culori monocrome, alb-negru este cel
care definește acest loc. Această populație, cunoscută pentru ocupația de bază păstorit și transhumanță,
în timp s-a îndeletnicit cu meșteșuguri, prelucrarea lemnului, a pieilor și a pietrei. Acest spirit al
mărginenilor i-a consacrat și a devenit în timp resursă pentru dezvoltarea activităților turistice ce a dat
durabilitate turismului în regiune. Aici au apărut numeroase pensiuni, vile, campinguri care au atras
turiștii cu atmosfera tipic țărănească și cu ospitalitatea sătenilor. Toate acestea s-au clădit pe un
puternic fond cultural-istoric, unde locuitorii satelor din munte, din Sadu, Râu Sadului, Gura Râului,
Jina, Tălmaciu, Rășinari dar și cei din satele de contact cu depresiunea transilvăneană, Tilișca, Orlat,
Fântânele, Vale și-au creat o identitate proprie. În satele de aici s-a dezvoltat o adevărată cultură
sătească, care implică transmiterea mai departe, din tată în fiu, a obiceiurilor și tradițiilor legate de
oierit și de meșteșuguri.
Datorită oieritului s-a dezvoltat și o cultură culinară bazată pe produsele obținute, în special,
din lapte, o cultură care s-a făcut cunoscută prin sărbătorirea în cadrul unor manifestări artistice și
culturale. Acestea reprezintă resurse turistice care sporesc și mai mult valoarea etno-folclorică a
acestei regiuni. Este, de fapt, patrimoniul antropic, construit, spiritual și etnografic, care cuprinde
obiceiurile, portul popular, jocul. Locuitorii de aici au contribuit activ la dezvoltarea spiritului civic și
au dus mai departe cultura tradițională a locului, perpetuând o cultură sănătoasă. Toate acestea creează
un peisaj cultural ce se identifică cu acest ținut al mărginenilor.
După cum arată Cândea M. (1995) satele au beneficiat de o serie de avantaje oferite de
zonele de contact care îmbină complementare a două unități geografice adiacente și creează premisele
unor ample posibilități de dezvoltare economică. Linia de contact este marcată de un șir neîntrerupt de
sate de contact, unde densitatea liniară este de 3-4 sate/ 10 km2.
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Faptul că așezările de aici s-au dezvoltat pe locul unor cetăți întărite, dacice și romane, care
au rezistat de-a lungul vremurilor și au avut ca ocupația de bază păstoritul, aceasta poate fi considerată
o latură comună de apropiere și asemănare între sate, mai ales că ”avantajul zonei de contact dintre
spațiul montan și cel depresionar se reflectă în posibilități multiple de dezvoltare”. Însă, pe parcurs,
fiecare localitate a evoluat separat, dat fiind contextul propriu de evoluție socio-economică. Unele au
reușit să-și promoveze cu succes elementele etno-folclorice care le definesc, altele mai puțin. Această
diferențiere constă în moștenirea pe care au primit-o localitățile, de potențialul natural al fiecăreia, dar
și de existența unor preocupări permanente față de progres, care în timp s-au transformat în programe
de dezvoltare la nivel local.
Un aspect important în această cercetare îl reprezintă ocupațiile tradiționale care se reflectă în
asocierea îndeletnicirii de bază, păstoritul cu aceea legată de cultura pământului.
Îndeletnicirile meșteșugărești prezintă un caracter casnic, gospodăresc. Principala ocupație a
femeilor era confecționarea articolelor de îmbrăcăminte, de țesut, de croit, iar a bărbaților,
construcțiile, prelucrarea lemnului și a pielii, împletirea fibrelor vegetale și animale Aceste activități
includ diverse tradiții precum: confecționarea opincilor și cojoacelor din piele sau din împletirea
artistică a căpestrelor, frâielor, curelelor activitate realizată de bărbați și a industriei casnice textile, de
către femei; cioplitul bâtelor ciobănești, crearea cu talent a obiectelor din ceramică, a cănilor,
ulcioarelor, farfuriilor.

Fig. 2. Obiecte de artizanat realizate în satele din Mărginime și expuse în Muzeul Astra din Sibiu
Sursa: Arhiva personală
Meșteșugul cioplitului în lemn și arta sculpturii în lemn sunt elemente prezente la tot pasul în
satele Rășinari, Tilișcă, Gura Râului, Sibiel, Rod etc. Porțile de la intrarea principală a caselor stau
mărturie în acest sens.

Fig. 3. Porți sculptate la Rășinari
Sursa: Arhiva personală
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Pictura pe sticlă este o tradiție a locuitorilor de aici, cunoscută în toată țara. Oameni cu un
talent deosebit, cu înclinații artistice, si-au arătat de fiecare dată sentimentul de atașament față de
credință și față de Dumnezeu. Alături de lucrările lor, în Muzeu de icoane pictate pe sticlă din Sibiel,
sunt colecții de o valoare inestimabilă, adăpostite în acest loc cu eforturile remarcabile ale lui Zosim
Oancea, figură marcantă a Mărginimii. Aici se află cea mai mare colecție din Transilvania, satul
transformându-se într-un sit turistic cu o reputație internațională. Pentru picturi se foloseau ca și
vopseluri, grăsimi de origine animală, ulei de in și gălbenuș.
Mărginimea Sibiului este cea mai cunoscută zonă etnofolclorică a județului Sibiu, unde
tradițiile și obiceiurile satelor au reușit să rămână autentice, unde obiceiurile se păstrează din vechime.
Numeroasele sărbători sătești, festivaluri populare, manifestări culturale generează anual un număr
mare de turiști, din țară și din alte țări, atrași de farmecul și încărcătura spirituală a plaiurilor mioritice.
Fiecare sat își are propriile tradiții și obiceiuri, acest lucru observându-se în zilele de sărbătoare,
reprezentând un element unic. În cele ce urmează o să mă refer, pe scurt, la cele mai cunoscute
festivaluri dedicate sărbătoririi obiceiurilor de aici.
În localitatea Săliște, în fiecare an, pe 28 decembrie, se sărbătorește ”Întâlnirea cetelor de
juni” (fig. nr.4). Manifestarea culturală organizată de primăria din localitate, începe în Piața Junilor,
unde se adună în cetele feciori și fete, ce își etalează cu mândrie costumele populare din toate
localitățile participante. Tinerii aduc cu ei obiceiurile, colindele, cântece, jocurile, datini și jocuri
executate de fiecare ceată în parte. Reprezintă o sărbătoare a portului și jocului popular. Conform
calendarului primăriei orașului Săliște, manifestarea se desfășoară organizat, cuprinzând mai multe
momente, printre care se prezintă portul popular din fiecare zonă, se joacă jiane, hațegane și la sfârșit
toată lumea participantă se prinde în Hora Unirii.

Fig. 4. Întâlnirea cetelor de juni de la Săliște
Sursa: https://www.romaniaturistica.ro/intalnirea-cetelor-de-juni-din-marginimea-sibiului-saliste
„Coborâtul oilor de la munte”, (fig. nr.5) este o altă tradiție cu care mărginenii se mândresc.
Este o activitate etno-folclorică pe care o întâlnim și în alte localități de munte de la noi din țară și are
loc cu scopul de a menține vie tradiția legată de transhumanță și de a promova turistic regiunile unde
are loc. Este și o formă de a întreține relația între comunitățile pastorale din țară. În Mărginime are loc
pe 16 septembrie la Poiana Sibiului și este un prilej cu care ”poienarii” își vând animale și obiecte de
produse pastorale pe platoul de la Dobârca. Odată cu venirea toamnei, păstorii coboară cu oile în sat,
mergând la casele lor. Festivalul are loc în septembrie și presupune o paradă a portului popular,
expoziție de obiecte specifice tradițiilor oierilor și activităților acestora legate de păstorit. Întotdeauna,
aceste manifestări sunt un prilej de bucurie pentru păstori. De asemenea are loc si un festival cu același
nume, unde sunt invitate ansambluri folclorice din toate zonele țării, cu specific ciobănesc. Pentru că
se desfășoară la Poiana Sibiului, festivalul mai este cunoscut și sub denumirea de ”Festivalul
Poienarilor”. Trebuie să amintim că, din anul 2019, din cauza gripei porcine africane, acest târg se
desfășoară fără animale, spre marea dezamăgire a ciobanilor.
„Udatul Ionilor” (fig. nr. 6) este un obicei care are loc în fiecare an la Tălmăcel. Are loc în
ziua de Sfântul Ioan Botezătorul, după ce se termină slujba religioasă. Alaiul format din feciori merge
de la biserică spre râul din sat. Tinerii, îmbrăcați în straie populare, poartă cu mândrie steaguri
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tricolore și însoțesc car alegoric spre pornesc spre râu. Când ajung la râu junii îi udă pe cei ce poartă
numele de „Ion”. Primii sunt preotul și primarul indiferent de numele pe care îl poartă, după care sunt
răsplătiți cu vin, colaci și țuică, după care toți merg în centru satului și petrec cu cântece și muzică
popular până seara târziu. Acest obicei marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă.
„Mironosițele” este un obicei tradițional păstrat în satul Rod care se desfășoară în biserică, în
ziua de Paște, după slujba de Înviere. Este un moment artistic, în care sunt jucate rolul lui Isus, Îngerul
și Sutașul. Sursa de inspirație este o legenda, conform căreia mironosițele, atunci când s-au dus să
ungă trupul lui Iisus cu mir, au avut surpriza să găsească mormântul gol. Erau considerate mironosițe
doar fetele cu vârste între 7 si 12 ani, dovadă a purității trupului și sufletului, după slujba din noaptea
Învierii.”

Fig. 5. ”Coborâtul oilor de la munte” la Jina
Sursa: http://www.sibiu-turism.ro/Ce-facemEvenimente- festivaluri-Festivalul-Sus-pemuntele-din-Jina.aspx

Fig. 6. „Udatul Ionilor” la Tălmăcel
Sursa: https://www.calatoriilasingular.ro/obiceiudatul- ionilor-la-talmacel-7-ianuarie-boboteaza/

Sărbătoarea „Portului Popular” este un obicei care are loc anual, în luna august, în prima
duminică după Sf. Maria, la Gura Râului. Este desfășurat sub îndemnul „Îmbracă-te românește!".
Locuitorii comunei îmbracă portul popular și merg să joace hore în centrul comunei.
„Festivalul Bujorului de Munte”(fig. nr.7), are loc la Gura Râului în ultimul weekend din luna
iunie sau la sfârșitul primei săptămâni din iulie, când bujorul de munte e înflorit, de ”Sf. Petru”.
Festivalul are ca scop promovarea tradiției „Cindrelul Junii Sibiului”. În 2019, festivalul a ajuns la a
XVI ediție și s-a desfășurat în zilele de 29 și 30 iunie. Participanții cântă, dansează își expun
preparatele tradiționale pentru degustarea lor de către participanți și invitați. La munte, în afara satului,
în prima zi se sărbătorește o „Seară ca la stână”, a doua zi, după terminarea slujbei de la biserica din
sat, localnicii își primesc invitații. După aceea, se derulează un program folcloric pentru turiștii sosiți
în zonă, pentru a cunoaște tradițiile acestora. Festivalul poartă această denumire, deoarece bujorul de
munte este considerat a fi dătător de viață, prin mirosul său plăcut.
Festivalul „Sus pe muntele din Jina”, (fig. nr. 8) se desfășoară în ultima duminică din luna
iulie, în localitatea Jina. Participanții sunt din toată Mărginimea, dar și din alte regiuni geografice ale
țării, unde oamenii vor să cinstească împreună nedeia, o activitate care presupunea schimbul de
produse între participanți și prilej de sărbătoare. Festivalul are tot sprijinul oficialităților județene și
locale, iar de implicarea acestora depinde desfășurarea lui în bune condiții. La Rășinari are loc în luna
august Festivalul ”Brânzei și al țuicii”. Cu acest prilej, localnicii își etalează produse locale, autentice,
ale producătorilor de țuică și brânză pe Valea Ștezii. Turiștii pot vedea în cele două zile pe scena
festivalului diverse ansambluri din Tilișca, Jina, Rășinari, dar și nume mari ale folclorului local și
național. Se desfășoară timp de două zile, timp în care au loc demonstrații de preparare a produselor
din lapte, ateliere gastronomice și ateliere tematice pentru copii, unde aceștia pot crea propriile
produse din telemea, unt și jiniță. De asemenea, turiștii sunt invitați la plimbare cu căruța pe Valea
Ștezii și la degustări de cocoloș cu brânză, brânză de Rășinari, degustări de țuica și vin.
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Fig. 8. Festivalul ”Sus pe muntele din Jina”
Sursa: https://www.tribuna.ro/stiri/
Foto Dragoș Bako

Fig. 7. Festivalul Bujorului de Munte
Sursa: https://avraamtravel.ro/festival- bujorulde-munte-gura-raului-sibiu

Un loc aparte în viața localnicilor ce a devenit tradiție și care recomandă această zonă
geografică este gastronomia tradițională. Ea are tradiții vechi în satele din Mărginime. Se bazează pe
priceperea oamenilor de aici care au prelucrat din strămoși bucate pentru familiile lor și pentru turiști.
La loc de cinste stau preparatele din brânză și lapte, din carne de oaie, de vită și de porc. Preparatele
au adus faimă acestei regiuni și au devenit branduri de țară. Cozonacul secuiesc, bulzul sunt produse
din zonă care dovedesc diversitatea multiculturală a regiunii. Datorită acestui fapt, Sibiul a fost
declarat în 2019 ”Regiune Gastronomică Europeană”. În cinstea acestei distincții, în tot județul Sibiu
au loc festivaluri care sunt dedicate artei gastronomice. În acest sens, festivalul de la Săliște vine să
confirme, încă o dată, că zona este recunoscută pentru arta gătitului și pentru bucatele alese. Aici se
desfășoară concursuri de gătit, sub formă de sesiuni live, sub egida ”Gusturile Toamnei”, iar la
Rășinari, în luna iunie, se sărbătorește ”Ziua Vărzarului”, ocazie cu care locuitorii din sat se întrec în
prepararea celei mi bune plăcinte cu brânză și mărar. La sărbătoarea, numită ”Tradiții culinare din
Mărginime”, participanții își etalează cele mai de seamă preparate, precum ciorbă de vită și ciorbă
acră. La acest eveniment participă și bucătari din Gura Râului cu balmoș, produs căruia cei din Sadu iau dedicat un Eveniment, numit ”Festivalul balmoșului”. Faimoase sunt și plăcintele cu brânză ale
bucătarilor pricepuți din Sadu. Tot ei se mândresc cu prăjitura miresei, dar și cocoloșul cu brânză. La
Orlat, are loc sărbătorirea bucatelor alese ale locuitorilor în luna septembrie. Este o întrecere în arta
gătitului, un amestec de artă culinară veche, cu specific regional și artă culinară contemporană. Sunt
invitați bucătari celebri care destind publicul cu produse de excepție din brânză, telemea, burduf, dar și
din carne de oaie, vită și porc. Festivalul gastronomic se numește „Transhumanța în bucate.”
Gospodinele prepară slănina cu sare și bine afumată, pe care sașii, în trecut, o țineau în clopotnița
biserici, însă mărginenii o agață în cârlig în cămară. Sibienii preferă slănina sub formă de chisătură,
care este o pastă de slănină tăiată mărunt și amestecată cu ceapă roșie și pătrunjel. Nu este de neglijat
preferința mărginenilor pentru ciorbele acre. Este o tradiție veche în arta culinară a gătitului acestui
preparat în Mărginime.
Conviețuirea sașilor, secuilor, românilor, în zona Sibiului a avut influențe mari în privința
diversificării rețetelor culinare, un exemplu fiind categoria dulciurilor. Preparatele sunt diversificate,
precum: cozonac secuiesc, prăjituri cu fructe, clătite cu urdă și mărar, plăcinta de rubarbă, ce are un
gust dulce-acrișor, plăcintele cu prune, cu varză, cu ceapă. Fiind ”Destinație Europeană de Excelență
pentru Turism și Gastronomie”, Mărginimea Sibiului a ridicat gastronomia la rang de artă, în care se
reflectă, de fapt, modul de viață al oamenilor simpli de aici. Gastronomia se găsește în preferințele
turiștilor atunci când aleg Mărginimea ca destinație. Gusturile autentice ale brânzei de burduf, urdă,
telemea, brânză de bivoliță, preparatele din carne de porc, siropurile din fructe de pădure, toate acestea
sunt ingredientele rețetei de succes în arta gastronomică, recunoscută internațional.
Un alt element foarte important pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor din această zonă
geografică îl reprezintă costumul popular, văzut ca un ca un factor al permanenței populației pe aceste
meleaguri și ca o formă veritabilă de cultură a neamului românesc, în ansamblul său. Portul popular al
Mărginimii Sibiului reprezintă o adevărată carte de vizită a localnicilor (fig. nr. 9). Acesta este o
îmbinare fericită de sobrietate, simplitate și măiestrie artistică, alternanța culorilor alb-negru, fiind
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completată, într-un mod discret de culorile vii ale ornamentelor pieselor vestimentare. Junii poartă cu
mândrie podoabe deosebite care arată ”farmecul, energia, vigoarea și exuberanța vârstei și care sunt
socotite de către specialiști printre cele mai frumoase din țară”. Pălăriile mărginenilor sunt
ornamentate cu flori și mărgele, care se prind pe partea dreaptă, lângă „peană”, fiind însemnul juniei.
Podoaba aceasta reprezintă o mândrie pentru portul popular din Mărginime. Datorită notei de eleganță,
simplitate și sobrietate, intelectualitatea românească din Ardeal, l-a adoptat la sfârșitul secolului al
XX-lea, ca și emblemă națională. Atât portul bărbătesc, cât și cel femeiesc, pot fi împărțite în vechi și
nou.

Fig. 9. Port popular din Săliște-colecție din Muzeul Astra
Sursa: arhiva personală
Varietatea costumului popular stă mărturie relațiilor sociale și economice din regiune și
implică sau derivă din modul de viață, simplu și autentic, al localnicilor. Totodată, portul popular al
mărginenilor evidențiază și influențele venite dinspre alte zone geografice, încadrate discret în cele
originale (fig. nr. 9).
Pentru a cunoaște percepția turiștilor cu privire la însemnătatea pe care o au tradițiile și
obiceiurile în turismul din Mărginimea Sibiului, am aplicat un chestionar cu întrebări din care să
rezulte percepția turiștilor asupra importanței pe care o au tradițiile și obiceiurile în dezvoltare
turismului rural din Mărginimea Sibiului. 96% dintre persoanele chestionate au fost turiști români, iar
4% turiști străini (fig. nr. 10). La întrebarea din care reiese cât de des vizitează aceștia zone rurale,
67% dintre turiști au răspuns că practică turismul rural frecvent, 13% au spus că rar, 16% au fost de
părere că practică turism rural foarte rar și 4% dintre respondenți au spus că nu-l practică deloc (fig.
nr. 11).

Fig. 10. Turiștii din Mărginime

Fig. 11. Gradul de practicare a turismului rural

De altfel, am fost interesată să știu dacă cei intervievați au mai fost în această zonă. Am aflat
că 36% au fost de mai multe ori în satele din Mărginime, declarându-se mulțumiți de serviciile oferite.
Pentru 32% dintre turiști era pentru a doua oară când ajungeau aici, iar pentru 8% dintre vizitatori era
pentru prima dată când se aflau în această zonă (fig. nr. 12), aceștia arătând interes pentru această
regiune.
Majoritatea turiștilor (32%) au ales să viziteze această zonă datorită informării de pe internet,
18% au ales să viziteze zona informându-se de la anumite festivaluri din zonă. Relatările prietenilor și
rudelor au convins 11% dintre turiști să aleagă această zonă, iar 13% au avut la bază informare massmedia. De la agenții de turism s-au informat 8 %, iar mesajele si reclama de pe panouri publicitare au
convins 6% dintre turiști (fig. nr 13).
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Fig. 12. Frecvența vizitării Mărginimii
Sibiului

Fig. 13. Sursele din care s-au informat turiștii
despre această zonă

Motivele pentru care turiștii au ales ca destinație turistică Mărginimea Sibiului sunt:
frumusețea peisajelor, opțiune aleasă de 38% dintre turiști, iar liniștea și calmul regiunii au fost
motivația pentru 24%. Principalul subiect abordat în această cercetare, cel legat de obiceiuri și tradiții
specifice zonei au convins 24% dintre vizitatori să ajungă în Mărginime. Faptul că există o ofertă
diversificată de cazare și prețuri accesibile în comparație cu alte zone au determinat 15 % dintre turiști
să ajungă în Mărginime (fig. nr.14).
Totodată, am fost interesată să aflu cum percep turiștii valorificarea tradițiilor și obiceiurilor în
această zonă, dacă sunt suficient puse în valoare. La această întrebarea, 18% dintre turiști mi-au
răspuns pozitiv, spunând că zona este valorificată prin organizarea festivalurilor, târgurilor lunare și
anuale. Însă, cele mai multe persoane (48%) au ezitat în răspunsurile lor, arătând că nu sunt destul de
informate în legătură cu acest aspect. E important să amintesc și procentul celor 10% care au răspuns
negativ, deoarece nu au fost mulțumiți de infrastructura de transport (fig. nr. 15).

Fig. 14. Obiective de interes pentru turiști în această
destinație

Fig. 15. Gradul de valorificare a tradițiilor și
obiceiurilor

Fig. 16. Intenția turiștilor de participare la festivaluri și
activități etno-folclorice

Fig. 17. Locuitorii Mărginimii Sibiului
caracterizați de către turiști

De altfel, am urmărit pe tot parcursul chestionării să aflu dacă turiștii sunt atrași de manifestări
culturale, unde să cunoască obiceiurile și tradițiile mărginenilor și dacă aceștia și-au corelat sejurul cu
intenția de a participa activ la anumite manifestări (fig. nr. 16). Chiar dacă 20% dintre turiști și-au
exprimat dorința de a participa la festivaluri etno-culturale, au recunoscut că situația pandemică
actuală le-a modificat programul inițial, iar măsurile suplimentare de prevenție au impus schimbări în
comportamentul turiștilor, fiind privați de anumite servicii. Cu toate acestea au apreciat că
ospitalitatea, generozitatea și prietenia de care dau dovadă locuitorii Mărginimii compensează aceste
neajunsuri, cei mai mulți dintre turiști (68%), evidențiind acest aspect (fig. nr. 17).
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La întrebarea legată de satisfacția turiștilor privind anumite aspecte ce țin de serviciile turistice
(serviciile de cazare, servicii de alimentație publică, de agrement, serviciilor auxiliare oferite turiștilor,
comportamentul prestatorilor de servicii turistice) 40% s-au declarat foarte mulțumiți. Starea actuală
pandemică, dar și faptul că la momentul aplicării chestionarelor unele localități din județul Sibiu au
fost în carantină a determinat o stare de confuzie și oarecare dezamăgire față de serviciile oferite. Însă,
cei mai mulți turiștii care au mai vizitat zona, mi-au mărturisit că, în condiții normale, fără restricții
impuse, sunt foarte mulțumiți de serviciile turistice.
În legătură cu profilul turistului respondent, se poate observa că din cei 100 de respondenți,
52% sunt femei și restul de 48% sunt bărbați, având vârste cuprinse între 21 și 67 de ani, fiecare dintre
persoanele chestionate alegând să își scrie vârsta în dreptul categoriei în care se încadrează. Vârsta
medie a rezultat ca fiind de 44 ani, iar bugetul de care dispun pentru un sejur de 1-3 zile este, în marea
majoritate, de 1000-1500 lei.
De asemenea, ca instrument de culegere a informațiilor privind percepția populației rezidente
din Mărginimea Sibiului, am folosit o grilă de întrebări tot sub forma unui chestionar, din care reiese
percepția acestei asupra contribuției pe care o au tradițiile și obiceiurile în dezvoltarea turismului.
Acestea au fost aplicate unui număr 100 de rezidenți, în mai multe localități din Mărginimea Sibiului.
Am vrut să aflu dacă, dacă populația rezidentă consideră că în această regiune se practică turismul
rural. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați au răspuns afirmativ (88%), însă a fost și un procent
de 9% care a spus că se practică doar ocazional, aceștia din urmă asociind problemele din turism cu
ultimele evenimente legate de pandemie (fig.nr. 18). Chiar și în această situație, relațiile localnicilor cu
turiștii au fost și au rămas foarte bune, (fig. nr. 19). De altfel, cei chestionați au considerat că turismul
rural este o sursă pentru dezvoltarea economică a zonei, dar și o sursă de venit pentru comunitate.
Tradițiile și obiceiurile, fiind subiectul principal al studiului, au fost identificate de către rezidenți ca
fiind o modalitate de a atrage cât mai mulți turiști în zonă. 34% dintre cei întrebați au fost de acord că
tradițiile și obiceiurile pot contribui la dezvoltarea turismului rural (fig. nr 20). Locuitorii Mărginimii
sunt de părere că festivalurile și târgurile tradiționale reprezintă atracții turistice importante, alături de
lăcașuri de cult, de muzee, case memoriale, toate acestea fiind completate de peisajele deosebite din
zonă.

Fig. 18. Poziția rezidenților față de practicarea
turismului rural în zonă

Fig. 19. Relațiile rezidenților cu turiștii

În continuare am vrut să aflu de la locuitorii intervievați dacă cunosc situații concrete în care
turiștii și-au manifestat intenția de a participa activ la festivalurile legate de obiceiuri, de artă culinară
și de tradiții. Cei mai mulți mi-au mărturisit că, în general, turiștii vor să asiste la aceste manifestări ca
și spectatori, mai puțin să ia parte efectiv la desfășurarea lor (fig. nr. 22).
Locuitorii Mărginimii sunt de părere că turiștilor, pentru a călători în această zonă și a petrece
un sejur de 3 zile, le este de ajuns un buget de 1000 de lei, astfel că 37% au dat acest răspuns. Au fost
și păreri (34%) care au arătat că bugetul trebuie să fie mai mare de 1500 (fig. nr. 24). Însă, și de data
aceasta, populația rezidentă a invocat subiectul pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-2, care a
modificat aproape total percepția asupra circulației turistice și asupra fenomenului turistic.
În legătură cu starea infrastructurii de cazare și de transport, persoanele chestionate au apreciat
într-un procent de (40%) ca fiind bună. Este important să amintesc că 21% s-au arătat foarte
nemulțumiți de acest aspect, spunând că starea infrastructurii este rea. Această opinie este asociată cu
o altă întrebare din chestionar, cea legată de implicarea autorităților locale în dezvoltarea zonei, unde
18% au spus că sunt nemulțumiți și 20% au ezitat, explicând că sunt și aspecte pozitive și negative. Iam rugat pe oamenii cu care am vorbit să-mi spună ce ar schimba dacă ar fi turiști în propria regiune,
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s-au dacă ar încerca lucruri noi. În general, am obținut un răspuns ezitant aceștia spunându-mi că nu au
reflectat la acest subiect.
În final, întrebarea legată de sugestiile pe care le au în legătură cu dezvoltarea turismului rural
din Mărginimea Sibiului, aceștia au fost de părere că autoritățile trebuie să fie mai implicate, că ar
trebui să existe mai mulți investitori în zonă. De asemenea, anumite răspunsuri au fost îndemnuri
pentru turiști la manifestarea unei încrederi mai mari în proprietarii de pensiuni.
Profilul localnicului este următorul: feminin, vârsta între 45-60 de ani, studii liceale, în privința
categoriei profesionale predomină cea de pensionar (4 persoane), căsătorit cu copii și cu un venit lunar
pe familie între 1000-1500 lei.

Fig. 20. Scopul turismului rural în zonă

Fig. 21. Principalele obiective turistice din zonă

Fig. 22. Percepția rezidenților față de dorința
turiștilor de a participa la festivaluri locale

Fig. 23. Costul mediu al unui sejur în Mărginimea
Sibiului

CONCLUZII
Diversitatea resurselor turistice exprimată prin valorile culturale, istorice, etno-folclorice și
spirituale, determină un potențial turistic variat în această regiune, cu numeroase posibilități de
valorificare. Mărginimea Sibiului este un spațiu geografic unde s-au păstrat obiceiurile și tradițiile
strămoșești românești, și totodată, locul de desfășurare a unor festivaluri de tradiție populară, precum
și de practicare a meșteșugurilor și ocupațiilor din cele mai vechi timpuri. Cei mai mulți turiști au fost
de mai multe ori în această zonă, încântați de peisajele naturale, atrași fiind și de tradițiile și
obiceiurile bine păstrate. La momentul realizării studiului, fenomenul turistic a fost influențat și
modificat în evoluția sa de pandemia generată de virusul SARS-CoV 2, care a adus prejudicii majore
turismului în ansamblul său.
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ANEXE
Chestionar aplicat turiștilor
1. În ce categorie de turiști vă încadrați ?
a.
b.

6. În legătură cu tradițiile și obiceiurile

zonei, considerați că sunt valorificate
suficient?
a. Da
b. Parțial
c. Nu
d. Nu știu

Români
Străini

2. Cât de frecvent practicați turismul

rural ?
Frecvent
b. Rar
c. Foarte rar
d. Deloc
a.

7. Sejurul dvs. în regiune este corelat cu

intenția de a participa activ la
festivaluri populare și activități etnofolclorice?
a. Da
b. Nu
c. Oarecum

3. Ați mai vizitat vreodată Mărginimea

Sibiului?
O dată
b. De două ori
c. De mai multe ori
d. Niciodată
a.

8. Cum îi caracterizați pe locuitorii

Mărginimii?
a. Ospitalieri, prietenoși, generoși
b. Veseli și petrecăreți
c. Grăbiți, reci, indiferenți

4. Din ce surse ați aflat despre

Mărginimea Sibiului?
a. Rude și prieteni
b. Mass-media
c. Festivaluri
d. Târguri de turism și expoziții
e. Agenții de turism
f. Panouri publicitare
g. Internet

9. Care este bugetul mediu alocat unui

sejur între 1-3 zile în Mărginimea
Sibiului, pentru o persoană?
a. 1000-1500 lei
b. 1500-2000 lei
c. Mai mult de 2000 lei

5. Ce v-a atras cel mai mult la această

destinație?
Obiceiurile și tradițiile bine
păstrate
b. Frumusețea peisajelor
c. Liniștea și calmul zonei
d. Oferta de cazare diversificată

10. Exprimați-vă gradul de satisfacție în

a.

legătură cu următoarele aspecte (din
tabel), care caracterizează serviciile
turistice din Mărginimea Sibiului.
a.
b.
c.
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Foarte mulțumiți
Mulțumiți
Dezamăgiți

Chestionar aplicat rezidenților
1. Sunteți de părere că în această zonă se
practică turismul rural?
a. Da
b. Nu
c. Ocazional

6. Care credeți că este costul mediu al
unui sejur de trei zile în zona Mărginimii?
a. 1000 de lei
b. Între 1000-1500 lei
c. Peste 1500 lei
d. Altă sumă_______________

2. Cum sunt relațiile dvs. cu turiștii?
a. Foarte bune
b. Bune
c. Altele_______________________

7. Apreciați pe o scară de la 1 la 5 starea
în care se află infrastructura de cazare
și transport din Mărginimea Sibiului?
a. Foarte bună

3. După părerea dvs., care credeți că este
scopul dezvoltării turismului rural în
această zonă?
a. Sursă de venit pentru comunitate
b. Evidențierea specificului etno-cultural
c. Dezvoltarea economică, în general
d. Altele__________________________

b. Bună
c. Medie
d. Rea

8. Sunteți mulțumiți de implicarea
4. Care sunt principalele obiective
turistice din zona dvs. care îi atrag pe
turiști cel mai mult?
a. Cetăți, muzee, case memoriale
b. Festivalurile anuale și târgurile
tradiționale
c. Mănăstirile, schituri și biserici
d. Peisajele naturale
e. Altele________________

autorităților locale în dezvoltarea
zonei?
a. Foarte mulțumit
b. Mulțumit
c. Oarecum
d. Nu
9. Dacă ați fi turist în propria regiune, ce

5. Apreciați pe o scară de la 1 la 5 în ce
măsură sunteți de acord cu următoarea
afirmație: ”Considerați că turiștii care
vin în localitatea dvs. doresc să
participe la festivaluri legate de
obiceiuri, tradiții și arta culinară?
a.
Total dezacord
b.
Dezacord parțial
c.
Nici acord, nici dezacord
d.
Acord parțial
e.
Acord total

lucruri ați experimenta?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
10. Ce sugestii aveți pentru dezvoltarea
turismului rural în Mărginimea
Sibiului?
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EXPOZIȚIA DE TRENULEȚE DIN GARA SINAIA –
UN MUZEU MAI PUȚIN CUNOSCUT
PORUMB DANIEL

Abstract: The purpose of this essay is the existence of a miniature railway exhibition hosted by the first royal
train station built by King Carol I that is not so famous for the public. The building belonged to the royal family,
and is currently part of the local heritage of Sinaia. "Saved from destruction by a group of lovers of railway
history, the royal salon has regained its former glory. The unique collection of models and railway signs
arranged inside is animated by the hustle and bustle of tourists who cross its threshold and, especially the voices
of young explorers eager to learn about the history of the railways. " (Berinde 2015, "Sinaia, orașul cu trei gări",
Historia). In the perception of the local authorities, either local or national, the steps to the renovation of a
vestige belonging to the heritage is much more difficult, and they degrade due to the passage of time and their
indifference until the necessary acts are resolved. Another problem is the poor promotion of this tourist
attraction, and this exhibition is visited more by those who know it through friends than from media
presentations.
Cuvinte cheie: expoziția de trenulețe, dioramă, gară regală, zâmbete, necunoscut

INTRODUCERE
Sinaia este însuși un oraș-muzeu, în trecut cea de-a doua capitală sau 'Capitala Regală' a
României. Datorită trecutului său legat de casa regală, această așezare a adunat, rând pe rând,
personalități de marcă: scriitori, academicieni, oameni politici. Mulțumită acestora, Sinaia beneficiază
de prezența celor mai multe monumente istorice pe cap de locuitori din România. Ansamblul Gărilor
Regale, mai exact, incinta primei gări regale găzduiește o expoziție interactivă ce este dedicată căilor
ferate. Existența unui muzeu al trenulețelor reprezintă un punct de atracție în viața muzeală din orice
arie geografică, inclusiv pentru acestă localitate. Superba dioramă aflată în micuța gară regală este
opera lui Alberto Drera, un om de afaceri îndrăgostit de locurile și istoria orașului Sinaia. După
decesul acestuia, în anul 2009, fiica sa, Jane Drera a donat, așa cum și-a dorit tatăl ei, toate machetele
strânse de-a lungul vieții de acesta către gara Sinaia, locul cel mai potrivit după părerea mea. Pentru a
completa întreg peisajul dioramei, Jane Drera a fost ajutată de către șase pasionați care au muncit câte
14 ore pe zi timp de patru luni. În septembrie 2009, Muzeul Trenulețelor din Gara Sinaia a fost deschis
publicului, această expoziție conține diorama compusă din 70 de locomotive cu aburi și electrificate și
150 de vagoane de călători sau utilitare care se deplasează pe 300 metri de cale ferată, ceasuri și
telefoane de epocă din patrimoniul CFR, mașina drezină marca Mercedes folosită de Ana Pauker și o
locomotivă cu aburi ce a fost folosită pe tronsonul Ploiești – Predeal la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului XX. Construită din dorința Regelui Carol I (gara de călători a orașului a devenit
neîncăpătoare datorită afluxului de turiști sosiți în această urbe după construirea hotelurilor Caraiman,
Palace și, bineînțeles, a Casino-ului), spațiul gării regale era destinat strict familiei regale, primirea
înalților demnitari și pentru staționarea faimosului tren Orient Express care străbate ruta Paris –
Istanbul. După abdicarea regelui Mihai I, din 1948, și până după căderea regimului comunist, incinta
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gării regale a fost destinată unor activități mai puțin onorante față de scopul și importanța acesteia.
Aceasta a fost: club muncitoresc, atelier de tâmplărie, discotecă. Revenind aproape de zilele noastre,
expoziția de trenulețe în miniatură găzduită de acestă clădire pare să fie cea mai potrivită utilitate.
Subiectul pasiunii lui Alberto Drera a avut o legătură cu sistemul feroviar în miniatură compus din
trenuri de epocă, utilitare și cele actuale. Acesta a reprodus câteva gări din Italia și Elveția. Totuși,
exceptând trenurile în miniatură, o altă piesă reprezentativă pentru această dioramă este macheta gării
Sinaia reprodusă cu fidelitate în cele mai mici amănunte.
Gările Regale din Sinaia pot constitui, la rândul lor, un monument istoric exploatabil turistic.
În zilele noastre doar un monument de tranzit, vizitat de călătorii care folosesc transportul feroviar.
Puținii turiști veniți exclusiv pentru acest edificiu, "martor tăcut al unor importante evenimente ale
vremii" (Manea, 2016), îl strabat într-o notă romantică și de rememorare ale unor întâmplări triste, dar
marcante în istoria noastră contemporană. Conținutul acestui articol nu dorește să facă o promovare
turistică, ci doar o prezentare detaliată a cadrului în care expoziția de trenulețe își desfășoară
activitatea. Examinarea prezentei expoziții este una fundamentală bazată pe deplasări în teren, atât la
cea din gara Sinaia cât și la cea din Gara de Nord din București, iar cele mai multe informații legate de
exponate au fost culese direct de la personalul celor două galeri sau în urma dialogului cu câteva
persoane pasionate de astfel de machete.
Transportul, în speță cel feroviar, repezintă partea componentă de bază pentru desfășurarea
turismului. Transportul feroviar a asigurat încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea cele cinci
elemente indispensabile pentru dezvoltarea turismului (în trecut destinat exclusiv aristocraților):
parcurgerea distanței, încadrarea distanței într-un interval de timp, disponibilitatea și accesibilitatea
serviciului de transport, securitatea și regularitatea, confortul voiajului (toate aceste elemente au
evoluat spectaculos în decursul timpului). Prima magistrală feroviară română, București Filaret –
Giurgiu a fost inaugurată în octombrie 1869. În cadrul "Ceferiadei" din 10 iunie 1939, la inițiativa
regelui Carol al II-lea, s-a organizat o amplă manifestare cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la
fondarea primei linii de cale ferată din Principatele Române. "Cu această ocazie a Ceferiadei, în zona
Giulești-Grant s-a organizat un parc de vehicule feroviare care a constituit nucleul muzeului deschis
atunci, în 1939." (Stănescu 2019, "Ceferiada, o odă feroviară pentru întâiul călător al țării, regele Carol
al II-lea" Historia). "Revista CFR", în numărul său aniversar din mai-septembrie 1939 consemna:
'Retorica oficială l-a elogiat pe regele Carol I întemeietorul căilor ferate și nu a uitat nici de grija
regelui Carol al II-lea față de ceferiști.' Plecând de la acest citat, intuim o mare importanță pentru
prezența acestei expoziții într-o clădire de patrimoniu din orașul Sinaia, cunoașterea, 'călătoria în
timp', dezvoltarea atât a confortului pentru călător cât și a vitezei de deplasare al acestuia.

Fig.1. Expoziția de trenulețe în miniatură aflată în incinta Muzeului CFR din București.
(Sursa: arhiva personală).
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Diorama din gara Sinaia a reprezentat o imporantă sursă de inspirație pentru câteva locuri din
țara noastră. Drept urmare, o altă expoziție de trenulețe în miniatură a fost deschisă publicului pe data
de 16 mai 2012 în incinta Muzeului CFR din Calea Griviței. Aceasta se desfășoară pe o suprafață de
aproximativ 58 m2, 260 m de șine dispuse pe 3 nivele ghidate de un panou de comandă. Orașele Arad,
Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea, în Clubul Feroviar Crișana, (în această ordine) au 'împrumutat
indirect' această idee de a avea un muzeu dedicat materialului rulant sau doar pentru a prezenta
publicului o expoziție de trenulețe în miniatură.
Chiar dacă transportul feroviar a pierdut teren în fața transportului aerian (mai ales după
introducerea rutelor de tip Wizz Air și/sau Low Cost), drumul cu trenul va rămâne deopotrivă sigur
dar și romantic, cel mai sonor fiind voiajul cu trenul Orient Express.
Hudsen susține că "... muzeele își dezvoltă pe deplin potențialul de activitate numai atunci
când sunt de fapt implicați în problemele majore ale societății contemporane", ceea ce înseamnă că
activitatea muzeală poate fi benefică atunci când vizitatorul se poate contopi, fie prin natura
exponatelor, fie prin impactul emoțional transmis turistului în/din timpul vizitei. "Diorama este o
reprezentare spațială a unei porțiuni de peisaj, în care se expun, în muzee, animale împăiate,
manechine și diverse alte obiecte asemănătoare, în scopul creării impresiei unui peisaj real." (sursa:
https://www.descopera.ro/dexcopera/4834236-diorama). Prima expoziție (dioramă) din țară a fost
realizată de către profesorul universitar Grigore Antipa (biolog, zoolog, ecolog) în interiorul Muzeului
Național de Istorie Naturală, tema acestuia fiind diorame biologice.

Fig.2. Colaj realizat pentru indicarea precisă a "Expoziției de trenulețe din Gara Sinaia"
(Sursă: InkSpace).
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METODOLOGIE
Metodele de analiză se bazează mai mult pe observațiile directe din teren și în urma discuțiilor
cu cei care au amenajat diorama și cei care o întrețin. Informațiile despre dioramă, gara Sinaia și cele
câteva detalii despre evenimentele feroviare sunt culese din surse online și puținele fragmente dedicate
locului de activitate al expoziției s-au regăsit în cartea arh. Dan Manea ce este însoțită de videoclipul
"Sinaia, la pas în 60 de minute". Valoarea emoțională transmisă de această expoziție se poate regăsi în
cele câteva fraze culese din lucrările cu o tematică asemănătoare în care este subliniată valoarea
transmisă de prezența unei diorame. Un alt pas al metodologiei din prezentul articol a rezultat în urma
conversației cu patru interlocutori care au vizitat diorama din gara Sinaia și care au acceptat să poarte
un dialog pe marginea acestui subiect. Hărțile și fotografiile legate de expoziția de trenulețe au fost
prelucrate cu ajutorul programului InkScape și Photoshop.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
"Nimeni nu e trist. Aici văd numai zâmbet, văd, câteodată, lacrimi de bucurie, văd fericire."
Liliana Savu – gazda expoziției. (www.digi24.ro/Regional). În urma dialogului purtat cu doamna
Savu, aceasta a declarat faptul că cei mai numeroași vizitatori sunt în timpul activităților școlare
organizate în 'Săptămâna Altfel'. O altă perioadă de vârf se înregistrează cu ocazia vacanțelor școlare,
estimativ 1000 de vizitatori/lună. Așa cum spuneam, patru dintre vizitatorii expoziției de trenulețe în
miniatură au fost de acord să-mi împărtășească impresiile acestora legate de această dioramă:
Sonia, 32 ani - "Dumnezeu m-a binecuvântat în urmă cu cinci ani cu doi îngerași gemeni. Atât
eu, cât și soțul meu avem slujbe destul de solicitante, dar pentru copiii noștri facem orice. Aflându-ne
într-o mini-vacanță de câteva zile în Sinaia, eu și copiii urma să mergem cu trenul acasă, soțul meu
urmând să ne aștepte în gară. Cât timp am așteptat trenul, ne plimbam pe peronul gării, vroiam să le
arăt copiiilor locomotiva cu aburi, până acolo am văzut o clădire albă cu o usă deschisă. Am zărit,
totuși, afișul pe care scria 'Expoziția de trenulețe'. Ne-am îndreptat spre acea ușă, micuții mei erau
fascinați, uluiți de lumea în miniatură descoperită acolo. În plus, lumina din ochișorii lor nu se putea
descrie în cuvinte. Am luat următorul tren, fericirea lor dată de exponatele muzeului nu putea fi
întreruptă. Le-am filmat expresiile de fericire ale copilașilor, iar soțul meu privit clipul de nenumărate
ori cu lacrimi în ochi."
Mihai, 45 ani - "Expoziția de trenulețe din Sinaia m-a făcut să mă întorc în copilărie pentru
câteva ore, loc în care am la a doua vizită în gara Sinaia datorită faptului că prima dată nu am
reperat intrarea în expoziție. Este un loc în care vezi oameni intrând iar după câteva secunde radiază
de fericire, bucurie copilărească, sinceră și frumoasă. Se vede din detaliile dioramei că a fost făcută
cu drag și pasiune. Este o experiență care merită trăită de fiecare dintre noi. Respect celor care au
avut inițiativa și realizatorilor acestei expoziții feroviare."

Fig.3 și 4. Imagini din interiorul dioramei, peisaje amenajate vara și iarna în care
circulă trenulețele expoziției.
(Sursa: arhiva personală).
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Georgiana, 27 ani - "Această expoziție îți aduce zâmbetul pe față indiferent de vârstă,
mișcarea trenulețelor în miniatură te duce cu mintea la libertatea de a călători într-un peisaj feeric în
care uiți de orice grijă cotidiană!"
Marian, 35 ani - "O expoziție incredibilă prin detaliile de execuție care te transpun într-o
lume a trenurilor aproape reală. Visul oricărui iubitor de trenulețe în miniatură ce nu trebuie ratată
atât de copii cât și de adulți!"
"Pentru promovarea acestei expoziții am folosit cam toate metodele. Adică, majoritatea
televiziunilor mari au făcut cel puțin un material, la radio cu nenumăratele intervenții și reclame
plătite, în mediu online, de la conturi de pe rețelele de socializare, bloguri, YouTube, până la
descrierea plătită pe google. În Sinaia și în orașele apropiate avem afișe și pliante în locurile special
amenajate și în centrele de informare turistică, steaguri publicitare, relația bună cu primăria care
evidențiază și expoziția de trenulețe de fiecare dată când promovează orașul și, să nu uităm,
fotografiatul și filmatul liber în incinta muzeului care, de fapt, reprezintă peste 90% din impactul
asupra celor care intră în legătură cu imaginile respective. Pentru cele două steaguri publicitare din
parc și din parcarea de la gară plătim 3200 lei/an. Amplasarea mai multor forme publicitare ar aduce
implicit și costuri mai mari, aceste sume le-am putea investi în materialul rulant și de machetare
pentru a ne menține la un standard ridicat în continuare în ochii vizitatorilor." - Liliana Savu, gazda
expoziției.
CONCLUZII
Așa cum spuneam la început, clădirea primei gări regale a fost salvată de la ruină și i s-a dat o
utilitate cu o valoare simbolică uriașa, cel care a înființat prima cale ferată pe teritoriul României 'ne-a
oferit' spațiul pentru a găzdui un muzeu al trenulețelor: "Mă bucur că am reușit să aduc Gara Sinaia
în orașul Sinaia. Inițiativa au avut-o dna Jane Drera și dl Radu Bellu. Dânsa a investit bani în acea
minunată sală în care este colecția, sală care era înainte un dezastru. Acest proiect părea irealizabil
în urmă cu trei luni (inaugurarea din septembrie 2009), dar oameni dedicați, așa cum sunt ceferiștii,
au făcut acest proiect realizabil. CFR-ul a adus tot felul de instalații vechi de locomotive, telefoane de
epocă ... deocamdată noi o numim colecție și sperăm să aducem multe alte lucruri interesante." –
Loredana Vasile, șefa gării Sinaia (sursa: www.totpal.ro/expozitie-de-mini-trenulete-in-gara-sinaiafoto-si-video "Daily News").

Fig.5. și 6. Câteva dintre afișele care anunță prezența unei expoziții de trenulețe. După cum se
observă nu sunt lizibile, acesta fiind și prima remarcă prezentată chiar din titlul articolului: "un
muzeu mai puțin cunoscut". (Sursa: https://idriceanu.com/sambata-cu-antren-glasul-rotilor-de-tren/)
Într-un oraș muzeu cu un patrimoniu cultural-istoric foarte bogat, așa cum este Sinaia, este cel
puțin îndrăzneț să adaugi o nouă expoziție. Aceasta s-a născut dintr-o pasiune și a prins contur prin
contribuția celor menționați mai sus. Este adevărat că atracțiile turistice principale ale orașului Sinaia
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vor rămâne incontestabil aceleași, dar prezența expoziției de trenulețe în miniatură poate deveni un
"punct 0" pentru turiștii sosiți în orașul de la poalele Bucegilor, fie pentru vizitarea obiectivelor
încărcate de istorie, fie pentru petrecerea timpului liber sau practicarea sporturilor de iarnă. Chiar și în
cazul reclamelor legate de această expoziție detaliate mai sus de către doamna Liliana Savu, prezența
și informațiile despre această expoziție ramân foarte puțin cunoscute. În cazul de față, modul potrivit
de promovare este cel de a amplasa steaguri publicitare și/sau reclame luminoase lizibile. În plus,
clădirea care adăpostește acestă expoziție necesită lucrări de restaurare, încetinite de birocrație. În
primă instanță, recomandarea/dorința mea a fost ca această expoziție să-ți desfășoare activitatea în cea
de a doua gară regală, dar, în urma discțiilor purtate cu doamna Savu, nu poate părăsi incinta deoarece
diorama, odată asamblată, nu există posibilitatea de a o demonata și a o reasambla în același mod.
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Abstract: Zoos are specially arranged enclosures for exotic animals where people have a chance to visit an
observe their behavior. Our study aims to analyze the attitude of visitors towards animals kept in zoos. The
methodology used for this analysis consists of a mix of bibliographic research method, observation method
through organized field trips, as well as survey method. By conducting this study we have noticed that people are
increasingly concerned about the treatment of animals in zoos, more specifically about them being kept in
captivity and away from their natural habitat, and that they are willing to help change this. Although the activity
of the Băneasa Zoo is legal and the tourist consumption of this product is high, some people are of the opinion
that it should be deemed illegal and therefore closed due to the dire condition the animals are forced to live in.
Cuvinte cheie: grădina zoologică, legal, exemplu, moralitate, Băneasa

INTRODUCERE
Percepția are o manifestare ce depinde în totalitate de sfera endogenă, aceasta fiind extrem de
personală. Aceasta se bazează pe stări antecedente, dar și pe motivație, cumpărătorul decodând
informația dintr-o perspectivă subiectivă (Mihaela Daniela Preda, 2017). Percepția este ” procesul
prin care consumatorul recepţionează, selectează, organizează şi interpretează stimulii din mediul
înconjurător, dându-le o anumită semnificaţie” (Cătoiu și Teodorescu, 2004). În ceea ce privește
percepția vizitatorilor despre comportamentul, cât și bunăstarea animalelor din grădina zoologică,
aceasta diferă foarte mult.
Amenajările pentru fauna sălbatică ținută în captivitate reprezintă un segment destul de mare
și important al industriei turismului faunei sălbatice. De asemenea, acestea fac obiectul unei dezbateri
considerabile, dintre care multe se concentrează asupra faptului dacă grădinile zoologice oferă
beneficii care compensează necesitatea de a menține animalele în captivitate.
Grădinile zoologice reprezintă unul dintre cele mai populare și căutate locuri de petrecere a timpului
liber pentru oameni de toate vârstele. Cu fiecare an acestea atrag un număr din ce în ce mai mare de
vizitatori fiind locul cel mai la îndemână în care pot fi admirate și observate animalele sălbatice
(Zimmerman, 2007).
Lexemul zoo reprezintă o colecție de animale sălbatice aflate în captivitate și de asemenea
poate include „grădini zoologice, parcuri biologice, parcuri safari, acvarii publice, exotariu, reptilariu,
insectariu și alte colecții de animale sălbatice în principal pentru expoziții publice, dar și în scopuri
educaționale, științifice și de conservare (SEAZA, 2002). Ca destinație turistică, grădinile zoologice
sunt „locația instituțională primară a prezentării animalelor sălbatice” și fac parte din „traseul turistic”
(Beardsworth & Bryman, 2001: 87). Grădinile zoologice ca atracție turistică rămân un subiect
controversat din cauza rolurilor conflictuale percepute ale grădinilor zoologice. (Harrison, 2004;
Mazur, 2001)

45

Ce sunt grădinile zoologice? Se presupun a fi locuri care ajută la protejarea și conservarea
speciilor de animale pe cale de dispariție, dar oare așa sa fie? Ce sunt de fapt? Grădinile zoologice sunt
unitățile permanente care dețin animale din specii sălbatice în scopul prezentării publicului pentru o
perioadă de minimum 7 zile pe an. (Document de Bune Practici Referitoare La Directiva UE Privind
Grădinile Zoologice Document de Bune Practici, n.d.).

Fig. 1. Grădina zoologică Băneasa
Sursa: arhiva personală
Auzim adesea foarte multe justificări despre existența grădinilor zoologice. Dar oare cât de
corecte sunt? Cât de morale? Sunt ele bazate pe fapte adevărate sau sunt simple invenții ale celor care
le susțin din interese personale?
În prezent aceste locuri fac mai mult rău decât bine, animalele fiind ținute în condiții mai mult
decât precare, departe de habitatul lor natural. Adevărul este că grădinile zoologice funcționează
exclusiv pentru profit neaducând un aport educației, cercetării sau conservării vieții sălbatice. Un
exemplu concludent în acest sens este reprezentat cu succes și de una dintre cele mai celebre grădini
zoologice din țara noastră și anume Grădina Zoologică din București care promite experiențe unice
pentru iubitorii de animale și pentru cei ce își doresc sa își petreacă timpul în mijlocul naturii, departe
de stresul și haosul orașului. Nimic mai neadevărat am putea spune ținând cont ca animalele sunt
ținute în spații mult prea mici, acestea neputându-se dezvolta sau comporta ca în mediul lor natural.
Grădina Zoologică din București a luat ființă în anul 1955, dar până a se stabili Centrul
Amenajat Zoologic în Băneasa, timp de patru ani, Secțiunea Gospodăriei Comunale din cadrul
Sfatului Popular al Capitalei deținea efective de animale în parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Carol I și
Pădurea Băneasa. La 1 mai 1959 a fost deschis publicului pentru vizitare și educare Colțul Zoologic
București amenajat în vecinătatea Pădurii Băneasa, iar trei ani mai târziu instituția a primit titulatura
Grădina Zoologică București și a fost înscrisă în International Zoo Yearbook. Grădina Zoologică din
București găzduiește, întreține și expune specii de animale vii sălbatice indigene (autohtone) și exotice
pe o suprafață de 5,85 ha.
METODOLOGIE
Problema moralității la nivel global se intersectează din ce în ce mai greu cu activitatea legală,
rezultatul acestei teme fiind dovedit cu ajutorul următoarelor metode de cercetare: metoda observației
în urma deplasărilor pe teren (Grădinile Zoologice din București, Brașov, Galați, Sibiu, Rezervația
Naturală Vânători-Neamț), metoda sondajului (trimis prin mediu virtual pentru a obține răspunsuri cât
mai apropiate de modul de percepție și atitudine).
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Pentru a răspunde întrebărilor rezultate din titlul acestui articol au fost culese informații despre
grădinile zoologice, rezervațiile naturale de pe teritoriul României din bibliografia specifică acestui
domeniu, site-uri oficiale ce prezintă proiecte de dezvoltare și exploatare a grădinilor zoologice, în
speță, Grădina Zoologică Băneasa.
În urma acestui sondaj de opinie trimis unui număr de 125 de respondenți, diferiți pe categorii
de gen, vârstă, mediul de proveniență, ocupație, nivelul de educație, s-a dorit aflarea percepției
acestora asupra activităților din grădinile zoologice, Grădina Zoologică Băneasa. Rezultatele
întrebărilor din sondaj au fost prelucrate cu ajutorul softului Microsoft Office Excel 2019.

Gen
Feminin80,8%
Masculin19,2%

Vârstă
18-25- 28%

Mediu
Urban- 89,6%

Ocupație
Angajat- 56,8%

25-40- 39,2%

Rural- 10,4%

Student- 19,2%

Nivel educațional
Studii liceale- 19,2%

Studii universitare52,8%
40-65- 31,2%
AntreprenorStudii
21,6%
postuniversitare- 28%
Sursa: adaptare după după articolul Attractiveness and Competitiveness of the Romanian Carpathian
Mountains Destinations: A study of Perception of Generation Y
Elena MATEI, Felicia-Aurelia STĂNCIOU, Iuliana VIJULIE, Gabriela MANEA, Roxana CUCULICI,
Journal of Environmental and Tourism Analyses Vol. 7. 1 (2019) 5-15
REZULTATE ȘI DISCUȚII

România deține un număr impresionant de grădini zoologice, aproximativ 41, însă nu toate
funcționează legal. (Sursa: Ministerul Mediului -Agenția Națională pentru Protecția Mediului).
Consumul turistic al acestui produs este mare, luând în considerare că numai în Grădina zoologică
Băneasa numărul vizitatorilor în anul 2017 a crescut cu aproximativ 15% față de anul 2016, aceasta
fiind vizitată de peste 150.000 de persoane. (Sursa: Raportul de activitate Administrația-Grădina
Zoologică-2017).

Fig. 2. Numărul total de vizitatori în perioada
2016-2017

Fig. 3. Încasările Grădinii zoologice Băneasa în
perioada 2016-2017

(Sursa: adaptare după Raportul de activitate Administrația-Grădina-Zoologică-2017)
Managementul grădinii zoologice axat pe îmbunătățirea continuă a calității și diversității
spațiului și localizarea acesteia într-un areal cu potențial numeros de vizitatori (Aria metropolitana
București), fapt demonstrat de profitabilitatea economica a grădinii zoo.
Analiza rezultată în urma aplicării chestionarului explică nivelul de consum și de interes al
(potențialilor ) vizitatori. Astfel, 96% din persoanele chestionate, au vizitat de-a lungul timpului o
grădină zoologică, dintre care 76,8% au vizitat o dată la câțiva ani sau de mai multe ori pe an Grădina
zoologică Băneasa, iar 23,2% nu au vizitat-o niciodată.
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Fig. 4-5. Frecvența vizitării grădinilor zoologice

Fig. 6-7. Legalitatea și ilegalitatea activității Grădinii Zoologice Băneasa
Grădina zoologică Băneasa, deși funcționează în parametrii legali, iar persoanele intervievate
nu au auzit de faptul ca există și grădini zoologice ilegale, consideră într-un procent mai mic,
respectiv 3,2% că aceasta are aspect de ilegalitate. Faptul că peste 80% din persoanele chestionate au
studii superioare, reprezintă motivul principal pentru care aceștia sunt perceptivi la suferința
animalelor și la faptul că acestea se află în captivitate.
În ceea ce privește îngrijirea acestora, într-un procent mai mic și anume 13,6% din respondenți
consideră că mediul în care trăiesc nu este unul favorabil, în timp ce 32,8% nu sunt nici de acord și
nici în dezacord. Într-un procent mai mare, respectiv 41,6%, sunt de părere că nu este etic ca animalele
să fie ținute captive, locul acestora fiind în natură. Astfel, putem înțelege că oamenii au început să
conștientizeze faptul că animalele nu ar trebui să mai fie închise în cuști, ci să se afle în natură.

Fig. 8-9. Gradul de apreciere cu privirea la îngrijirea și captivitatea animalelor din grădinile zoologice
În ceea ce privește importanța motivelor pentru care oamenii aleg să viziteze o grădină
zoologică, un procent de 44,4% consideră că este extrem de important să vizitezi o grădină zoologică
pentru a afla informații despre speciile pe cale de dispariție. De asemenea, 50,8% din persoanele
intervievate consideră că este foarte importantă vizita la grădina zoologică pentru plăcerea copiilor, iar
56,3% consideră extrem de importantă informarea copiilor despre speciile pe cale dispariție. În timp
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ce 34,1 % din persoanele chestionate consideră extrem de importantă vizita la grădina zoo pentru a fi
mai aproape de animalele sălbatice, 28,6% este de părere că nu este deloc importantă vizita pentru a
vedea, hrăni sau mângâia animalele. În ceea ce privește distracția, un procent de 34,1% din
respondenți consideră deloc important acest motiv, în schimb 27% consideră extrem de importantă
vizita cu scopul de a vedea ce presupune lucrul la o grădină zoologică.

Fig. 10-11. Acordabilitatea în ceea ce privește instructivitatea vizitelor la grădinile zoologice
Deși în grădina zoologică animalele sunt ținute în captivitate, un procent de 30.2% este total
de acord cu faptul că vizitarea acesteia este instructivă, în timp ce 11,1 % nu este de acord cu acest
motiv. Și mersul copiilor la grădina zoologică pentru 54% din respondenți este un lucru care poate
ajuta la dezvoltarea cunoștințelor acestora, pe când doar 6,3% nu sunt deloc de acord. Faptul că
animalele sunt ținute în captivitate în grădini zoologice atrage tot mai multe dezbateri, însă motivele
pentru care se practică acest lucru sunt conservarea, educarea și cercetarea animalelor, lucru pentru
care 36,5% din respondenți sunt total de acord și doar 14.3% nu sunt deloc de acord.

Fig. 12. Importanța conservării, educării și cercetării
animalelor prin utilizarea grădinilor zoologice

Fig. 13. Gradul de apreciere în ceea ce privește
starea animalelor în urma vizitelor

În ceea ce privește starea animalelor dobândită în urma vizitelor oamenilor, un procent de
28,6% nu sunt nici de acord, dar nici în dezacord cu ideea că animalelor le place să fie vizitate. De
asemenea, un procent destul de mare și anume 27% nu sunt deloc de acord și doar 23% sunt total de
acord. În ceea ce privește ambientul în care se află animalele la grădina zoologică, un procent de 24%
nu sunt deloc mulțumiți de felul în care sunt aranjate cuștile, adăposturile pentru animale și nici de
spațiul verde. De asemenea, un procent destul de mare, 30,2% nu sunt nici mulțumiți, dar nici
nemulțumiți și doar 15,2% din aceștia sunt foarte mulțumiți de acest aspect.
Dacă ne raportăm sondajului, în ceea ce privește experiența personală la grădina zoologică în
raport cu anumite motive, corespondeții au acordat diverse note în funcție de importanța lor. Astfel,
31,2% consideră că extrem de importantă experiența personală în raport cu dovezile contribuțiilor la
conservare, pe când 10,4% consideră deloc important și 31,2% sunt de părere că nu este nici
important, dar nici neimportant.
De asemenea, un alt motiv important raportat la experiența personală este șansa de a vedea o
gamă largă de specii, motiv pentru care, 37,6% sunt de părere că este extrem de important, pe când
doar 9.6% consideră deloc important. Un procent de 32% confirmă faptul că este extrem de important
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ca animalele să fie active și doar 12% sunt de părere că este deloc important. Expozițiile, spectacolele
de animale raportate la experiența personală la grădina zoologică sunt extrem de importante doar
pentru un procent de 24,8% din respondenți, și deloc important pentru 29,6%. Discuțiile cu angajații
grădinii zoologice sunt extrem de importante în raport cu experiența personală pentru un procent de
31.2% și deloc important pentru 16.8%. Dovada bunăstării reprezintă de asemenea un motiv relevant,
care poate fi raportat experienției personale la o grădină zoologică, astfel că pentru un procent destul
de mare, și anume, pentru 67,2% din respondenți acest motiv este unul extrem de important, și doar
pentru un procent foarte mic, 10.4%, este deloc important.

Fig.14. Nivelul de mulțumire cu privire la
aranjarea cuștilor, adăposturilor pentru animale și
spațiului verde

Fig.15. Manifestarea oamenilor față de animalele
sălbatice

În ceea ce privește atitudinea oamenilor față de animalele sălbatice aflate în captivitate,
aceasta a fost una în opoziție, întrucât un procent de 56,3% au simțit milă, compasiune față de ele, pe
când 38,1% au simțit admirație, fascinație. Astfel, se poate înțelege faptul că unii oameni sunt de acord
cu viața animalelor aflate în cuști pentru a le putea admira.
În ceea ce privește viitorul grădinilor zoologice, 32,5% din respondenți sunt de părere că
acestea vor rămâne la fel, fără prea multe schimbări, în timp ce 23,8% speră ca acestea să fie interzise,
pentru a nu mai ține captive animalele. Un procent de 26,2% consideră că acestea vor deveni mult mai
cunoscute pe măsură ce mai multe specii vor fi pe cale de dispariție.

Fig.16. Opiniile cu privire la viitorul grădinilor
zoologice

Fig.17. Speciile care nu ar trebui păstrate în
grădinile zoologice

De asemenea, în ceea ce privește păstrarea speciilor care se află în grădinile zoologice, un
procent ridicat, și anume de 65% consideră că nicio specie nu ar trebui să fie păstrată într-un spațiu
închis, întrucât acest lucru afectează bunăstarea animalelor. În procente mai mici, unii respondenți sunt
de părere că alte specii nu ar trebui păstrate în grădinile zoologice.
Dacă ne raportăm sondajului, observăm că oamenii continuă să viziteze grădinile zoologice
din diverse motive, cum ar fi, curiozitatea, recreerea, dorința copiilor, dar și dorința de a vedea
animale exotice, deși ei au început să conștientizeze că privarea de libertate a animalelor este un act
imoral. În ceea ce privește locul în care acestea ar trebui să trăiască, aproximativ 90% din respondenți
consideră că mediul în care trăiesc nu este unul favorabil, locul animalelor fiind în natură și doar 10%,
sunt de părere că animalele pot trăi și în grădinile zoologice, dacă sunt îngrijite corespunzător și li se
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asigură un trai asemănător mediului natural. Astfel, putem înțelege că oamenii au început să
conștientizeze faptul că animalele nu ar trebui să mai fie închise în cuști, ci să se afle în natură.
CONCLUZII
Deși reprezintă unul dintre cele mai renumite locuri de petrecere a timpului liber pentru
oamenii de toate vârstele, grădinile zoologice ca atracție turistică rămân un subiect controversat din
cauza rolurilor conflictuale percepute ale acestora. (Harrison, 2004; Mazur, 2001) În prezent,
subiectul „grădină zoologică” a devenit motivul unor dezbateri tot mai importante, întrucât oamenii
doresc să afle dacă acest loc reprezintă o locație care să ofere siguranță, o îngrijire mult mai bună
animalelor sau este doar un loc în care acestea sunt private de libertate.
Prin realizarea acestui studiu, am observat faptul că oamenii sunt din ce în ce mai preocupați
de situația animalelor din grădinile zoologice, de faptul că acestea sunt ținute în captivitate, departe de
habitatul natural și sunt doritori să ajute la schimbarea acestui lucru. Deși activitatea Grădinii
Zoologice Băneasa este legală și consumul turistic al acestui produs este mare, unii oameni sunt de
părerea că aceasta ar fi de fapt ilegală și că ar trebui închisă tocmai pentru că animalele sunt ținute în
cuști. Niciun animal nu trebuie scos din mediul lui; acestea ar trebui lăsate să își desfășoare cursul lor
firesc în libertate, în natură.
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ANEXA
CHESTIONAR
Analiza perceptiilor si atitudinilor consumatorilor cu privire la produsul turistic de tip gradină zoologică
Studiu de caz:Grădina Zoologică Băneasa
Bună ziua. Numele meu este Prențu Mihaela-Ramona, masterandă a Facultății de Geografie, programul de studii:
Managementul resurselor și activităților turistice, anul al II-lea și realizez un sondaj cu privirea la rolul percepției
și atitudinii consumatorilor în ceea ce privește grădinile zoologice.
*Obligatoriu
1. Gen *
o Masculin
o Feminin
2. Vârstă

o
o
o
o

18-25
25-40
40-65
>65
3. Mediu

o
o

Rural
Urban
4. Ocupație

o
o
o
o
o
o

Angajat
Elev/Student
Antreprenor
Pensionar
Casnic
Șomer
5. Nivel educațional

o
o
o
o

Studii gimnaziale
Studii liceale
Studii universitare
Studii postuniversitare
6. Ați vizitat de-a lungul timpului vreo grădină zoologică?

o
o
o

Da
Nu
Dacă da, vă rog să continuați chestionarul
7. Când aţi inclus oraşul X în programul dvs. turistic/vizitarea oraşului v-aţi gândit să vizitați şi o

o
o

grădina zoologică?
Da
Nu
8. Ați vizitat Grădina zoologică din Băneasa? Cu ce frecvență?

o
o
o
o
o

Foarte regulat (mai mult de o dată pe lună)
Adesea (o dată la câteva luni)
Uneori (mai mult de o dată pe an)
Nu foarte des (o dată la câțiva ani)
Nu
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9. Considerați că activitatea Grădinii Zoologice Băneasă este legală?

o
o
o
o
o

Sunt total de acord
Sunt de acord
Nici acord, nici dezacord
Sunt parțial de acord
Nu sunt de acord
10. Cunoașteți grădini zoologice care funcționează ilegal?

o
o
o

Da
Nu
Nu știu
11. Considerați că animalele sunt îngrijite corespunzător în Grădina Zoologică Băneasa?

o
o
o
o
o

Sunt total de acord
Sunt de acord
Nici acord, nici dezacord
Sunt parțial de acord
Nu sunt de acord
12. Credeți că este etic ca animalele să fie captive în raport cu mediul înconjurător și

o
o
o
o
o

comportamentul acestora?
Sunt total de acord
Sunt de acord
Nici acord, nici dezacord
Sunt parțial de acord
Nu sunt de acord

13. Pe o scară de 1-5 (1 fiind deloc, 5 fiind extrem de important), cât de important ați spune că sunt

următoarele în decizia dvs. de a vizita o grădină zoologică?
Pentru a afla despre speciile pe cale de dispariție
1

2

3

4

5

4

5

Pentru plăcerea copiilor
1

2

3

Pentru a informa copiii despre speciile pe cale de dispariție
1
2
3
4
5
Pentru a fi mai aproape de animale sălbatice
1
2
3
Doar pentru distracție
1

2

4
3

5
4

5

Pentru a vedea / hrăni / mângâia animale
1

2

3

4

5

Pentru a vedea ce presupune lucrul la o grădină zoologică
1

2

3

4

5
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14. Pe o scară de la 1 la 5 (1 fiind deloc de acord, 5 fiind total de acord), credeţi că este instructivă

vizitarea animalelor din această grădina zoologică?

1

2

3

4

5

15. Pe o scară de la 1 la 5 (1 fiind deloc de acord, 5 fiind total de acord), considerați că mersul copiilor

la grădina zoologică este necesară în educația lor?

1

2

3

4

5

16. Pe o scară de la 1 la 5 (1 fiind deloc de acord, 5 fiind total de acord), considerați că este

importantă conservarea, educarea și cercetarea animalelor prin utilizarea grădinilor zoologice?

1

2

3

4

5

17. Pe o scară de la 1 la 5 (1 fiind deloc de acord, 5 fiind total de acord), considerați că animalelor le

place să fie vizitate?

1

2

3

4

5

18. Pe o scară de la 1 la 5 (1 fiind deloc mulțumit, 5 fiind foarte mulțumit), sunteţi mulţumit(ă) de

felul în care sunt aranjate cuştile, adăposturile pentru animale şi spaţiul verde?

1

2

3

4

5

19. Pe o scară de la 1 la 5, cât de importante sunt următoarele pentru tine în raport cu experiența ta

la grădina zoologică?
Dovezi ale unei contribuții la conservare
1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

O gamă largă de specii
1

2

Animale active
1

2

Discuții cu angajații grădinii zoologice
1

2

3

4

5

Expoziții / spectacole de animale
1

2

3

4

5

Dovezi ale bunăstării animalelor
1

2

3

4

5
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20. Ce aţi simţit când aţi privit animalele de aici ?

o
o
o

o
o
o
o
o
o

admiraţie, fascinaţie
dezgust, ură faţă de obiceiurile oamenilor
milă, compasiune
21. Ce credeți că va rezerva viitorul grădinilor zoologice??
Vor deveni mai cunoscute pe măsură ce mai multe specii devin pe cale de dispariție.
Vor continua așa cum sunt
Vor elibera toate animalele în sălbăticie
Vor începe să se concentreze mai mult pe nevoile vizitatorilor
În cele din urmă vor fi interzise
Altele
22. Când vizitați grădina zoologică, încercați și ascultați cum vorbește gardianul despre animale?

o
o
o
o
o

Nu
Rareori
Nu sunt sigur
De cele mai multe ori
Mereu
23. Există vreo specie anume care credeți că nu ar trebui păstrată în grădinile zoologice?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Toate speciile
Elefanții
Rinocerii
Felinele mari
Primatele
Pinguinii
Păsările
Altele
Nu, nu există
24. Scrieți cel mai important motiv pentru care ați vizitat o grădină zoologică.

25. Care consideraţi că este locul în care aceste animale ar trebui să trăiască? În grădina zoologică

sau în mediul lor natural?? (Maximum un paragraf)
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Abstract: This article analyzes the potential that favors the development of culinary tourism in Transylvania and
that can represent a key element for improving the image of this tourist destination and promoting the
Transylvanian culinary brand internationally. In addition to resources, wild nature, rivers, monasteries and wellpreserved medieval towns, Transylvania has an important background of original and traditional gastronomic
products. The authentic way of preparing them provokes the desire of more and more national and international
tourists to experience Transylvania through culinary tourism, especially in its rural area. In this article, we will
be able to better understand the gastronomic culture in this area and its potential.
Cuvinte cheie: turism culinar, Transilvania, mâncare tradițională, bucătăria transilvăneană, cultură
gastronomică, imaginea destinației, turism de nișă.

INTRODUCERE
România are multe tradiții culinare importante. Caracteristica centrală a bucătăriei românești
este marea sa varietate, fiind o bucătărie influențată în valuri repetate de diferite culturi. În cazul
Transilvaniei, sașii, care s-au stabilit în partea de sud a regiunii, au fost cei ale căror influențe s-au
amestecat treptat în tradiția culinară românească variată și delicioasă. Bucătăria specifică Transilvaniei
are trăsăturile sale speciale, dar este influențată și de alte culturi, pe lângă saşi, al căror traseu s-a
intersectat cumva cu al nostru, precum: maghiari, evrei, ucraineni sau slovaci. Ca urmare a acestor
schimburi interculturale, Transilvania a dezvoltat o varietate de produse culinare alimentare în satele
sale. Transilvania poate deveni, fără excepție, o atracție turistică importantă a turismului culinar la
nivel internațional datorită Munților Carpați și naturii sale neatinse de timp și de oameni.
Pe de altă parte, nu ar trebui să trecem cu vederea modul în care bucătăria poate afecta turismul,
oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi comori ascunse. Bucătăria unei culturi este prima (și,
de asemenea, o foarte puternică) descriere a vieții și a istoriei sale. Gastronomia a avut întotdeauna un
rol foarte important în reunirea culturilor.
Bucătăria transilvană este una dintre cele mai importante părți ale patrimoniului multicultural.
Egon Ronay, un important critic culinar britanic cu origini maghiare, a cărui activitate s-a manifestat
pe parcursul ultimei jumătăți a secolului, a subliniat în articolele sale din Daily Telegraph că trebuie
menționate întotdeauna trei concepte culinare complexe: cel francez, cel chinezesc şi cel transilvănean.
METODOLOGIE
În redactarea acestei lucrări, am folosit metoda de analiză a conținutului a câtorva studii despre
turismul alimentar. Am folosit informații din diverse surse specializate, publicații, inclusiv numeroase
articole ştiinţifice de specialitate, care se refereau la turismul gastronomic/culinar din România, în sens
larg, şi din Regiunea Transilvaniei, în particular, precum și la diferitele lor metode de dezvoltare şi/sau
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promovare turistică. Rezultatele inițiale ale analizei conținutului au fost comparate și, când au apărut
disparități, acestea au fost analizate până la obținerea unui consens. În etapa finală, rezultatele au fost
rafinate și rezultatele cercetării au fost finalizate.
BACKROUND TEORETIC ȘI CONCEPTUAL
Literatura turistică a evidențiat faptul că mâncarea și bucătăria locală afectează în mod
semnificativ alegerea destinației de vacanță (Long, 2004 citat în: Alderighi, Bianchi și Lorenzini,
2016; Băltescu, 2016; Quan și Wang, 2004) și influențează mult plăcerea sejurului (Fox, 2007 citat în
Băltescu, 2016). Într-un astfel de context, turismul culinar devine rapid una dintre cele mai interesante
și populare zone ale industriei turismului (Kim, Kim și Goh, 2011 citat în Băltescu, 2016). Alimentația
este un aspect fundamental al culturii unui loc (Mak, Lumbers și Eves, 2012 citat în Băltescu, 2016),
iar turismul culinar poate spori identitatea destinațiilor, deoarece este strâns legat de modurile de viață,
producția locală, sărbătorile culturale și patrimoniul (Everett și Aitchison, 2008 citat în Băltescu,
2016).
Turismul alimentar sau culinar nu are un trecut îndepărtat. A început în 2001, când Lucie Long,
profesor la Universitatea de Stat din Ohio, a făcut public termenul și fenomenul. [...] Dezvoltarea
acestui tip de turism a început în 2003, astfel încât 2007 a fost declarat anul artei culinare de către
profesioniștii din domeniu. (Sava, Karabašević, Cleșiu, 2019)
Turismul culinar, denumit și turism gastronomic, turism alimentar sau turism vitivinicol, este o zonă
de nișă a turismului. (Hjalager şi Richards, 2002: Hall și colab., 2003; Hall și Mitchell, 2005 citaţi în
Tomescu şi Botezat, 2014). Turismul culinar se referă la participarea turiștilor la activități legate de
alimente în timpul unei călătorii, cum ar fi achiziționarea de alimente locale și consumul de bucătărie
locală (Hall și Mitchell, 2001 citat în: Tsai și Wang, 2016; Băltescu, 2016). Hall și Sharples (2003
citat în: Tsai și Wang, 2016; Băltescu, 2016) au stabilit că turismul culinar implică un interes moderat,
atunci când turiștii consideră activitățile legate de mâncare ca fiind esențiale pentru înțelegerea stilului
de viață local al unei destinații.
Turismul culinar este definit de Organizația Mondială a Turismului ca reprezentând turiștii sau
vizitatorii care își programează călătoriile cu scopul de a gusta bucătăria locală dintr-o anumită țară
sau de a realiza activități legate de gastronomie. (Florea, C., 2013) „Gastronomie” este termenul
folosit pentru a explica o cultură culinară a unei zone și, pentru europeni; se pare că numele „turism
culinar” este cel mai potrivit. (Sava, Karabašević, Cleșiu, 2019) O altă definiție a turismului culinar
este dată de Asociația Internațională pentru Turism Alimentar: „căutarea unor experiențe unice și
memorabile de mâncare și băutură”. Prin urmare, prin definiție, turismul culinar reprezintă căutarea de
experiențe culinare unice, capabil să satisfacă gusturile cu cele mai bune alimente și băuturi într-o
călătorie turistică. (Florea, C., 2013)
Experiențele culinare au devenit o atracție turistică majoră pentru multe destinații (Cohen și
Avieli, 2004 citat în Băltescu, 2016), iar turismul alimentar este acum un element cheie în strategiile
de marketing ale destinațiilor (du Rând și Heath, 2006 citat în Băltescu, 2016). Inițiativele turistice
legate de alimentație ar putea contribui la dezvoltarea regională și, ca o consecință, rolul alimentelor în
turism poate fi extins de la atracția unui turist la o destinație în atracția majoră a turistului către o
destinație (Boyne, Halland și Williams, 2003 citat în Băltescu, 2016). Rezultatele analitice arată că
mâncarea poate crea o imagine puternică și unică, motivând intenția unui turist de a vizita și revizita.
Mâncarea - inclusiv tipul de ingrediente, stilurile de gătit sau fuziunile culinare - are avantajul de a fi
distincte pentru acel loc (Nelson, 2016 citat în Băltescu, 2016).
După cum au concluzionat Lee, Chao și Lin (2016, citat în Băltescu, 2016), mâncarea
interesantă oferă nu numai o nevoie de bază, ci și o experiență culturală pentru turiști, iar mâncărurile
speciale spun istoriile și culturile oamenilor. Un important scriitor român și un iubitor de mâncăruri și
vinuri tradiționale (Teodoreanu, 2010) a apreciat că „descoperirea unui nou tip de mâncare contribuie
mai mult la fericirea umană decât descoperirea unei noi stele”.
Paul Kovi (1988) a scris o carte asemănătoare unei monografii despre bucătăria transilvană. În această
carte a făcut declarații interesante despre legătura dintre gastronomia transilvană și cea chineză. Puține
exemple date de autor sunt: utilizarea ghimbirului ca condiment; combinațiile dintre varză, porc sunt
populare în ambele bucătării.
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REZULTATE ȘI DISCUȚII
Potenţialul turistic culinar al Transilvaniei şi principalele destinaţii.
Bucătăria transilvană a suferit de-a lungul istoriei influența bucătăriei austro-ungare. Tipuri de
mâncare maghiară care și-au găsit locul în bucătăria transilvană sunt: Gulyás, Paprikás, Vargabéles,
Szilvásgombóc, Szabógallér-leves, Tojásleves sau chiar gustoasele Kurtoskalacs. Carnea de porc este
de departe carnea preferată în bucătăria transilvană. (Salanţă et al., 2015)
Mai mult, bucătăria transilvană poate fi analizată luând în considerare diferențele dintre
obiceiurile culinare din zonele urbane și rurale (Sută, 1995 citat în Păucean, 2013), deoarece societatea
de aici a fost una agricolă pentru o perioadă lungă de timp în trecut. Drept urmare, întregul univers
culinar a gravitat în jurul agriculturii și al creșterii animalelor - cu un accent special pus pe creșterea
oilor. Orice vizitator care se conectează cu viața de zi cu zi de aici poate observa numărul mare de
produse interioare obținute în ferme sau curți personale. Un pământ prosper se poate lăuda cu
„bebelușii” săi: cartofi, cereale, varză, roșii, castraveți, diferite forme de ardei, dovleci, vinete și chiar
numeroase tipuri de fructe. [...] Fructele se găsesc și în supe (cu carne afumată) sau în sosuri alături de
fripturi. Uneori, sunt folosite pentru a obține deserturi delicioase, cum ar fi: „plăcinta cu mere și
scorțișoară” sau „găluștele cu prune și scorțișoară”. [...] Legumele pot fi găsite atât în forme proaspete,
cât și în forme conservate în diverse feluri de mâncare, cum ar fi: supe, salate și alte feluri de mâncare
gătite. Asezonare lor se face folosind plante specifice: estragon, mărar, pătrunjel, măghiran, leuştean.
Sosurile care însoțesc de obicei felurile de mâncare sunt de obicei făcute din făină (cu sau fără boia) și
uneori îndulcite cu zahăr. [...] Uneori, mai multe legume puse laolaltă devin un fel de mâncare special,
precum celebra „Zacuscă” tradiționala (găsita și în bucătăria slavonă) obținuta din vinete, roșii și
morcovi într-un proces complex care se bazează pe coacere, prăjire și fierbere. „Murăturile” sunt, de
asemenea, renumite aici, ca urmare a fermentației lactice a castraveților, roșiilor verzi, ardei roșu etc.
Unele alte murături se obțin după adăugarea unei soluții speciale pe bază de oțet și alte plante, cum ar
fi: hrean, leuștean, calamint, ardei sau muștar boabe, etc. [...] (Păucean, 2013)
Murăturile din păstrăv de fag din Covasna reprezintă doar unul dintre exemple. Păstrăvul comun
de fag este o ciupercă lignicolă comestibilă care se găsește pe fagul comun și pe alte specii cu frunze
late, cum ar fi: stejar, carpen, mesteacăn, tei, buckeye, nuc, dud. Poate fi găsit rar și la speciile
rășinoase. Specia este foarte apreciată pentru valoarea sa nutritivă, dovedită de cultivarea sa în masă
crescută. Datorită gustului lor unic, ciupercile Pleurotus sunt soluția ideală pentru o tocană delicioasă.
În plus, aceste ciuperci sunt bune ca murăturile de toamnă, pentru a fi păstrate și savurate în timpul
unei zile reci de iarnă. În zona Covasna, localnicii cunosc zonele de pădure (copacii) în care cresc
aceste ciuperci, le culeg toamna și le pregătesc ca murături delicioase. (Dincă, Timiș-Gânsac, 2020)

Fig.1. Gulaș

Fig.2. Cozonac Secuiesc-Kurtos Kalacs

Sursa: https://bucataria-universala.com/gulas-de-vitacu-cartofi-traditional.html

Sursa: https://www.bucatareselevesele.ro/reteteculinare/panificatie-si-patiserie/cozonac-secuiesckurtos-kalacs.html

În Transilvania se foloseşte slănina afumată, bine pregătită, care se consumă pe tot parcursul
anului. Există alimente derivate din alimente grase, sărate și piperate, din carne și, în special, din carne
de porc. Se folosesc legume, lapte, brânză și ouă. Supele sunt făcute din varză acrită cu oțet sau suc de
lime și se amestecă cu gălbenușuri de ou, smântână și făină. Specificitatea acestor supe este tarhonul.
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(Muntean et al., 2010a) Ciorba de legume transilvăneană cu carne de porc conține tarhon, care,
combinat cu carne de porc, adaugă o aromă foarte specială supei. [...] Alte feluri speciale de mâncare
sunt: varză à la Cluj, supă de fasole cu carne afumată și sarmale. Varza à la Cluj este un fel de
mâncare tradițional care provine din Ardeal, unii oameni cunosc rețeta denumită „rulouri de varză
împrăștiate” sau „varză în strate la cuptor”. [...] Ciorba de fasole cu ciolan - este unul dintre alimentele
esențiale în bucătăria românească, chiar dacă există diferențe notabile în modul în care este preparată
în diferite regiuni. Această supă, în Transilvania, este îngroșată cu făină gătită în ulei și cu smântână și
oțet. (Salanţă et al., 2015) Sarmalele sunt rulouri de varză preparate cu carne de porc proaspătă,
amestecate cu carne afumată, condimentate cu piper, cimbru și boia. (Muntean et al., 2010a)
De asemenea, putem găsi gulaș de cartofi cu carne afumată, un gulaș tradițional transilvănean,
care este foarte special. Este practic un fel de tocană, dar ingredientele folosite îi conferă o aromă
interesantă. Pastă de fasole [iahnia de fasole] cu carne afumată este o delicatesă culinară tradițională
originară din Transilvania care nu poate lipsi din prânzurile și cinele festive. (Salanţă et al., 2015) O
altă mâncare tradițională, consumată de obicei de Crăciun sau Paște, se numește „Cozonac” și este
făcută din făină de grâu de înaltă calitate și uneori folosind nuci sau semințe de mac. (Păucean, 2013)
Creșterea porcilor este profund legată de un eveniment tradițional care își propune să sacrifice
porcul cu câteva săptămâni înainte de Crăciun. Aici se obțin mai multe produse, precum: „budincă de
sânge” [este un tip regional distinct de cârnați de sânge], „cârnați”, „slănină afumată”, „file afumat”,
„untură” etc. [...] Diferite tipuri de produse lactate sunt obținute ca urmare a tradițiilor pe care le
putem găsi în această zonă, unde oamenii au fost întotdeauna preocupați de creșterea ovinelor. Pe
lângă laptele de oaie, aici se mai folosește și laptele de vacă sau de capră. Sortimentele de brânză
regăsite aici sunt: „brânză burduf”, „telemea” sau brânză simplă - se găsesc în diverse feluri de
mâncare, precum: „mămăligă cu brânză”, „paste cu brânză”, „zer amestecat cu brânză de vacă”,
„budincă cu paste cu brânză dulce” (Cunoscut și sub numele de Vargabeles); Cremă - utilizată în supe,
sosuri etc; Iaurt/Kefir - consumat de obicei la micul dejun sau folosit ca adaosuri valoroase la
numeroase tipuri de feluri de mâncare. (Păucean, 2013)

Fig.3. Sângerete sau „budincă de sânge”

Fig.4. Brânza de burduf în coajă de brad

Sursa:
https://www.imperialtransilvania.com/ro/2015/02/07/citestestirea/argomenti/traditions/articolo/craciunul

Sursa: https://bzb.ro/stire/branza-de-burduf-debran-recunoscuta-la-nivel-european-ca-produstraditional-a115101

Brânza de burduf în coajă de brad, în special cea originară din Bran, este una dintre
specialitățile culinare ale României. Este un produs tradițional, poate chiar cel mai vechi tip de brânză
produsă în România. Coajă de brad în care se află brânza se obține din brazi care au 20-25 de ani.
Brânza de burduf este un tip de brânză preparată de țărani din zona Bran și din împrejurimile
Brașovului. Aspectul său rustic, gustul și aroma sunt excepționale și explică succesul său pe piața
națională și la expozițiile de profil internațional. (Dincă, Timiș-Gânsac, 2020)
O gamă bună de băuturi alcoolice și nealcoolice este disponibilă în zona Transilvaniei, multe
dintre ele fiind de casă. Dintre cele alcoolice, nu ar trebui niciodată să trecem cu vederea „pălinca” și
„ţuica”, băuturile spirtoase din prune și alte fructe sau uneori din cereale, care se caracterizează printro concentrație alcoolică ridicată, dublă distilare și fierberea lor într-un cazan special. (Păucean, 2013)
Renumita „palincă” transilvăneană tradițională reprezintă 75% din exporturile de băuturi spirtoase.
Aceste băuturi sunt adesea oferite la sosirea la domiciliu ca gest de ospitalitate. (Muntean et al.,
2010b)
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Fructele sunt folosite și în băuturi precum: coniacul de cireșe sau coniacul de afine și uneori
sunt considerate băuturi pentru doamnă. Cultura vinului este favorizată în această zonă datorită
reliefului care pare a fi destinat acestei activități, format din numeroase dealuri. Podișul Transilvaniei,
la peste 400 m deasupra nivelului mării și relativ răcoros și ploios, produce vinuri albe mai proaspete
și mai clare decât cele din estul țării. Sunt renumite podgoriile din Târnava, Alba, Sebeș, Apold,
Lechința - cu celebrele lor vinuri Blaj, Jidvei, Lechinţa. Printre cele mai apreciate vinuri albe, putem
numi: „Feteasca albă”, „Feteasca regală” sau deliciosul „Muscat Ottonel”. Dintre soiurile de struguri
roșii, „Băbeasca” face vinuri ușoare fructate, iar Feteasca Neagră este un vin mai „serios”, cu gust din
belșug. Băuturile nealcoolice tradiționale - sucul de şoc, suc de mere și alte sucuri de fructe, ceai de
fructe sau ceai de plante medicinale - sunt doar câteva alte exemple de produse care subliniază
potențialul biologic al Transilvaniei. (Păucean, 2013)
Potențialul care există în zonă este semnificativ și încurajator. De exemplu, Sibiul a fost distins
ca Regiunea Europeană a Gastronomiei 2019. Istoria, coexistența diferitelor culturi și civilizații au
influențat gastronomia locală, diferenţiindu-se astfel Sibiul ca o adevărată destinație gastronomică.
(Băltescu, 2016) Produsele sunt oferite în multe târguri și evenimente culturale pentru a aduna un
număr mare de vizitatori, combinând divertismentul cu educația culturală și mâncarea. Deci, Sibiu, un
bătrân oraș, este renumit pentru brânza de vaci moale, Brașov un alt oraș vechi, este renumit pentru
brânza învelită în scoarță de brad [...] (Găină, 2013) Un alt element gastronomic semnificativ, din
județul Brașov, îl reprezintă celebrele clătite. Servite ca fel principal (umplute cu carne) sau servite la
desert când sunt umplute cu brânză, aceste clătite sunt un amestec românesc și săsesc, un fel de
mâncare foarte special și gustos. [...] În județul Brașov există câteva restaurante renumite pentru
meniurile tradiționale servite și ambianța lor specifică, care reprezintă un simbol turistic al regiunii.
[...] Restaurantul Carpathian Stag este unul dintre cele mai renumite restaurante din bucătăria
românească din Brașov; în Poiana Braşov sunt bine cunoscute restaurantele etnice tradiţionale precum
Coliba Haiducilor, Cabana Vânătorilor, Şura Dacilor sau Stâna turistică. În zona Bran, un restaurant
celebru este Restaurantul Mountain Princess din Moieciu de Sus. (Băltescu, 2016)
Fiecare dintre cele cinci microregiuni ale regiunii Sibiu este o entitate caracterizată prin
interferențe gastronomice specifice care și-au pus marca de identitate pe locuri. Deși entități bine
individualizate, aceste cinci microregiuni (Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului,
Valea Târnavelor și Ținutul Secașelor) formează una unitară care individualizează Regiunea Sibiu în
regiunea sudică a Transilvaniei chiar și la nivel național. (Privitera, Nedelcu, Nicula, 2018).
În 2009, potențialul turistic al Mărginimii Sibiului a fost recunoscut atât la nivel național, cât și
internațional pentru patrimoniul său etnografic, cultural, arhitectural și istoric unic și a câștigat, de
asemenea, Golden Apple Award al Federației Mondiale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. În
2015, această zonă cu tradiții bogate a câștigat un premiu pentru promovarea gastronomiei locale.
Brânzeturile din Mărginimea Sibiului reprezintă o parte importantă a tradiției culinare și culturale a
acestei regiuni, iar diversitatea acesteia provine din tehnici specifice de producție. Traseul
brânzeturilor de oaie oferă o oportunitate excelentă de a descoperi lumea pastorală a Mărginimii
Sibiului, cu așezările sale pitorești și stilul de viață calm. Datorită păstoririi și transhumanței continue,
cele 18 sate conectate la traseu au reușit să își păstreze puternica identitate locală. Mărginimea Sibiului
a fost întotdeauna cunoscută în România ca țara oilor, brânzeturilor și delicateselor din carne.
Produsele sale tradiționale reflectă bogăția terenului, dar și diversitatea culturală a regiunii. (Nicula şi
Spânu, 2020) Aici încă există vechile tradiții în producția de telemea (o brânză proaspătă de tip feta),
clabber, „brânza de burduf” (o brânză tare, sărată și frământată păstrată în stomac/pielea oilor), brânză
frământată sau „urdă”. (Nedelcu, 2014)
În inima Transilvaniei, Țara Moților are o cultură culinară atractivă. De pe masă nu lipsește
„crampa” – băutura de iarnă preparată din chimen fiert în zahăr caramelizat și țuică întoarsă din prune
sau mere, dreasă cu niște apă, ca să nu fie prea tare. 1 De-a lungul vremurilor s-au remarcat câteva
mâncăruri specifice cum ar fi chisăliţa, păsatul, cirul şi balmoşul.2 Virşlii de Brad reprezintă deja o
marcă înregistrată şi atestată de firma Lorialba la Oficiul pentru Produse Tradiţionale. Produsul de
bază, virşli, este una dintre mândriile gastronomice ale judeţului Hunedoara, locul lor de naştere fiind
1

https://www.catchy.ro/craciun-fericit-in-tara-motilor/33286
https://alba24.ro/vechi-mancaruri-din-tara-motilor-chisalita-pasatul-cirul-si-balmosul-cand-au-aparut-inbucataria-locala-si-ce-reprezinta-483969.html
2
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în zona Brad şi Sălaşul de Sus. Oamenii de aici fac virşli de când se ştiu, reţeta fiind păstrată şi
respectată cu stricteţe din strămoşi. Ei sunt de fapt nişte cârnăciori subţiri, în compoziţia cărora intră
diverse amestecuri de carne tocată: de capră, oaie, viţel sau de porc. La toate acestea se adaugă
condimente: usturoi, sare, ardei iute şi piper, toate după gust, pe care cel care face amestecul îl ştie din
ochi, cum s-ar spune. Tocătura se introduce în intestine subţiri de oaie, după care se opăresc şi se dau
la fum din lemn de fag. Mai rămâne doar să fie consumaţi, fierţi sau prăjiţi, după gustul fiecăruia.
(Şoimu, 2009).

Fig.5. Chisăliţa

Fig.6. Virşli de Sălaşu

Sursa: https://alba24.ro/vechi-mancaruri-din-taramotilor-chisalita-pasatul-cirul-si-balmosul-cand-auaparut-in-bucataria-locala/

Sursa:
https://vatavu.wordpress.com/2013/05/22/virsli-desalas-dupa-reteta-de-sute-de-ani/

Profilul consumatorului de turism culinar.
Principala motivație a turiștilor pentru a călători pe trasee turistice culinare - trasee de mâncare
și vin - este dorința de a descoperi mâncăruri tradiționale specifice unui anumit loc. (Sasu şi Epuran,
2016) Activitățile pe care un turist culinar le poate acoperi în timpul călătoriilor, așa cum sugerează
Tomescu și Botezat (2014) sunt: vizite la festivaluri locale de mâncare, producători de alimente, crame
sau muzee tematice.
Turiștii culinari pot călători fie într-un mod organizat, în grupuri, fie pe cont propriu, individual.
Aceştia pot fi: profesioniști în gastronomie; neprofesioniști. Non-profesioniștii sunt turiști gourmet sau
doar dornici să guste noi arome. Unii aleg o destinație, alții vin la întâmplare acolo, iar alții pur și
simplu se bucură de bucătăria locală. (Sava, Karabašević, Cleșiu, 2019)

Fig.7. Clasificarea turismului gastronomic în funcție de cerințele consumatorilor
Sursa: Florea, C. (2013)
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Turiștii culinari vor să învețe despre culturile și obiceiurile culinare locale. Le place povestirea
și istoria. Ei călătoresc aproape și departe pentru a găsi produse și experiențe autentice de alimente și
băuturi.1
Rezultatele unui studiu realizat de Sohn, E. şi Yuan, J. (2013) sugerează că specialiștii în
marketing și managerii recunosc că turiștii culinari caută experiențe culinare diferite. În funcție de
tipurile/nivelurile de activități culinare ale turiștilor culinari, specialiștii în marketing și managerii ar
trebui să își dezvolte strategiile de marketing în mod diferit. De exemplu, turiștii mai conservatori,
cum ar fi tipurile de grupuri idealiste și de apartenenți, ar fi atrași de piețele fermierilor
locali/festivalurile la scară mică, inclusiv experiența culinară de lux, în timp ce tipurile de grupuri de
exploratori și inovatori care sunt mai dispuse să încerce ceva nou ar fi atrase de o experiență culinară
elaborată, de tip gourmet și de festivaluri de mari dimensiuni. Chiar dacă tipurile de grupuri de
exploratori și inovatori reprezintă adesea un procent mic dintr-o piață, ele tind să aibă rețele active și
sunt adesea căutate pentru informații de către alții. În plus, specialiștii în marketing și managerii ar
trebui să ia în considerare faptul că unii turiști culinari nu își plasează prioritatea de călătorie pe
experiențele culinare. Rezultatele acestui studiu indică faptul că turiștii culinari călătoresc nu numai în
căutarea de noi experiențe sau culturi, ci și alte motive, cum ar fi evadarea din viața mondenă,
socializarea și dobândirea de cunoștințe. Pentru acești turiști, să mănânce și să bea este un mod
excelent de a te reuni cu prietenii și noii cunoscuți și de a te bucura de viață. Turiștii culinari nu sunt
toți la fel în ceea ce privește nevoile, dorințele și caracteristicile demografice. Prin urmare,
comercianții și managerii ar trebui să ia în considerare preferințele, tipurile de vizitatori și
dorințele/nevoile dacă doresc să atragă tipuri specifice de turiști culinari. Înțelegând modul în care
turiștii culinari își iau deciziile de a participa la festivaluri culinare și/sau de a consuma produse
culinare, organizațiile de marketing de destinație vor putea să înțeleagă mai bine când trebuie să
intervină în procesul lor de luare a deciziilor și cum să facă acest lucru cel mai bine.
Turismul culinar ca instrument de dezvoltare şi promovare turistică.

Fig.8. Lanțul valoric al turismului culinar
Sursa: https://worldfoodtravel.org/what-is-food-tourism/

1

https://worldfoodtravel.org/what-is-food-tourism/
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Atât alimentația, cât și turismul, ca două elemente fundamentale ale turismului culinar, au o
gamă variată de legături cu economia locală, ceea ce duce implicit la valoarea acestor active.
(Tomescu şi Botezat, 2014) Importanța acestui tip de turism se concretizează prin faptul că duce la o
dezvoltare locală, regională și națională a economiei țării oferind un nivel ridicat de diversificare
turistică. Se poate adăuga un avantaj competitiv local, deoarece produsele culinare tradiționale sunt
fabricate în apropierea stațiunilor turistice, ceea ce duce la creșterea numărului de locuri de muncă,
astfel încât veniturile sunt un real ajutor pentru agricultură. Împreună cu produsele alimentare
tradiționale, traseele gastronomice tind să câștige din ce în ce mai mult interes. Prin traseu
gastronomic se poate înțelege un traseu situat de-a lungul unui circuit bine definit care exprimă
turismul tematic, compus de mărci locale, incluzând, în același timp, obiective turistice, cum ar fi
unele locuri în care se face mâncarea sau restaurante care contribuie la hrănirea turiștilor cu cea mai
bună mâncare proaspătă. În acest fel, nu numai teritoriul, obiceiurile tradiționale și sursă directă a
acestor produse sunt promovate (de exemplu, vizitarea fermelor de animale și fructe), ci și faptul că
turiștii pot rămâne cât mai mult timp în zonă, un aspect primordial pentru obținerea unor venituri
suplimentare. (Florea, C., 2013) Cu siguranță, dezvoltarea acestui tip de turism și obținerea de
rezultate profitabile se bazează pe luarea de măsuri la nivel național, regional, local și internațional, cu
ajutorul statului, prin elaborarea unor politici adecvate. (Tomescu şi Botezat, 2014)
Identificarea elementelor autentice, capabile să diferențieze un loc de celelalte, face posibilă
promovarea, dezvoltarea și, nu în ultimul rând, cunoașterea destinațiilor turistice de către turişti.
Dezvoltarea turismului culinar are aceste valențe, cu atât mai mult în societatea contemporană.
Regiunea Transilvaniei, în special, se distinge pe harta turismului național și internațional prin
caracteristici gastronomice specifice și unice. Includerea turismului culinar specific acestei zone ca
motivații de vizitare sunt modalități de diversificare și completare a ofertei turistice sau de reinventare
a destinațiilor de vacanță stabilite. (Băltescu, 2016)
Promovarea turismului culinar este, fără îndoială, un efort de echipă. În absența unei strategii
naționale, inițiativa se reduce în prezent la micii producători care încearcă să-și înregistreze mărcile
pentru produsele tradiționale. (Muntean et al., 2010a) Găsirea modurilor adecvate de promovare a
festivalurilor locale de gastronomie, păstrarea rețetelor nealterate sau includerea de programe culinare
de turism în oferta agențiilor de turism de incoming va asigura o tendință pozitivă în evoluția
sectorului turistic. (Băltescu, 2016)
Festivalurile culinare și ale vinului pot promova, autenticitatea destinațiilor (Park, Reisinger și
Kang, 2008 citat în Băltescu, 2016). Evenimente locale importante, precum festivalul organizat la
Bran, cunoscut sub numele de „Răvășitul oilor” urmat de „Festivalul internațional de pastramie și
brânză”, numeroase festivaluri de slow food, “festivalul Clătitelor” care se desfășoară în fiecare an la
Prejmer, “sărbătoarea pâinii” în Sâmbăta sau “obiceiul de ouă Scrambled al femeilor” (un obicei
deținut de femeile mai în vârstă care se adună la trei zile după Paște și fac o varză imensă amestecată
cu ouă) sunt câteva exemple care evidențiază potențialul existent pentru dezvoltarea acestui tip de
turism în Transilvania. (Băltescu, 2016)

Tabel 1. Festivaluri culinare în Transilvania
Numele festivalului

Locul / luna

Festivalul Sarmalelor

Praid/Septembrie

Festivalul Internațional Pomana Porcului

Băile Balvanyos/Februarie

Culinary Transylvania Festival

Sibiu/Septembrie

Festivalul internațional de pastramie și brânză

Bran/ Septembrie

Sursa: Sava, Karabašević, Cleșiu (2019)
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Strategiile de dezvoltare rurală din regiunea Sibiu își propun să aducă un nou concept de
abordare integrată și sistemică a rolului de promovare a activităților tradiționale în care gastronomia
joacă un rol important. Gastronomia tradițională este foarte apreciată de turiști, iar contactul cu
mâncarea organică locală poate avea loc în curtea comună de la cazare, dar și ca o masă rustică
tradițională oferită la o simplă vizită într-un sat sau ca o degustare de produse tradiționale la o cutie
sau într-o gospodărie (cârnați, brânză cu lapte de oaie sau brânză de bivol, „balmoș” etc.).
Sustenabilitatea este evidențiată de cererea pieței pentru produse turistice specializate care integrează
tradițiile locale și promovează profesional originalitatea produselor turistice din zonă. [...] Conexiunea
dintre restaurantele sibiene și rețeaua de producători din județ este susținută de Programul European de
Gastronomie Sibiu 2019. (Privitera, Nedelcu, Nicula, 2018)
Furnizorii de turism culinar trebuie să aducă singuri oferte de calitate, pentru a obține
competitivitate, unicitate pe termen lung, profit care poate crea mai multe locuri de muncă și pentru a
atrage mai multe investiții în regiune prin: produse de înaltă calitate, crearea şi promovarea unui brand
care este capabil să ofere încredere viitoare pentru turiști, toate acestea ducând la atragerea de noi
turiști cu dorința permanentă de senzații culinare extraordinare [...] În plus, turiștilor le place ideea
participării directe la procesul de fabricare a produselor tradiţionale, astfel că li se permite să
contribuie, dacă doresc, la momentul în care sunt produse diverse feluri de mâncare sau deserturi
tradiționale. [...] Mai mult, nu doar vizitatorii direcți intră în contact cu o bucătărie specifică, ci și
rudele și prietenii lor la retur, dacă sunt aduse bunuri neperisabile. În funcție de calitatea și gustul lor,
produsele locale creează o reclamă indirectă pentru cei care au rămas acasă. (Florea, C., 2013)
Aşadar, dezvoltarea turismului culinar în regiunea Transilvaniei poate aduce următoarele
beneficii (Sava, Karabašević, Cleșiu, 2019):
- conștientizarea comunității cu privire la turism în general;
- menținerea gastronomiei și a tradițiilor culinare locale;
- revitalizarea tradițiilor și culturii locale;
- consolidarea identității culturale;
- modernizarea infrastructurii generale;
- creșterea numărului de turiști în destinațiile culinare;
- creșterea nivelului de trai al localnicilor;
- scăderea numărului de șomeri;
- reducerea exodului de muncă în acele locații;
- dezvoltarea economiei locale;
- asigurarea protecției și conservării mediului.
Printre Programele Naționale de promovare a bucătăriei românești se numără şi studiul privind
„Bucătăria tradițională” din Proiectul județului Sibiu, cercetare care a fost efectuată ca prima cultură a
bucătăriei integrate interdisciplinare din toate cele cinci regiuni etnografice ale Sibiului: Mărginimea
Sibiului, Țara Secașelor, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului și Valea Târnavelor. Au fost evidențiate
atât rețetele vechi, instrumentele folosite, cât și ocaziile în care mesele erau servite și tot corpul
cultural de fapte care le însoțeau. Practic, acest proiect dorește să păstreze în viață în memoria
generațiilor actuale și viitoare, rețete gourmet care dispar încetul cu încetul din peisajul bucătăriei și
există în prezent doar în mintea femeilor în vârstă sau, în cel mai bun caz, a unui bucătar într-adevăr
pasionat de tradiţii. (Nistoreanu et al., 2013)
Imaginea de brand a destinației.
Pe piața turistică competitivă, imaginea culinară unică poate fi promovată pentru a distinge o
regiune de concurenții săi. Imaginea unui brand de destinație poate fi descrisă ca „percepțiile despre
acel loc, reflectate de asociațiile deținute în memoria turistică” (Cai, 2002, p. 723 citat de Qu, H., Kim,
L.H, şi Îm, H.H., 2011).
Din ce în ce mai mulți turiști călătoresc către destinații care au reputația de a fi un loc unde se
pot bucura de produse locale de calitate. Mai mult, în lumea turismului există destinații în care
imaginea mărcii se conectează cu valorile gastronomice la diferite niveluri de intensitate, inclusiv
Franța, Italia, Spania, Grecia, Belgia, Portugalia, Statele Unite (în special regiuni precum ar fi văile
Napa și Sonoma în California), Brazilia, Peru, Mexic, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Australia, Chile,
Malaezia, Japonia, Indonezia, Bali, China sau Singapore. În zilele noastre, traseele gastronomice sunt
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cu siguranță unul dintre cele mai proeminente produse. Aceste itinerarii combină locurile de interes
cultural și alte atracții turistice, “ambalate” frumos pentru a-și prelungi șederea în destinație și a
promova astfel dezvoltarea economică a zonei sale de influență. Aceste rute trebuie, de asemenea,
diferențiate prin varietate, noutate și autenticitate în experiențe. Spre exemplu, valoarea adăugată a
Sibiului ca atracție turistică nouă este dată de evenimentele gastronomice, bucătăriile și pensiunile care
oferă ceva nou, special, atractiv pentru ca turiștii să rămână în regiune. Acesta adaugă o altă
caracteristică turismului actual, și anume gastronomia, care distinge turismul gastronomic integrat în
dezvoltarea durabilă regională. (Nicula, Spânu, Kharlamova, 2019).
Șandru şi Nechita (2016), în urma unui studiu experimental privind experiența senzorială a
turiștilor italieni în Țara Făgărașului, Transilvania, au ajuns la următoarele rezultate şi concluzii
privind experiența de degustare:
- Au fost identificate trei cuvinte care descriu cel mai bine experiența de degustare: pâine,
pălincă și sarmale.
- Aproape nicio postare pe rețelele de socializare online (doar 1 fotografie din 16) a condus la
concluzia așteptată că pentru viitorii turiști italieni din Țara Făgărașului, pentru a obține o
experiență completă de gust pozitiv, trebuie făcute mai multe lucruri.
Tabel 2. Descrierea gusturilor asociate cu experiența participanților italieni
pâine

palinca

sarmale

"tradiționala pâine primitoare pe care am gustat-o în satul Mandra"
„[experiența] cu pâinea pentru că anunță o nouă sosire”
„pâinea care ne-a fost dată m-a făcut să mă simt atât de iubit”
“petrecere lungă cu „florinka” (un cuvânt inventat dat de participanți
la
palinka, derivat din prenumele coordonatorului de proiect al „palinka
produsa de mătușa lui Florin”)”
“inevitabil palinka”
“Sarmale la cină ... delicios!”
Sursa: Șandru si Nechita (2016)

Deşi studiul a fost realizat pe o mică porţiune din Transilvania, rezultatele privind gastronomia
conturează o idee clară a faptului că Transilvania deţine un important potenţial turistic culinar, capabil
să se imprime în experienţa şi memoria vizitatorilor internaţionali. Din păcate, acest potenţial nu este
valorificat şi promovat suficient, astfel că în prezent impactul este unul destul de redus. Pentru ca
experienţa culinară a turiştilor ce vizitează Transilvania să ajungă la potenţialul ei maxim, întreg
“pachetul culinar tradiţional transilvănean” cu elemente precum autenticitate, arome, gust, diversitate,
unicitate, trebuie transpus într-o imagine de brand a regiunii, care să fie promovată cu succes şi pe
plan internaţional.
Pentru a oferi experiențe unice, managerii de turism trebuie mai întâi să identifice și să
evidențieze cele mai semnificative aspecte ale culturii destinației, ale istoriei și ale vieții locale care o
fac proeminentă din restul lumii turismului (Kim, 2014 citat în Șandru şi Nechita, 2016). Jiang et al.
(2015, citat în Șandru şi Nechita, 2016) a subliniat că autoritățile de turism și comercianții din
destinație trebuie să identifice atributele destinației care sunt cele mai valoroase în crearea și
îmbunătățirea experiențelor de distracție și orientare către clienți. Proiectarea unei experiențe creative
implică o interacțiune directă între turiști și localnici (Richards şi Wilson, 2006, citat în Sandru şi
Nechita, 2016).
Deoarece tematica este un instrument puternic prin care o experiență poate fi consolidată, pentru
contextele legate de turism este preferată selectarea unei teme specifice regiunii, unică și
personalizată, deoarece unicitatea acesteia reprezintă un real avantaj competitiv (Șandru şi Nechita,
2016); în acest context, tema specifică Transilvaniei este cea culinară, aceasta putând crea experiențe
turistice semnificative și, de asemenea, poate realiza poziționarea brandingului
destinației/Transilvaniei turistice culinare, vizând și turiștii străini. Mai mult, o astfel de abordare
poate îmbunătăți poziționarea destinației pe piața turistică și evidenția avantajul său competitiv în
comparație cu alte destinații turistice similare (Candrea, 2010 citat în Șandru şi Nechita, 2016). În
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acest sens, interpretarea tematică a patrimoniului culinar transilvănean local se poate dovedi a fi un
instrument util în crearea unei imagini competitive unice a destinației.
După cum a afirmat Ries și Ries (2001, citat în Șandru şi Nechita, 2016): un brand nu este
construit peste noapte; deci, orice programe de branding trebuie analizate cu atenție înainte de
implementare. Localnicii, oamenii care pregătesc mâncăruri tradiționale și prezintă tradiții
gastronomice străvechi care sunt încă păstrate în satele din Transilvania, ar putea adăuga cel mai
valoros aport în crearea unui brand de destinație al regiunii.
CONCLUZII
Transilvania are o bucătărie regională, distinctă la nivel național, dar influențată de alte culturi,
al cărei traseu s-a intersectat cumva cu cultura românească. Bucătăria transilvană poate prezenta
numeroase variante locale, puternic legate de caracteristicile geografice și afinitatea lor culturală. În
această regiune, mâncarea reflectă atât obiceiurile culinare rurale, cât și cele urbane. Vizitatorii vor
întâlni un număr mare de produse alimentare locale, care înfrumusețează foarte mult experiența de
călătorie.
O cerere tot mai mare a fost înregistrată la nivel internațional pentru turismul culinar și, în acest
context, Transilvania se poate afirma cu mâncărurile sale tradiționale aromate, unice și speciale.
Aceasta ar putea fi o modalitate de a revitaliza economia locală, prin crearea unei mărci de imagine a
potențialului existent al preparatelor tradiționale din Transilvania și promovarea lor la nivel
internațional.
Este extrem de important ca moștenirea culturală a destinației să fie recunoscută ca un produs
turistic. Produsele culinare și băuturile de calitate pot fi prezentate ca o experiență turistică,
transformându-le într-un produs turistic. Cheltuielile pentru aceste produse turistice ar crea un efect
multiplicator în regiune și ar sprijini dezvoltarea sa economică, precum și comunitatea locală.
Mâncărurile culinare tradiționale dau autenticitate Transilvaniei ca destinație turistică,
revitalizează și diversifică oferta turistică existentă aici. Aşadar, modalitățile prin care turismul
gastronomic contribuie la dezvoltarea economică a Transilvaniei sunt: stimularea fluxurilor turistice,
dezvoltarea turismului în zonele rurale, extinderea sezonului turistic, creșterea ocupării forței de
muncă la nivel local, îmbunătățirea imaginii destinației, adăugarea de valoare peisajului culinar,
gastronomia și cultura locală, creșterea cererii de produse locale vândute direct, creșterea veniturilor
din sectorul vitivinicol și gastronomic.
Transilvania se poate impune pe piața turismului culinar internaţional în viitor datorită
diversității bucatelor și tradițiilor culinare, precum și a evenimentelor organizate.
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Abstract: In this article I will explain what anime is along with certain terms that are related to this domain and
how animation inffluences tourism both culturally and economically.I presented a short history of anime and
how it came to mean so much for both the foreigners and the locals who are invested economically in city
projects. In the second half of the article I explained how the Japanese chose to attract more tourists by
implementing programs catered to the anime fansand presented one of the main projects called anime88. Lastly,
in order to evaluate the tourist’s behaviour at the tourist spot and their economic behaviour while travelling, a
survey was posted in an internet group frequented by anime fans and the results were analyzed.
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INTRODUCERE
Animația japoneză de tip anime a fost mereu văzută ca un produs destinat persoanelor otaku din
Japonia.
Termenul de otaku derivă din forma formală a pronumelui posesiv, persoana a II –a ce se
traduce prin „casa ta” sau „familia ta”. În timpurile noastre , otaku se traduce direct ca „fan” sau
„tocilar” . 1 El se referă la acele persoane care își petrec majoritatea timpului singuri, acasă, vizionând
episoade din anime-urile preferate.2 Aceste persoane nu interacționau cu mediul exterior casei lor și
erau văzute într-o lumină nefavorabilă deoarece nu contribuiau activ la economia țării. În timp, opinia
publică și comportamentul acestor persoane s-a schimbat puternic, iar oamenii au început să fie
mândri că sunt otaku. Acest lucru a dat naștere la mișcări de tipul pelerinajelor anime.
Pelerinajele se referă la călătoria spre zone care seamănă cu locațiile din anime-urile preferate
de turist,chiar dacă acestea pot fi văzute ca fiind banale: stații de autobuz, stații de tren, un pod, scări
de piatră ce duc spre un templu.
Un sit de pelerinaj faimos este Kanda Myojin, unul din cele mai vechi temple din Tokio, care se
află lângă cartierul Akihabara.În ciuda criticilor aduse de câtre localnici , templul a început să
încurajeze turismul anime și astfel au devenit mai populari în rândul tinerilor.3
Odată cu dezvoltarea industriei au evoluat și tendințele în animație, astfel acestea au început să
fie atractive atât în rândul copiilor cât și în rândul adulților, mai ales după ce au început să fie
distribuite și pe internet.
Tehnicile digitale sunt folosite pentru a le stârni imaginația spectatorilor, producâtorii optând să
folosească poze ale locației din viața reală în episoadele lor.1
1

Ono, A. et al. “Anime pilgrimage in Japan: Focusing Social Influences as determinants.” Tourism
Management 76 (2020): 103935.
2
Yagi, Chiemi and P. Pearce. “Imagination, Anime and Japanese Tourists Abroad.” (2016).
3
https://news.cgtn.com/news/3d3d414f3459544e32457a6333566d54/index.html
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Japonia a fost mereu o destinație populară datorită culturii, arhitecturii și istoriei sale
tumultoase, însă, în timpurile moderne, cultura pop a devenit factorul declanșator al călătoriilor
turistice. Anime-urile și filmele de animație au scos la lumină zone turistice care erau necunoscute
până nu de demult. Fanii merg acolo drept pelerini ce practică seichijunrei (în traducere „pelerinaj
către locurile sfinte”) care în acest context s-ar traduce mai mult ca pelerinaj anime.
Nu numai că turiștii vizitează locația din anime, ci și încearcă sa facă poze ce redau exact
scena din serial această acțiune purtând numele de Butaitanbou. Un exemplu este o stație de
autobuz din orașul Hida din prefectura Gifu care a apărut în filmul de animație Kimi no Na wa („
Numele tău”) realizat de Makoto Shinkai în colaborare cu CoMix Wave Films în 2006. 2
Prin astfel de pelerinaje mediul rural a reușit să cunoască o creștere a numărului de turiști
anual , în special cei din mediul urban care vor să se relaxeze.
Însă anime-urile și filmele de animație nu atrag turiști doar prin locație, ci și prin
gastronomie. Mâncarea este mereu desenată arătând apetisantă , iar turiștii sunt dornici să o încerce
și să guste din gastronomia locală. Alți fani anime încearcă să recreeze felurile de mâncare văzute
la televizor și le postează pe instagram atrăgând numeroși urmăritori.

Fig.1. Kiki’s Delivery Service
Sursa: https://www.instagram.com/en93kitchen/

Fig.2. Your Name
Sursa: https://www.instagram.com/en93kitchen/

1

Hacı Mehmet Yıldırım, Pınar Yalçınkaya, Öykü Çöker, Abdurrahman Küçük, Nedim Görman, A Study to
Determine the Impact of Movies on Travel Intention: Anime Movies and Japan Sample, Journal of Tourism and
Hospitality Management, Sep.-Oct. 2017, Vol. 5, No. 5, 201-213
2
https://vocal.media/wander/how-anime-is-influencing-japanese-tourism
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Deși turismul în mediul rural a înflorit datorită promovării și a ajutorului din partea
guvernului prin implementarea unor sisteme de traducere în principalele limbi de circulație,
localnicii au întâmpinat diverse probleme. Turiștii trebuie educați despre tradițiile locale, etichetă
și să nu ajute la crearea unui trafic intens în satele de mici dimensiuni. În acest sens guvernul
încearcă să creeze programe care să asiste la crearea de relații bune între turist și localnic.
De asemenea, companiile de producție averizează fanii pe site-ul oficial să fie atenți la
comportamentul lor în timpul vizitei la obiectivul turistic. Un astfel de caz este cel legat de filmul
Kimi no Na wa care a dus la aglomerarea de către fani a unei scări ce duce la un templu din zona
rezidențiala a orașului Tokio. 1
O altă modalitate de a promova turistic o zonă este aceea de a comemora artiștii de anime sau
manga prin crearea de muzee sau statui ce reprezinta personajele create de aceștia. Rolul statuilor este
de a aprecia cultura locală ,dar și de a aduce turiști din rândul generației tinere.
În mod normal costurile sunt suportate de guvern , însă există cazuri când localnicii,
businessurile locale sau fanii au donat bani pentru a ajuta la construcția monumentelor și edificiilor.
Drept exemplu poate fi statuia personajului „Mobile Suit Gundam” din faimosul anime
despre roboți Gundam. Pentru aceasta au contribuit Sunrise Studios, guvernul local și o companie de
căi ferate din zonă . Un alt exemplu îl constituie statuia personajului principal din seria „Tetsujin 28go” care are ca rol regenerarea centrului comercial, comemorarea cutremurului Hanshin-Awaji și
comemorarea contribuției artistului Mitsuteru Yokoyama față de oraș. Costurile acestei statui au fost
acoperite de către localnici și businessurile locale. 2

Fig.4. Statuia Gundam din Kamiigusa,
Suginami, Tokio
Sursa:
https://www.gotokyo.org/en/spot/1717/index.html

Fig.3. Statuia persoanjului principal din seria

„Tetsujin 28-go”, Kobe, Japonia
Sursa:
muza-chan.net

Guvernul a început să investească în campanii și activități precum Cool Japan sau VisitJapan
pentru a stârni interesul turiștilor în cultura japoneză.
Numărul în creștere de turiști interesați de locațiile ce au fost promovate în anime-uri a dus la
crearea unor programe speciale pentru ei. Tsugihiko Kadokawa , vice președintele Asociației de
Turism Anime, împreună cu agenția de turism JTB Corp., Aeroportul Internațional Narita și Japan
Airlines au selectat 88 de locații populare bazat pe un chestionar adresat fanilor care este publicat pe
animetourism88.com/en/ și în funcție de rezultatul obținut se vor face și pachete turstice specifice. 3
În perioada 20 februarie 2020 – 20 decembrie 2020 , anime88 a creat un eveniment numit
„Anime88 GO & POST!!” prin care îî invita pe fanii de anime să se plimbe și să facă fotografii la
plăcile ce se află lângă obiectivele turistice. Participanții trebuiau apoi să încarce pozele pe platformele
de social media împreună cu #ANIME88 ca apoi acestea să fie verificate , iar participantul să
primească un certificat în funcție de câte fotografii a făcut.

1

https://vocal.media/wander/how-anime-is-influencing-japanese-tourism
https://citymonitor.ai/economy/business/japanese-cities-are-using-manga-and-anime-statues-boost-tourism-874
3
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/16/national/anime-manga-play-bigger-role-luring-tourists-japan/
2
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Turiștii au putut să vadă ce obiective turistice au în funcție de zonă cu ajutorul hărții
interactive puse la dispoziție de către site.

Fig.5. Harta interactivă

Fig.6. Exemplu hartă a unei regiuni

Fig.7. Informații locație

Fig.8. Exemple de plăci comemorative
Sursa: https://goandpost.animetourism88.com/en/list
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METODOLOGIE
Inițial studiul a inclus răspunsurile a 90 de participanți , însă din cauza unor probleme tehnice ce
au dus la neînregistrarea unor răspunsuri, sondajul a fost reluat. În cadrul celui de-al doilea sondaj au
participat 40 de persoane din cauza timpului scurt în care s-a desfășurat acesta. Participanții fac parte
dintr-un forum de jocuri și anime japoneze și au completat sondajul în Google Forms sau au completat
un formular word.
Informațiile generale au fost adunate de pe internet sau din articole științifice, caz în care am
oferit citarea din acestea , și din cunoștințele mele generale despre fenomen acumulate în decursul a 10
ani de când am devenit interesată de domeniu.
REZULTATE ȘI DISCUȚII - STUDIU DE CAZ: ANALIZĂ CHESTIONAR
Din cei 40 de respondenți a reieșit în urma întrebărilor închise că mai mult de jumătate sunt
persoane de sex feminin, în timp ce doar 25% sunt de sex masculin, dintre aceștia doar 30% sunt
căsătoriți în timp ce restul locuiesc singuri sau cu părinții.

La întrebarea „Cât de des vă uitați la anime într-o zi „ a reieșit că majoritatea petrec între 1-3
ore pe zi vizionând serialele animate, în timp ce doar 18,2% au zis că se uită mai puțin de o oră pe zi.
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Din acest grafic reiese că majoritatea respondenților acordă o atenție sporită poveștii și
pesonajelor atunci când se uită la anime, 18 din totalul persoanelor alegând însă să vizioneze un serial
animate datorită muzicii, culturii sau a artei/ modului în care este desenat.

La următoarea întrebare ,60% din cei intervievați au răspuns că au vizitat un loc deoarece l-au
văzut într-un anime, ca apoi la a doua întrebare să se împartă în două categorii egale în privința
satisfacerii așteptărilor lor față de locul vizitat. Un motiv pentru care nu au fost satisfăcuți este „ din
cauza imaginii perfecte și aranjate pe care o prezintă desenul ce se află în contradicție cu realitatea „
după cum a menționat unul din respondenți.
Însă în ciuda primei impresii nefavorabile, toți au spus ca experința lor totală a fost una plăcută și că se
vor mai întoarce sau vor face alte călătorii cu același scop.
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Majoritatea celor ce au răspuns la sondaj au menționat faptul că sunt dispuși să plătească și să
cumpere mai mult daca locația în care se află are legătură cu animeul favorit. Acest lucru nu este
valabil doar în cazul animației japoneze, ci și în cazul animațiilor sau filmelor din străinătate, lucrările
de artă digitale fiind cele mai comune obiecte vizate de turiști.

Am decis în cadrul chestionarului să pun și o întrebare în legătură cu comportamentul turiștilor
din zonă (dacă au deranjat populația locală sau au vandalizat locul). Acest grafic a scos în evidență că
comportamentul turistului este unul bun, deși au existat 2 cazuri rare în care unii au deranjat
experiența celorlalți turiști. Persoanele care au răspuns cu DA , au fost invitate să sugereze moduri în
care această problemă ar putea fi rezolvată pe viitor. Cele mai comune răspunsuri au fost amenzi mai
mari, panouri care să atragă atenția la ce e bine de făcut și informarea turiștilor despre cum ar trebui să
se comporte în acel loc.

Ultima întrebare s-a referit la programele de promovare a turismului anime. Am întrebat cele
40 de persoane dacă cunosc un astfel de program și doar 3 persoane au răspuns că nu au auzit de așa
ceva.
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VALORIFICAREA TURISTICĂ A ELEMENTELOR DE
IDENTITATE CULTURALĂ ALE MUNICIPIULUI BACĂU
STUDIU DE CAZ: BISERICA PRECISTA
VÎNTU ANDREEA
Abstract: Religion is an important element of culture, closely related to many elements of people’s lives.
Religious spaces have become some of the most popular destinations in the world, not only for believers, but
also for other tourists. For believers those places can evoke strong feelings, while for none-religious tourists,
such places can satisfy certain curiosities.
In this study is presented the results of a research conducted in: November, December 2020 and January 2021 on
the role that ,,Precista Church’’ plays in the lives of the residents of Bacău Municipality. The main purpose of
the paper was to see if the residents identify with the historical monument and if they want to promote it as a
tourist. In the first part of the article we defined the main concepts and described the research methodology on
cultural identity, while the second part of the paper is the most important data obtained by the questionnaire
method. The results of the study show that 83.6% of residents consider Precista Church a symbol of the city of
Bacau, 54.4% want to exploit the historical site by tourism and 44.1% identify with it.
Cultural identity is closely related to social identity and together determines the configuration, the specificity of
the national identity of a society. The interest for the tourist capitalization of the cultural identity and of the
heritage monuments belongs to both the residents but especially to the local authorities.
Cuvinte cheie: identitate, cultură, turism, Municipiul Bacău, Biserica Precista

INTRODUCERE
Termenul de identitate a reprezentat un subiect interesant de abordat pentru mai multe
discipline precum psihologie, filozofie, sociologie, geografie umană, planificarea teritorială și
antropologie. În contextul actual când sunt înregistrate numeroase schimbări de ordin social,
economic, se justifică preocupările pentru conservarea identității culturale în mediul urban care
înregistrează cele mai rapide schimbări în mediul fizic și cel cultural.1
Conceptul de identitate este relaționat construirii unei povești comune care definește o
comunitate și o diferențiază de altele. Această diferențiere este esențială pentru reprezentarea
identății.2
Pentru a înțelege realitatea urbană este necesară studierea contextului cultural care reprezintă
un element esențial în analiza spațiului urban și care poate fi extrapolată analizei din perspectiva
valorificării turistice. Identitatea culturală și turismul sunt în mod inevitabil legate. Turiștii moderni
caută experiențe culturale autentice și produse locale unice3.

1

Kaymaz, Isil, 2013, Urban landscapes and identity, Chapter 29, p. 739-760, În: Advanced in Landscape
Architecture, IntechOpen, online.
2
Morales Cortes, M., 2013. Cultural heritage and urban regeneration: the conflict between identity and
development strategies in the city Valparaiso, Grin Publishing.
3
Urošević N., 2012, Cultural identity and cultural tourism – between the local and the global (a case study of
Pula, Croatia), Singidunum Journal of Applied Sciences, 9(1), 67-76.
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Fiecare oraș este unic din perspectiva patrimoniului său cultural care îi imprimă trăsături
particulare din punct de vedere al țesutului urban (morfologia urbană), cât și a unei atmosfere specifice
imprimată de elementele de patrimoniu imaterial, de colaje ale istoriei, de personalitățile marcante ale
orașului și interacțiunile care au loc în spațiul urban respectiv. Patrimoniul și diversitatea sunt
elemente puternice pe care orașele se bazează pentru a-și construi cultura specifică. Patrimoniul
arhitectural și istoric precum și diversitatea cartierelor contribuie la crearea unei identități urbane
unice. Spațiul construit este o expresie a culturii în formă materială. Elemente precum muzee, palate,
temple, săli de operă sau simple străzi și cartiere pot deveni simboluri ale identității culturale.
Un oraș, istoric sau nu, străvechi sau nu, dobândește o valoare de patrimoniu, fiind un cadru
codificat. Ca atare, această calitate semnificativă din punct de vedere cultural poate fi proclamată drept
patrimoniu urban. În acest cadru codificat există o serie de simboluri prin a căror decriptare se poate
descoperi identitatea culturală a centrului urban respectiv.
Simbolurile sunt folosite în sistemele de valori precum religia, naționalismul, ideologiile
sociale și etnia.1 Există momente în care simbolurile sunt atât de importante pentru o identitate a unui
grup cultural, încât acestea se disting între toate celelalte simboluri, dominând narațiunea identității
culturale a acelui grup.
În concepția autoarei Harsha Munasinghe interpretarea spațiului urban viu ca depozitar de
identitate culturală permite stabilirea de legături între protejarea spațiului urban și continuitatea
culturii.2 Aceeași autoare consideră că orașul reprezintă o concentrare a producțiilor culturale ale
civilizațiilor, evoluează ca o entitate vie, acumulând straturi ale experienței de viață a indivizilor ca
membri ai unui grup.3
Identitatea culturală și cea a spațiului urban sunt interdependente, așa cum se reflectă în
schimbările rapide ale țesutului urban dictate de schimbări sociale, economice și chiar politice, uneori
cu efecte negative asupra patrimoniului cultural și implicit a identității culturale specifice unui anumit
oraș.
Identitatea distinctă a locului este conferită de istoria și patrimoniul material (construit) și
intangibil al centrelor urbane, aceasta generând o imagine puternică atât în rândul vizitatorilor, cât și a
populației locale. Prin consolidarea imaginii orașului și a fizionomiei sale definită de caracteristici
distinctive în morfologia spațiului urban, patrimoniul construit a susținut dezvoltarea economică a
orașelor ca centre antreprenoriale și/sau locuri turistice.4 Construirea imaginii urbane este o reflecție,
expresie și factor constitutiv al identității culturale. În acest mod a fost construit un anumit tip de
solidaritate socială și chiar mândrie civică în rândul populației locale.5
Patrimoniul cultural reprezintă o selecție de elemente din trecut care sunt păstrate și în
prezent, acesta fiind legat de ceea ce societatea consideră că este valoros, respectiv acele elemente care
posedă un înțeles pentru respectiva societate și care vor fi conservate și valorificate în funcție de
preocupările actuale6.
Identitatea urbană este definită de elementele sale naturale și antropice, de caracteristicile
sociale, culturale și istorice. Identitatea unui oraș are caracteristici proprii definite de mai mulți factori
și individualizează acel oraș între alte centre urbane. Identitatea urbană este definită prin intermediul a
trei elemente: natural, antropic și peisaj.
1

LeBlanc, S., 2015. The complexities of cultural identity in the future operating environment, Army Press
Online Journal, 15 (2), p.1-6.
2
Munasinghe, H., 2005, The Politics of the Past: Constructing a National Identity through Heritage Conservation
International Journal of Heritage Studies Vol. '11, No.3, pp. 251-260.
3
Munasinghe, H., Heritage Protection and Cultural Identity: The Case of Urban Space,
Nordic journal architectural research, p.75-81.
4
Gospodini, A., 2004. Urban morphology and place identity in European cities: built heritage and innovative
design, Journal of Urban Design, 9(2), p.225-248, DOI: 10.1080/1357480042000227834.
5
Gospodini, A., 2004. Urban morphology and place identity in European cities: built heritage and innovative
design, Journal of Urban Design, 9(2), p.28, DOI: 10.1080/1357480042000227834.
6
Sutherland et al., 2002; Tweed, Sutherland, 2007; Graham, Howard, 2008 citați de Morales Cortes Margarita,
2013, Cultural heritage and urban regeneration: the conflict between identity and development strategies in the
city of Valparaiso, p. 11, dissertation, Barlett Scholl of Graduate Studies University College London.
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Patrimoniului urban îi sunt asociate mai multe valori culturale principale: istorică, artistică,
socială, culturală, națională, religioasă, arhitecturală, de utilizare și estetică. Acestora li se adaugă
valorile economică și turistică, ca valori derivate sau valori impuse extern. Li se mai adaugă a treia
categorie de valoare, cea extrinsecă, ceea ce reprezintă o valoare inerentă ce se referă la datoria
morală de a proteja elementele de patrimoniu cultural.
Conștientizarea spațiului în care s-a născut și trăiește o persoană este asociată și cu gradul de
atașament a acelui loc particular și care este asumat într-o perioadă mare de timp. O persoană poate fi
legată de un loc emoțional sau funcțional. Altman și Low (1992) citați de Kaymaz (2013) au încercat
să definească tipologiile teoretice ale atașamentului de loc. Acestea sunt1:
✓ atașamentul genealogic (format prin strămoși, moștenirea familiei);
✓ legătura economică (drepturi de proprietate, loc de muncă);
✓ atașamentul prin pierderea sau distrugerea unui loc;
✓ legătura cosmologică (prin relația spirituală și mitologică);
✓ legătura prin religie sau activități culturale;
✓ narațiuni (povești, legende, etc.)
Atașamentul față de loc este influențat de mai mulți factori precum caracteristicile sociodemografice, factorii de mediu (familiaritatea față de un loc, activitățile prestate în anumite locuri),
experiențe trecute, cultură, factori psihologici, factori biologici și locul în sine. Atașamentul față de un
loc este legat de comportamente prietenoase față de mediul respectiv. În diferite studii s-a indicat
faptul că oamenii, care dezvoltă înțelesuri și emoții pozitive față de un loc, au tendința de a proteja
acel loc particular pentru ei.2
Relația dintre atașamentul față de un loc și identitatea locului este considerată o temă
controversată în rândul cercetătorilor. Unii cercetători consideră că identitatea locului este o
dimensiune a atașamentului față de loc, în timp ce alți cercetători sugerează că identitatea locului este
necesară pentru formarea atașamentului față de loc 3.
În mod contrar, în psihologie conceptul de "identitatea locului" este un aspect "personal" și
legat de propria identitate. Acest termen este definit ca "acele dimensiuni ale sinelui care definesc
identitatea personală a unui individ în relația cu mediul fizic prin intermediul unui model complex de
idei, credințe, preferințe sentimente, valori, scopuri și tendințe comportamentale, deprinderi conștiente
și inconștiente relevante pentru acel mediu".4 Simplificând definiția acordată de Proshansky, acesta
este de părere că mediul fizic influențează identitatea personală ca rezultat al interacțiunii dintre o
persoană și un loc.
Orașele nu sunt doar construcții fizice, ci implică și structuri sociale. Există o relație mutuală
între caracteristicile fizice ale unui oraș și cetățenii săi. În timp ce dimensiunea fizică a unui oraș
(clădiri, spații deschise și verzi, străzi etc.) este formată sub influența cetățenilor, aceasta la rândul ei
modelează stilul de viață al populației și identitatea socială în timp. 5 Orașele sunt un produs al
continuității interacțiunii dintre mediul fizic și viața socială; imaginea lor reflectă experiențele,
credințele și valorile unei anumite comunități. Astfel, identitatea unui oraș este ansamblul
caracteristicilor fizice și sociale care îi conferă unicitate 6. Sensul de apartenență este important în
percepția identității urbane. Identitatea este parte a imaginii unui oraș. Compoziția și caracteristicile
componentelor fizice ale mediului construit influențează sensul locului perceput de membrii
comunității locale.
Patrimoniul construit este definit ca unul dintre elementele cele mai importante elemente de
autenticitate și care reflectă identitatea unui centru urban. Patrimoniul construit include înțelesuri
simbolice pentru cetățeni și vizitatori deoarece de cele mai multe ori evenimentele istorice
Altman și Low (1992) citați de Kaymaz Isil (2013), Urban landscapes and identity, Chapter 29, p. 743.
Kaymaz, Isil, 2013, Urban landscapes and identity, Chapter 29, p. 739-760, În: Advanced in Landscape
Architecture, IntechOpen, online.
3
Lewicka M., 2008, Place attachment, place identity, and place memory: restoring the forgotten city past,
Journal of Environmental Psychology, 28, pp. 209-231.
4
Proshansky, 1978 citat de Kaymaz Isil (2013), op. cit, p. 745.
5
Proshansky, 1978 citat de Kaymaz Isil (2013), op. cit, p. 747.
6
Ocakçı, Türk, 2012 citați de Kaymaz Isil (2013), op. cit, p. 747.
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semnificative sunt asociate acestuia. Clădirile unui oraș relatează o poveste a trecutului cu înțelesuri și
valori culturale asociate. De aceea, patrimoniul construit este considerat ca un indicator distinct al
identității urbane. Totodată, alături de clădirile cu valoare istorică și arhitecturală, cele noi sunt
asociate cu imaginea orașului și identitatea sa de către cetățeni și vizitatori 1.
Spațiile publice sunt părți semnificative ale unui oraș unde se desfășoară activitățile sociale,
culturale și economice. Spațiile publice aduc cetățenii laolaltă, asigurând oportunități de relaxare,
recreere, socializare, desfășurare de activități artistice, sportive, participarea publicului la activități
culturale. Spațiile publice sunt strict legate de identitatea spațiului, dinamizează viața orașului și
creează un sentiment de comunitate.2
Patrimoniul cultural susține identitatea culturală. Măsurile de conservare a patrimoniului
cultural trebuie să asigure, pe de-o parte punerea în evidență a formelor vechi urbane și a noilor
utilizări care sunt esențiale pentru identitatea culturală în acord cu nevoile actuale ale populației,
construindu-se astfel o imagine proiectată a orașului în viitor.

METODOLOGIE

Această lucrare a fost constituită din următoarele etape: prelucrarea datelor și
aplicarea chestionarului.
Chestionarul a fost conceput pentru a identifica rolul pe care îl joacă monumentul de
patrimoniu analizat în viața comunității. Pentru realizarea acestuia am pornit de la următoarele
ipoteze:
I1: Locuitorii consideră biserica Precista drept un element identitar?
I2: Locuitorii își doresc să o promoveze turistic? Astfel, aplicarea acestui chestionar sa realizat online, incluzând întrebări referitoare la modul în care rezidenții apreciază consumul
turistic, s-a urmărit evidențierea comportamentului turiștilor la destinația culturală, dacă
locuitorii se identifică cu monumentul istoric precum și beneficiile sau pierderile valorilor
elementelor de patrimoniu.
Chestionarul este conceput din 23 de întrebări construite pentru a observa modul de
gândire și acțiunile concrete ale rezidenților cu privire la tema analizată. Așadar, au fost
formulate trei întrebări deschise, oferind celor 140 de rezidenți oportunitatea de a-şi exprima
liber părerea, restul de 19 întrebări sunt închise, cu variante de răspuns. Există întrebări de
identificare a respondenților, cu ajutorul cărora am urmărit pe parcursul completării
chestionarului dacă sexul, nivelul de educație, structura socio-profesională determină
modificări în ceea ce privește implicarea și valorificarea monumentului de patrimoniu,
analizând în urma răspunsurilor oferite de persoanele intervievate dacă se identifică sau nu cu
acesta.
Acestă lucrare conține metode cartografice de cartare a terenului, în care obiectivul
vizat a fost inventarierea elementelor de identitate culturală din limitele zonei de studiu.
Prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul: pachetului office 2016 (Microsoft Excel,
Microsoft Word); ArcMap 10.3, QGIS 2.18.3 Las Palmas, în care am utilizat date
obținute din diferite surse, cum ar fi: Institutul Național de Statistică, Corine Lant Cover
(2006, 2008)-European Environment Agency (EEA) și din date proprii obținute în urma
deplasărilor pe teren.

1

Kaymaz, Isil, 2013, Urban landscapes and identity, Chapter 29, p. 739-760, În: Advanced in Landscape
Architecture, IntechOpen, online.
2
Kaymaz, Isil, 2013, Urban landscapes and identity, Chapter 29, p.750, În: Advanced in Landscape Architecture,
IntechOpen, online.
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REZULTATE ȘI DISCUȚII
Așezarea geografică a Municipiului Bacău
Municipiul Bacău este situat în partea central-vestică a Moldovei, la confluenţa Bistriţei cu
Siretul. În privinţa aşezării matematice, municipiul Bacău se află la suprapunerea meridianului de
26o55’ longitudine E, cu paralela de 46 o34’‚ latitudine N. Din punct de vedere administrativ se
învecinează la nord cu comunele Hemeiuşi şi Săuceşti, la sud, cu comuna Nicolae Bălcescu în est cu
comuna Letea Veche, iar în vest, cu comunele Luizi Călugăra, Măgura şi Mărgineni. Între aceste
limite oraşul ocupă o suprafaţă totală de 4186,23 ha, găsindu-se la altitudinea de 151-181 m.
Poziţia şi cadrul natural au facilitat dezvoltarea rapidă a aşezării de pe malul drept al
Bistriţei, devenită încă din Evul Mediu un important nod de intersecţie al principalelor drumuri
comerciale din partea central-vestică a Moldovei. „Drumul Siretului” sau „ drumul moldovenesc”,
care unea oraşele baltice cu zona dunăreano-pontică se intersecta la Bacău cu „drumul păcurii”, ce
începea de la Moineşti; cu „drumul sării”, venit de la Târgu Ocna; cu „drumul Braşovului” sau
„drumul de jos” şi „drumurile Transilvaniei” ce traversau Carpaţii Orientali prin pasurile Ghimeş,
Bicaz, Tulgheş şi „drumul plutelor” pe Bistriţa. Drumurile din NV, SV se îndreptau spre bazinul
Bârladului şi Prutului prin nordul colinelor Tutovei.
Şi azi Bacăul e străbătut de o reţea modernă şi densă de căi rutiere care îi asigură legătura cu
alte localităţi: E 85 (44 Km până la Roman, 87 Km până la Adjud); DN 15/ Calea Moldovei, Ştefan
cel Mare, 9 Mai (58 Km până la Piatra Neamţ); DN 2F / Calea Bârladului
( 83 Km până la Vaslui), DN 2G/ Calea Moineşti, Energiei, Bacovia, Bd. Unirii (55 Km până la
Moineşti), DN 11 / Narciselor.
De asemenea, controlează reţeaua feroviară pe tronsonul Adjud – Bacău, Bacău - Roman,
Bacău – Paşcani, Bacău – Bicaz.
În ceea ce priveşte transportul aerian, în Bacău funcţionează, la 6,5 Km sud de municipiu,
un aeroport care are ca obiect asigurarea transportului de pasageri şi de mărfuri pe relaţii
internaţionale, precum şi asigurarea protecţiei navigaţiei aeriene şi zborului tuturor aeronavelor care
evoluează în spaţiul aerian ce-i revine.
Astfel Bacăul, vechi centru de polarizare a devenit unul din principalele oraşe ale României.1
Biserica Precista, aflată pe Drumul European 85, strada 9 Mai e situată pe axa ce traversează
zona centrală a Bacăului, fiind amplasată, la nr. 48, în cadrul Complexului Arhitectonic al Curților
Domnești, față în față cu Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu’’.

Fig.1. Localizarea și așezarea geografică a municipiului Bacău

1

Antohi A., 2012- Municipiul Bacău – Dinamica peisajului urban, București. p.65.
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Sursa: elaborată de autoare
Biserica Precista un simbol al identității culturale
Municipiul Bacău se evidențiază prin potențialul antropic valoros. A fost centru comercial și
militar, reședință domnească în perioada lui Ștefan cel Mare dar și centru catolic. Este unul dintre
orașele importante ale spațiului moldav și datorită personalităților care și-au pus amprenta asupra
patrimoniului istoric existent. Cele mai importante monumente istorice sunt concentrate în partea
centrală a orașului, printre cele mai vizitate obiective turistice sunt: Biserica Precista, casa memorială
George Bacovia, Teatrul cu același nume precum și casa memorială Nicu Enea.

Fig.2. Harta obiectivelor cultural-istorice din municipiul Bacău
Sursa: Antohi Adriana- Municipiul Bacău – Dinamica peisajului urban, 2012
De peste cinci secole, Biserica ,,Precista’’ este un loc de rugăciune și închinare, atât pentru
credincioșii din această zonă a Moldovei, cât și pentru pelerinii ajunși din alte părți.
Dincolo de frământările istoriei sau de asprimea vremurilor, cea mai veche biserică din Bacău,
prin sfinții săi slujitori, a continuat tradiția creștin-ortodoxă pe aceste meleaguri. Biserica Precista a
fost construită între anii 1489 și 1490 și sfințită la 1 ianuarie 1491. În decursul veacurilor au existat
dispute pe seama numelui ctitorului, dar acestea au fost risipite în 1882, când Melchisedec Ștefănescu,
Episcopul Romanului, a reușit să descifreze pisania aflată deasupra porții de intrare. Lăcașul a fost
construit de către Ștefan cel Mare și Sfânt, și de fiul acestuia Alexandru Vodă, locțiitor al părintelui
său la tronul Moldovei. Descoperirile arheologice de la jumătatea secolului al XX-lea au întărit
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ipoteza. Istoricii au scos la lumină Curtea Domnească din Bacău, reședința lui Alexandru Vodă,
formată din Casa Domnească și Turnul de apărare. Descoperirile au fost considerate dovezi ale
existenței, la mijlocul secolului al XV-lea, pe aceste meleaguri, a unui puternic târg medieval, aflat la
intersecția unor importante rute comerciale ale vremii.
Asemenea marilor ctitorii din epoca lui Ștefan cel Mare și Sfânt, lăcașul de cult a fost ridicat
din piatră și cărămidă fiind singurul element din Ansamblul Curții Domnești care a sfidat veacurile.
Biserica este zveltă, cu elemente arhitectonice moldovenești, specifice epocii ștefaniene. Pronaosul
este asemănător cu cel de la bisericile ridicate de Ștefan cel Mare la Dorohoi, Vaslui, Popăuți-Botoșani
și Iași. Turla de formă cilindrică în interior, prezintă în exterior opt fețe.
Alexandru Voievod a dăruit bisericii, imediat după sfințire, atât proprietăți, cât și valoroase
biserici de cult. Tetraevangheliarul donat în aprilie 1491 de Teodor Mărișescul, se află acum la
Muzeul de Istorie din Moscova, în timp ce Panaghiarul este păstrat la Muzeul de Artă al României. La
6 martie 1641, printr-un act emis de domnul Moldovei Vasile Lupu și semnat de Mitropolitul Varlaam
Biserica ,, Precista’’ a fost dăruită Mănăstirii ,,Sfinții Trei Ierarhi’’ din Iași.
Icoanele și picturile interioare reprezintă adevărate opere de artă, ce au înnobilat, de-a lungul
secolelor, interiorul. Icoana Maicii Domnului, aflată și astăzi în partea dreaptă a catapeteasmei, a fost
dăruită de domnitorul Moldvei Ioniță Sandu Sturdza, în timp ce catapeteasma bisericii dăinuie din
secolul al XVII-lea și este pictată în stil renascentist. Un moment important din viața lăcașului de cult
a însemnat anul 1854, când Arhimandritul Nil, de la Mănăstirea Esfigmen de pe Muntele Athos, a
poposit în Bacău și a pictat biserica, a poleit cu aur crucile de pe turlă, deasupra pronaosului. Pictura a
fost curățată în 1933, restaurată în 1966 și pictată în 1979, în tehnică fresco. Specialiștii apreciază că
pictura este de o remarcabilă valoare artistică, cu note de inedit în pictura murală bisericească.
George Sterian consideră că Biserica Precista ,,merită să fie clasificată printre cele mai
frumoase, cele mai complexe și mai bine păstrate din clădirile înălțate de marele domn al
Moldovei’’.1
Biblioteca bisericii numără peste 400 de volume, printre care mai multe Evanghelii ce datează
din secolul al XIX-lea.
În anul 1907, Biserica ,,Precista’’ a fost declarată monument istoric și a trecut prin mai multe
etape de restaurare și reparații. De fiecare dată a căpătat o înfățișare nouă. Sub coordonarea preotului
paroh Constantin Tomozei, în urma unor ample lucrări de renovare și restaurare, Biserica ,, Precista’’
a fost resfințită de Părintele Ioachim Băcăuanul, pe data de 27 iunie 2004, la împlinirea a 500 de ani
de la moarte lui Ștefan cel Mare.
Biserica ,,Precista’’ este martorul trainic al societății spirituale, dar și al transformărilor prin
care orașul a trecut de-a lungul secolelor, de la târgul medieval la orașul contemporan.2

Fig.3. Biserica Precista
Sursă proprie
Sterian G. Considerații asupra clădirii bisericii lui Ștefan cel Mare, cf. Arh. CMI, Fond 503, Dosar PrecistaBacău.
2
Bichescu N., Tomescu I., Gherasim., C. (2014). Bacău. Acasă la creștini, Editura Filocalia.
1
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Ansamblul Curții Domnești a fost construit în vremea lui Ștefan cel Mare și a fost compus din
construcții precum: Casa Domnească, Turnul-locuință (cu rol de apărare), alte anexe și biserica
Domnească cu hramul Adormirea Maicii Domnului. De ridicarea construcțiilor s-a ocupat intens fiul
lui Ștefan cel Mare, Alexandru, în perioada 1476-1481. Turnul avea rolul de apărare a cetății, dar și de
supraveghere.

Fig.4. Ruinele Casei Domnești
Sursă proprie

Fig.5. Ruinele Turnului de Locuință (de Apărare)
Sursă proprie

Rezultate chestionar
Valorile culturale de pe un anumit areal geografic se regăsesc sub forma patrimoniului cultural
material.1
Lucrarea de față încearcă să realizeze un studiu de proximitate în ceea ce privește un lăcaș de
cult din secolul al XV-lea poziționat în centrul orașului Bacău.
Metoda chestionarului a fost aplicată populației rezidente pe un eșantion de 140 de persoane
cu vârste, profesii și nivel de educație diferită. Rezultatele confirmă dorința rezidenților de a valorifica
turistic biserica Precista, totodată ne demonstrează și faptul că lăcașul de cult reprezintă un element
identitar pentru locuitorii orașului Bacău.
Profilul respondenților
Acest chestinar a fost aplicat unui eșantion de 140 de persoane, locuitori ai municipiul Bacău,
din care 73,8% au fost femei și 26,2% bărbați cu vârste cuprinse între: 18-25 ani (36,8% persoane),
26-45 ani (25% ), 46-65 (30,9%), peste 65 de ani doar (7,4%).
În determinarea circulației turistice pe lângă structura pe vârste un rol esențial îl are și
distribuția populației pe categorii socio-profesionale. S-a constatat că populația cu un nivel superior de
pregătire 20,6% sunt elevi/studenți, 7,4 % sunt antreprenori care manifestă mai multă înclinaţie pentru
consumul turistic, ca urmare a unei percepţii, a semnificaţiei vizitării unui anumit obiectiv turistic, dar
şi a unor mijloace materiale mai bune. La polul opus cu un interes mai mic pentru turism, circa 3% din
totalul categoriei, se află casnicii, din cauza mijloacelor materiale mai reduse, dar și a nivelului de
pregătire mai scăzut.

1

Teodorescu C. 2009, Turism cultural, Editura Transversal, București.
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Fig.6. Structura socio-profesională a rezidenților
Structura populaţiei influențează circulația turistică implicit practicarea diferitelor forme de
turism precum şi fluxul turistic indiferent de ocupații (7,5%). Tinerii doresc programe de scurtă durată
în zone mai atractive în timp ce populaţia adultă şi cei cu o pregătire superioară călătoresc pe cont
propriu, iar persoanele de vârsta a treia 14,9% vizitează biserica Precista în scop religios.
Nivelul de pregătire şi de educaţie al rezidenților determină modul de manifestare al cererii
turistice. Participarea la activităţile recreative tinde să crească odată cu nivelul de educaţie.1
Nivelul educațional se află în strânsă legătură și cu vârsta respondenților, așadar 47,1% dintre
persoanele chestionate au studii universitare, 29,4% au studii postuniversitare, 14,7% au studii liceale,
iar în proporție de 4,4% au studii gimnaziale și tot atâția sunt studenți.

Fig.7. Nivelul educațional al rezidenților
Aprecierea și consumul turistic
Rezidenții vizitează monumente de patrimoniu (muzee, case memoriale, mănăstiri, etc.) de
mai multe ori pe an în proporție de 38,2% deoarece cei mai mulți consideră că patrimoniul cultural
este elementul primordial de legătură între trecut și prezent, între generaţiile vechi şi noi, amintind de
aspirațiile, jertfele, dar și reuşitele unor lumi apuse, fiind în acelaşi timp și deschidere a prezentului
printr-un angajament natural și firesc pentru conservare, prețuire, dar și inovare sau dezvoltare. 23,5%
dintre persoanele chestionate frecventează monumentele de patrimoniu o dată pe an, 19,1% o dată la
câteva luni, 11,8% de mai multe ori pe lună și 7,4% niciodată din cauza veniturilor scăzute dar și
pentru că nu sunt atrași de cultură. Un alt factor mai poate fi și lipsa timpului, nemotivația dar și
nivelul de educație al locuitorilor care determină modul de exprimare al cererii turistice. Turismul este
un mijloc de educație prin tangența cu alte culturi.
I.

Fig.8. Frecvența vizitării monumentelor istorice
Comportamentul vizitatorilor se află într-o strânsă legătura cu nivelul de educație. Persoanele
cu un grad de educație mai ridicat sunt mai implicate și interesate de a vizita locuri culturale. De
asemenea persoanele care efectuează frecvent vizite la monumente istorice sunt mai spontane față de
consumatorii obișnuiți.2 Dorința de cunoaștere devine un motiv esențial pentru desfășurarea actului
turistic pentru cei cu studii universitare și postuniversitare. Aceștia doresc să pună în practică ceea ce
1

Mill R.C, Morrison A. M. 1985, The Tourism System, Prentice-Hall, New-York, pag.56.
Greenhill. H., 2006, A Companion to Museum Studies, Studying Visitors, Blackwell Publishing. p 362-377.
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cunosc deja. După cum se poate observa și în tabelul atașat mai jos cei care vizitează monumente
istorice de mai multe ori pe lună au studii: liceale (2 persoane), universitare (6 persoane), și
postuniversitare (8 persoane). 10 persoane nu vizitează niciodată monumente de patrimoniu aceștea
sunt elevi/ studenți fie au studii gimnaziale, liceale sau postuniversitare.
Astfel, o destinaţie turistică nouă va atrage prima dată un număr relativ redus de persoane inovatorii tind să devină lideri de opinie pentru restul consumatorilor.1
Tabel nr 1. Modul în care nivelul educațional influențează vizita monumentelor istorice
Cât de des
vizitați
monumente
Elev/
de
Student
patrimoniu?

Nivelul educațional
Studii
primare

Studii
gimnaziale

Studii
liceale

Studii
universitare

Studii
postuniversitare

De mai multe
ori pe lună

-

-

2

6

8

O dată
câteva luni

2

-

-

4

8

12

-

-

2

8

16

6

De mai multe
2
ori pe an

-

2

4

32

12

Niciodată

-

2

2

-

4

O dată pe an

la

2

Familia este grupul cu cea mai mare influență în ceea ce privește comportamentul
consumatorului. În industria ospitalității familiile fiind cele mai mari consumatoare, deci generatoare
de profit. Rezidenții obișnuiesc în proporție de 45,6% să viziteze obiectivele turistice alături de
familie, 33,8% cu prietenii în special cei care se încadrează în intervalul 18-25 ani, urmat de 13,2%
care vizitează obiectivele turistice singuri de obicei sunt persoanele introvertite care sunt tăcuți,
rezervați, atenți, bazându-se mai ales pe cunoștințele lor, sunt studioși și nu se grăbesc. Cei care nu
vizitează niodată obiective culturale sunt în proporție de 7,4%.

Fig.9. Forma în care rezidenții obișnuiesc să viziteze obiectivele culturale
Persoanele care se documentează parțial cu privire la obiectivele culturale înainte de a le vizita
sunt de 36,8%. Este important să cunoști câteva lucruri sau ponturi despre obiectivele culturale pe care
urmează să le vizitezi deoarece te pot scuti de anumite probleme apărute la fața locului de la informații

1

Bran F. 1998, Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, pag.49.
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legate de transport, prețuri, cazare până la îmbrăcăminte consideră 35,3% urmat de 16,2% care sunt
neutri. 5,9% sunt total dezacord în timp ce 5,8% și-au exprimat dezacordul parțial.

Fig.10. Măsura în care rezidenții se documenteză cu privire la obiectivele culturale
înainte de a le vizita
Călătoriile sunt una dintre metodele pe care le avem pentru a ne conecta cu lumea, dându-ne
seama de diferențele dintre noi și învățând din ele. Călătoriile sunt cea mai bună educație care există,
de acest lucru sunt convinși 51,5% din rezidenții municipiului Bacău care aleg să descopere și să
viziteze un obiectiv cultural despre care nu știu nimic. 29,4% sunt de acord parțial, deoarece chiar
dacă experiența este unică există și riscuri la care aceștia se pot expune consideră 14,7% care nu sunt
nici contra nici pro acestei inițiative. Populația din mediul urban este mult mai înclinată să participle la
activități turistice 66% față de cei din mediul rural 45%, aspect care se reflectă în cazul statelor UE .1

Fig.11. Aleg rezidenții Municipiului Bacău să descopere și să viziteze un obiectiv cultural
despre care nu știu nimic?
Doar 17,6% dintre rezidenți apelează la un ghid turistic pentru a le explica mai multe despre
obiectiv considerând că acesta este foarte important fiind antrenat să acționeze corespunzător în
situații neprevăzute oferindu-le turiștilor experiențe unice bazate pe informații interesante. 36, 8% sunt
de acord parțial, 23,5% nu sunt în totalitate de acord, dar nici dezacord, 13,2% sunt total dezacord în
timp ce 8,8% sunt parțial dezacord.
Ghizii de turism reprezintă interfața care face conexiunea dintre potențialul turistic al unei
destinații și turiști. Ei sunt acei actori care dinamizează circulația turistică într-o anumită regiune, care
descoperă și valorifică patrimoniul turistic și ajută turiștii să descopere frumusețea unei destinații
turistice. Ghizii de turism sunt catalizatorii dezvoltării turismului deoarece ei contribuie la atragerea
turiștilor într-o zonă.2
Atât ghizii de turism, cât şi întregul personal din unităţile prestatoare de servicii trebuie să-şi
desfăşoare activitatea cu răbdare şi pasiune, să găsească mereu noi soluţii şi mijloace adecvate, cât şi
tactul necesar pentru satisfacerea cu promptitudine a doleanţelor turistice, iar pentru destinderea şi
Gheorghilaș A, 2014. Geografia Turismului. Metode de analiză în turism, Editura Universitară, p.230.
Suslenco A, 2017. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. The
tourist guide as a factor of tourism development, p.500.
1
2
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deconectarea lor să creeze tot timpul ambianţa specifică unor gazde ospitaliere care îşi primesc
oaspeţii cu plăcere şi bucurie.

Fig.12. Măsura în care locuitorii Municipiului Bacău apelează la un ghid turistic pentru a le oferi mai
multe informații despre obiectiv.
Din totalul respondenților 34% aleg internetul ca sursă principală de informare, deoarece este
mai accesibil, asta și datorită faptului că 36,8% dintre persoanele intervievate au vârste cuprinse între
18-25 ani, urmat de ghidul de informare (14%) și comunitățile locale alături de bloguri care au obținut
același procent fiind considerate mai puțin necesare decât internetul conforme cu propriile vederi.
În graficul atașat mai jos se poate observa evoluția deținerii/folosirii internetului în România
în perioada 2012-2020 care a cunoscut o creștere semnificativă. Datele relevă faptul că în ultimii zece
ani numărul celor care au acces la internet a crescut semnificativ în special în rândul tinerilor.1

Fig.13. Evoluția internetului în România în perioada 2012-2020
Sursa:https://mindcraftstories.ro/. Datele sunt exprimate în milioane de conexiuni
Doar 12% consideră prietenii, rudele și vecinii ca fiind principala lor sursă de informare și cea
mai sigură. 9% dintre locuitori au ales ca sursă de informare cărțile urmate de reviste cu un procent de
7% față de TV doar 5% și un infim 3% care cred încă în radio, dar și alte variante, doar 2%. Cei care
au ales ultimele variante menționate anterior sunt persoane peste 45 de ani.
Dacă internetul va fi utilizat pe scară largă în acest sens, poate reduce drastic costurile de
distribuție. Ofertanții vor avea astfel posibilitatea să elimine costul de distribuție al voiajelor și costul
forței de muncă pentru persoanele care vin în contact direct cu clienții.
1

Damaschin M. Statistici privind evoluția internetului în ultimii 10 ani, pag.6
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Fig.14. Principalele surse de informații
Descrierile ghizilor turistici de la monumentele istorice sunt interesante pentru 66,2% dintre
rezidenți deoarece aceștia descoperă lucruri noi, în timp ce 16,2% consideră că descrierea ghizilor este
interesantă dar nu și atractivă pentru aceștia, 10,3% consideră povestirea interesantă, dar nu-și i-au
notițe, doar 7,4% nu citesc informațiile ghizilor.

Fig.15. Gradul de atractivitate a descrierilor ghizilor turistici de la monumentele istorice
Întrebări concrete legate de obiectiv
Biserica Precista este brandul municipiului Bacău. Maica Precista este ocrotitoarea Bacăului.
Imaginea ei se găseşte şi pe stema specifică a Bacăului. Mai mult, în afară de această biserică, celelalte
simboluri şi statui sunt departe de a fi reprezentative consideră 83, 6% dintre rezidenți, în timp ce
13,4% nu știu dacă Biserica Precista este simbol al localității în timp ce 3% nu consideră lăcașul de
cult o reprezentare a Municipiului Bacău.
Rezidenții alocând pentru vizitarea unui monument de patrimoniu de la 15 minute până la
două ore sau ,,Cât este necesar în funcție de complexitatea monumentului istoric’’ afirmă una dintre
persoanele chestionate sau ,,Până se umple inima de plinul frumosului!’’.
II.
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Fig.16. Biserica Precista-simbol al localității
Distanța rezidenților până la monumentul istoric este de la 1 km până la 300 km (persoane
care nu sunt din Bacău).
La întrebarea: ,,Considerați că monumentul istoric este important pentru localitate? De ce?’’
majoritatea rezidenților au răspuns că ,,Biserica Precista este importantă pentru localitate deoarece
face parte din istoria Bacăului și a României și leagă generațiile trecute de cele prezente și viitoare
fiind emblema localității’’. De asemenea aceștia au afirmat că
,,Face parte din identitatea locului având o arhitectură unică perioadei lui Ștefan cel Mare’’.
Majoritatea consideră că ,,Monumentul este foarte important deoarece face parte din patrimoniul
cultural local.’’
Una dintre persoanele chestionate susține faptul că: ,, Monumentul istoric este important
pentru dezvoltarea turistică a orașului. Cu cât monumentul este mai bine întreținut, cu atât mai mulți
turiști vor deveni interesați de obiectiv. În anul 2020, cel mai important lucru pentru un turist de rând
este fotografia. Cu toții ne dorim fotografii reușite pentru rețelele de socializare, nu cred că cineva va
dori fotografii cu niște dărâmături.’’ De asemenea acest monument istoric are atât rol cultural,
economic, dar mai ales religios în care localnicii ,,investesc speranța și credința’’ spune una dintre
persoanele chestionate. Au fost și persoane care au afirmat că Biserica Precista nu este importantă
pentru localitate nejustificând răspunsul.
În scop recreativ în proporție de 44,8% dintre rezidenți merg o dată/an în proximitatea
monumentului. De 3-5ori/an merg 29,9% dintre persoanele chestionate.
Refacerea/recâștigarea
puterii fizice și intelectuale de muncă în timpul liber i-au determinat pe 19,4% dintre indivizi să
viziteze de peste 12 ori/an Biserica Precista. Reconstituirea capacității normale de desfășurare a unei
activități profesionale i-au motivate pe restul de 6% să viziteze obiectivul turistic de 6-11 ori/an.
Liniștea și pacea sunt motive esențiale pentru a vizita acest lăcaș de cult, deoarece omul din mediul
urban are nevoie de momente de regăsire a sinelui. Nu doar factorii externi influențează motivația ci și
cei interni prin convingerile personale legate de sacralitate. Educația religioasă a respondenților de la
vârste fragede, au demonstrat de-a lungul timpului că aceștia nu merg doar pentru ceea ce înseamnă
practicarea credinței, ci călătoriile în locurile religioase din apropierea Bisericii Precista sunt un mod
de a-și găsi liniștea și de a admira ceea ce înseamnă peisajul cultural.

Fig.17. În timpul anului, de câte ori vizitați sau mergeți în proximitatea monumentului
în scop recreativ?

III.

Implicare în amenajarea monumentului
Peste jumătate (51,5%) dintre persoanele chestionate nu se identifică cu Biserica Precista,
putem lua în considerarea și faptul că 36,8% dintre cei chestionați au vârste cuprinse între 18-25 de
ani. Pentru populația rezidentă, lăcașul de cult reprezintă un monument istoric extrem de important
consideră 44,1% care se identifică cu Biserica Precista, în timp ce 4,4% dintre persoane nu știau că
există, din cauza faptului că aplicarea chestionarului s-a realizat online iar unele persoane nu locuiesc
în Bacău.
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Fig.18. În ce măsură se identifică rezidenții cu Biserica Precista
La întrebarea ,,Considerați că implicarea locuitorilor ar fi binevenită pentru valorificarea
turistică a monumentului istoric?’’ 54,4% au fost total de acord deoarece comunitățile locale sunt cele
care primesc în arealul lor geografic atât afeacerile turistice, cu infrastructura aferentă, personalul din
turism, cât și consumatorii sau turiștii, dar și obiectivele turistice.
Importanța și atractivitatea acestor obiective generează dezvoltarea turismului, iar comunitatea
devine bazată pentru turism. Gestionarea acestor valori turistice determină viața comunității, a orașului
fapt pentru care planificarea dezvoltării, punerea lor în practică trebuie să vizeze menținerea lor pe
termen cât mai îndelungat.
Ignorate de multe ori și de mai mai mulă vreme considerate doar ,,out-sider-i’’ în paradigma
dezvoltării durabile, comunitățile locale trebuie să dețină un rol primordial în dezvoltarea turismului
durabil.1 Acest aspect se poate remarca în alegerea răspunsului celorlalți rezidenți care au considerat
că sunt de acord parțial 27,9% în ceea ce privește implicarea locuitorilor pentru valorificarea turistică
a Bisericii Precista. Procentele cele mai mici le revin persoanelor care au considerat în proporție de
4,4%, respectiv 2,9% că implicarea locuitorilor ar fi mai puțin binevenită pentru valorificarea turistică
a monumentului istoric.

Fig.19. Implicarea locuitorilor pentru valorificarea turistică a monumentului istoric
La întrebarea: ,,Ați dori să participați la recăpătarea aspectului de altădată a bisericii
Precista?’’ 44,8% dintre rezidenți au afirmat că sunt de acord să participe lucrând efectiv sau
participând cu o sumă de bani în timp ce 26,9% nu sunt în totalitate de acord, dar nici în totalitate
dezacord. Procentul de 22,4% li se atribuie persoanelor care sunt de acord parțial, iar cele mai mici
procente, 4,5% și respectiv 1,5% le revin locuitorilor care nu doresc să contribuie la recăpătarea
aspectului de altădată a Bisericii Precista.

1

Asereas, S.A., 2015. Potentialities of Community Participation in Community-Based Ecoturism Development:
Perspective of Sustenable Local Development a Case of Choke Mountain, Northern Ethiopia. J Hotel Bus
Management, 4:114.doi:10.4172/2169-0286.1000114.
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Fig.20. Participarea rezidenților la recăpătarea aspectului de altădată a bisericii Precista
IV.

Beneficiile sau pierderile valorilor elementelor de patrimoniu
Pentru o mai bună valorificare în scop turistic, cultural și educativ se dorește stabilirea unei
relații între biserică, populație și administrația locală. Analiza patrimoniului la distanță reprezintă un
studiu cu multiple neajunsuri dat de efectul individului față de monument. Influențele pot fi negative
sau pozitive în funcție de sursele de informare.
În graficul atașat mai jos se poate remarca faptul că în proporție de 50% dintre rezidenți
consideră că turismul ar putea avea efecte pozitive asupra dezvoltării culturii locale deoarece participă
la păstrarea integrității și identității culturale a acestui loc, ar putea stimula locuitorii în special elevii
să afle mai multe despre istoria și cultura noastră, toate urmele materiale ajută la menținerea moștenirii
istorice și culturale, s-ar construi noi locuri de muncă, ar crește nivelul de trai al locuitorilor.
Deși majoritatea locuitorilor consideră că turismul are potențialul de a promova sentimentul
locului, mândria propriei culturi și stima de sine, poate îmbunătăți calitatea vieții prin oportunități
generate de locuri de muncă și de venituri. Între cele două tipuri de atitudini trebuie să existe un
echilibru. Astfel că 20% dintre locuitori sunt de acord parțial deoarece efectele turismului pot fi atât
pozitive cât și negative, în timp ce 10% abordează o atitudine neutră, iar restul de 10% consideră că
turismul nu poate avea efecte pozitive asupra dezvoltării culturii locale din cauza comportamentelor
neadecvate sfidând valorile istorice și culturale.

Fig.21. Gradul în care turismul poate avea efecte pozitive asupra dezvoltării culturii locale
Mai mult de jumătate dintre persoanele chestionate sunt total dezacord cu faptul că turismul
este o activitate negativă în orașul Bacău deoarece aceasta reprezintă o oportunitate pentru extinderea
perspectivelor culturale și a cunoștințelor, pentru păstrarea și reînvierea tradițiilor, informarea și
asimilarea unor noi informații de către populație, schimbul de experiență dintre turiști și populația
orașului precum și implicarea comunității în activitățile sociale și culturale. Printre efectele negative
pe care turismul le are asupra populației rezidente se numără pierderea autenticității locului, dar și
deteriorarea patrimoniului consideră 20% dintre persoanele intervievate. Reintroducerea
stereotipurilor culturale și etnice, creșterea poluării și a zgomotului, creșterea costului vieții au fost
doar câteva din motivele care i-au făcut pe cei 5% să fie de acord parțial. Tot atâțea au considerat că
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turismul poate avea efecte negative din cauza posibilității apariției discriminărilor, dar și consumarea
substanțelor interzise.
Ciclul de viață al zonei turistice include: exploatare, implicare, dezvoltare, consolidare,
stagnare și declin. Cunoscătorii valorilor patrimoniale consideră că vizitele turistice și construcțiile în
scop turistic pot distruge patrimoniul cultural și istoric local.

Fig.22. Procentele în care rezidenții consideră că turismul este activitate negativă în orașul Bacău
Autoritățile administrației publice locale trebuie să se implice în dezvoltarea turismului de
patrimoniu consideră 91% din rezidenți deoarece acestea au și rolul de a conserva și proteja resursele
și obiectivele turistice locale în condițiile legii. Acestea mai au rolul de a identifica și promova
produsele turistice locale cu, consultarea operatorilor locali din turism, promovând și valorificând
astfel bunele practici în domeniul turismului cu instituțiile și organismele naționale și internaționale de
profit.1
Implicarea autorităților în renovarea și păstrarea obiectivelor, curățarea spațiile verzi,
diversificarea ofertelor turistice și oferirea mai multor informații cu privire la voluntarii din străinătate,
însoțirea grupului de către un ghid local, o mai bună promovare a monumentelor istorice pot face ca
oferta culturală a municipiului Bacău să fie îmbunătățită. De asemenea, 7,5% nu știu dacă autoritățile
locale ar trebui să se implice în dezvoltarea turismului de patrimoniu, considerând că și comunitățile
locale trebuie să se implicate în dezvoltarea, valorificarea și promovarea turismului cultural din
Municipiu Bacău. Cele mai mici procente, 1,5% le revin persoanelor care consideră că autoritățile
locale nu trebuie să se implice în dezvoltarea turismului de patrimoniu.
Conștientizarea rolului fiecărui actor în aceste sisteme poate duce la atingerea dezideratelor
durabilității. Pârghiile de realizare sunt multiple, însă una dintre cele mai importante rămâne
implicarea comunității, la nivel local, în luarea deciziilor privind strategiile și proiectele de dezvoltare
în ansamblu, pentru că o comunitate prosperă este mai atractivă în afacerea turistică.2

Fig.23. În ce măsură consideră rezidenții că ar trebui ca autoritățile locale să se implice în
dezvoltarea turismului de patrimoniu
Legea Turismului, Capitolul I. Dispoziții Generale. Articolul 11. Secțiunea II – Atribuțiile autorităților
administarației publice locale în domeniul turismului.
2
Matei E. 2016. Turism și dezvoltare durabilă, Editura Universitară, București, p.33.
1
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CONCLUZII
Municipiul Bacău își păstrează amprenta de oraș muncitoresc încă din perioada comunismului.
Orașul Bacău este considerat fără identitate, acesta păstrează încă urmele clare ale vechimii sale și ale
moștenirii culturale, deși este departe de a-și găsi echilibrul dinamic și funcțional, se află în plină
ascensiune.
Cele mai multe monumente religioase pot atrage și vizitatori care să nu aibă o afiliere
religioasă, fiind atrași de aceste monumente religioase prin arhitectură sau interesul pentru
valorificarea lor istorică.1
Spațiile religioase au devenit unele dintre cele mai apreciate destinații din lume, nu numai
pentru credincioși, ci și pentru ceilalți turiști, religia fiind un element important al culturii, aflată în
strânsă legătură cu foarte multe elemente din viața oamenilor.2
Deși 83,6% dintre rezidenți consideră Biserica Precista ca fiind un simbol al orașului Bacău
doar 54,4% doresc să o valorifice turistic și în proporție de 44,1% se identifică cu aceasta.
În acest sens, este necesar ca autoritățile locale să își orienteze strategiile de dezvoltare pe
refacerea centrului istoric și găsirea unor canale adecvate pentru promovarea acestuia.
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