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TRADIȚIE ȘI MODERNITATE ÎN CULTURA EVENIMENTELOR
URBANE DIN BUCUREȘTI
COSTEA ALINA
Abstract: The events are a motivating factor in tourism and very important in the development and marketing
plans of most destinations. The role and impact of planned events in tourism have been well documented and are
of increasing importance for the competitiveness of the destination. However, only a few decades ago, "event
tourism" was established in both the tourism industry and the research community, so that the further growth of
this sector can only be described as spectacular. The aim of this research is to observe the cohesion between
tradition and modernity in the culture of urban events in Bucharest, which can create spectacular things, can
develop event tourism and at the same time help preserve traditional elements and cultural evolution and
modernization. The objectives of the study were: to identify traditional and modern elements of events, to
analyze the impact of events on people and the local economy, and to analyze the cohesion between history,
folklore and technology, while the study hypothesizes the growing amplitude of these events, along with a
significant impact on the local community. The results of the research revealed a wide capitalization of the
tradition and modernity of the events, harmoniously combined by an easy organization of the managers involved
in the projects, the event marking the rise of the local economy and providing cultural perspective to participants.
In conclusion, the need to consider event tourism as an activity that can undoubtedly contribute to the
development of local communities through the regular promotion of events of this magnitude is a fundamental
measure.
Cuvinte cheie: București, evenimente, modernitate, tradiție, turism

INTRODUCERE
Atât elementele tradiționale, cât și elementele moderne sunt întâlnite pretutindeni, inclusiv în
cadrul evenimentelor și turismului. Tradiția și modernitatea reprezintă caracteristici ale vieții de zi cu
zi, fără să observăm sau să ne gândim prea mult la acestea sau fără să ne dăm seama ce impact au
asupra noastră.
Coeziunea dintre tradiție și modernitate poate crea lucruri spectaculoase, poate dezvolta
turismul de eveniment și în același timp ajută la conservarea elementelor tradiționale ale culturii și
totodată la evoluția și modernizarea culturală. Cu alte cuvinte, pentru a nu se pierde anumite elemente
ale tradiției unui anumit grup social, dar în același timp să apară elemente noi, moderne, care să
ușureze și să ajute la evoluția umană, se recurge la dihotomia între aceste două caracteristici.
Evenimentele legate de tradiții, obiceiuri, legende românești și nu numai reușesc să atragă un
număr mare de turiști români și străini. Se poate observa un apetit crescut în rândul tinerilor și
pasionaților de tehnologie pentru evenimentele urbane ce promovează acest tip de cultură, și anume
cea bazată pe noutate, tehnologie, jocuri video, cărți, filme, seriale etc. În România se organizează
numeroase de astfel de evenimente, în special în orașul București, oraș cu o diversitate culturală ce
permite desfășurarea activităților comunităților în vederea realizării unor evenimente urbane. Foarte
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bune exemple pentru acest tip de evenimente organizate în București sunt East European Comic Con,
Asia Fest, Spotlight, Festivalul Filmului Românesc etc.
LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ
Evenimentele fac parte din viaţa cotidiană a oamenilor, acestea reprezentând un prilej de
destindere, socializare şi uniune a comunităţilor locale, evenimentele fiind prezente în istorie încă din
cele mai vechi timpuri, dinaintea erei noastre, unele dintre primele evenimente majore fiind chiar
olimpiadele romane. Aceste argumente au stat, de-a lungul timpului, la baza formării turismului de
eveniment. (Herteanu, 2013)
Diferite tipuri de festivaluri și evenimente au o existență îndelungată ca parte semnificativă a
societății umane, au fost concepute ca forme de afișare publică, ritual civic și celebrare colectivă,
astfel oameni cu diferite culturi au recunoscut și îmbrățișat ideea de a lăsa de-o parte anumite
momente și locuri pentru creativitate și celebrare colectivă. (Quinn, 2009)
Evenimentele sunt un factor motivant important al turismului și figurează în mod important în
dezvoltarea și planurile de marketing ale majorității destinațiilor. Rolul și impactul evenimentelor
planificate în cadrul turismului au fost bine documentate și au o importanță crescândă pentru
competitivitatea destinației. Cu toate acestea, în urmă cu doar câteva decenii s-a înființat „turismul de
evenimente” atât în industria turistică, cât și în comunitatea de cercetare, astfel încât creșterea
ulterioară a acestui sector nu poate fi descrisă decât ca fiind spectaculoasă. (Getz, 2008)
Turismul de evenimente este o industrie profitabilă pentru foarte multe țări, orașe, întrucât
oamenii călătoresc din locul de reședință spre o locație nouă, în vederea participării la un eveniment.
Aceștia achiziționând biletele pentru evenimentul propriu-zis, ei tind să cheltuiască diferite sume de
bani pentru transport, cazare, alimentație, investind astfel în economia locală. Cu cât motivația și
dorința să ajungă la evenimentul respectiv sunt mai mari, cu atât cresc șansele ca turiștii să cheltuie
mai mult, aceste comportamente aducând profituri mari în economiile locale. Iar dacă experiențele
căpătate în perioada evenimentului sunt plăcute, există șanse mari ca participanții la evenimente să
devină turiști propriu ziși ai acelor orașe, revenind chiar în scopuri turistice după încheierea
evenimentului.
Există mulți factori determinanți care influențează turismul de evenimente, având legătură cu
transformările sociale și economice, precum globalizarea sau informatizarea și computerizarea din
ultima perioadă, oferind noi mijloace de comunicare si realizarea mult mai rapidă a comenzilor și
activităților. Un alt factor important este comunicarea, în ultimul timp organizându-se multe
simpozioane, convenții, team-building-uri. Timpul liber reprezintă un alt factor determinant, întrucât
cu creșterea ponderii acestuia, a crescut și atenția acordată evenimentelor și dorința participării în
cadrul acestora.
Evenimentele urbane se bazează pe o serie de elemente tradiționale sau moderne care le oferă
un anume specific și unicitate. În acest context, pot exista evenimente ce se bazează strict pe tradiție
sau evenimente care sunt reprezentate doar de modernitate, însă multe dintre acestea combină tradiția
și modernitatea în cantități diferite în funcție de mai mulți factori precum locația, categoria de vârstă a
publicului, scopul evenimentului etc.
Cuvântul „modern” este simultan un cuvânt vechi și un cuvânt modern. Înțeles „recent”,
„actualizat”, „nou” sau „la modă”, este derivat din substantivul și adjectivul latin modernus, care a fost
inventat în Evul Mediu din adverbul „modo”, însemnând „tocmai acum”. (Williams, 1989)
Încă din Evul Mediu, și-a luat rădăcina în multe limbi moderne și a devenit unul dintre cele mai
importante concepte în clasificarea timpului și în percepția schimbării temporale. Ca categorie
temporală, cuvântul „modern” predică prezentul, ceea ce este „acum”. Discursul asupra modernului
este discursul prezentului, despre formularea de propuneri cu privire la ceea ce este acum. (Pertti,
2005)
Modernitatea ne duce cu gândul la noutate, la prezent, la inovație. De regulă, evenimentele ce se
bazează pe modernitate cuprind elemente precum electronice, genuri muzicale noi apărute, jocuri
video etc. Aceste evenimente sunt de obicei destinate generației tinere, foarte interesată și atrasă de tot
ce este nou.
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Când ne gândim la tradiție, ne vin în minte o serie de termeni precum datini, obiceiuri, porturi,
legende, credințe etc. ale unor grupuri sociale sau naționale, constituind trăsătura lor specifică și care
se transmit din generație în generație prin viu grai.
Se poate spune despre turismul de eveniment din Bucureşti că este un domeniu deschis de
dezvolate, cu mari perspective de viitor, dar care necesită atenţie şi investiţii subsanţiale ale
organizatorilor privaţi. (Bogan, 2017)
METODOLOGIA DE CERCETARE
Primul pas în cadrul acestei cercetări a fost reprezentat de consultarea unei literaturi de
specialitate, fiind parte integrantă într-o documentare laborioasă. Următorul pas a constat în analizarea
deplasărilor succesive în teren, precum și inventarierea tuturor resurselor turistice.
Metoda anchetei sociale, și anume chestionarul, a fost realizată în raport direct cu subiectul
cercetării, având în vedere principalele motivații alese. S-a realizat un chestionar cu un eșantion de
150 de persoane fiind un eveniment mai mic față de primul menționat. Întrebările au avut un specific
atât calitativ, cât și cantitativ, pentru o cercetare mai amănunțită. Chestionarul de față a fost aplicat
online, prin intermediul grupului oficial de Facebook al evenimentului Asia Fest, specificând toate
informațiile necesare și faptul că răspunsurile sunt anonime și utilizate doar în cercetarea studiului.
După ce s-a strâns numărul necesar de răspunsuri, au fost preluate graficele din Google Forms sau s-au
realizat în excel grafice în funcție de răspunsurile primite, după care au fost comentate și interpretate.
Scopul acestei cercetări este observarea coeziunii dintre tradiție și modernitate în cultura
evenimentelor urbane din București, care poate crea lucruri spectaculoase, poate dezvolta turismul de
eveniment și în același timp ajută la conservarea elementelor tradiționale și totodată la evoluția și
modernizarea culturală.
Obiectivele studiului vizează identificarea elementelor tradiționale și moderne din cadrul
evenimentelor, analizarea impactului evenimentelor asupra oamenilor și economiei locale, precum și
analizarea coeziunii dintre istorie, folclor și tehnologie, în timp ce ipoteza studiului are în vedere
amplitudinea tot mai mare a acestor evenimente, alături de un impact semnificativ la nivelul
comunității locale.
STUDIU DE CAZ: TRADIȚIE ȘI MODERNITATE ÎN CADRUL
EVENIMENTULUI ASIA FEST
Studiul de caz al acestui articol este evenimentul Asia Fest, care se organizează în municipiul
București. Asia Fest se organizează în cadrul complexului Romexpo, cel mai mare și important centru
expozițional din București. După cum se poate observa în harta de jos (figura 1), evenimentul se
desfășoară în corpul C3 al complexului Romexpo.

Fig.1. Harta cu spațiul de desfășurare al Asia Fest în cadrul Romexpo București (sursa: google maps)
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Prima ediție a festivalului Asia Fest a avut loc în anul 2013 la Dalles Hall într-un spațiu de 200
metri pătrați, această ediție atrăgând un număr de 8000 de participanți.

Fig.2. Poster oficial Asia Fest 2013
(sursa: https://www.roevents.ro/asia-fest-tea-coffee-festival-la- bucuresti-in-luna-octombrie/)
Cea de a doua ediție a festivalului s-a desfășurat în anul 2014 în Piața Universității, iar datorită
locației centrale și spațiului mai mare, de 400 metri pătrați, numărul de vizitatori a atins în acel an
maximul, participând peste 20.000 de oameni. În anul 2015 locația s-a schimbat, festivalul ținându-se
la Sala Palatului și spațiul a devenit mai restrâns, asemeni primei ediții, iar numărul de participanți a
scăzut semnificativ față de anul precedent, însă a rămas mai mare față de prima ediție. Anul 2016 a
mutat festivalul la Romexpo, unde s-a desfășurat pe o suprafață de 800 de metri pătrați și a înregistrat
15.000 de participanți. Următorii ani au reprezentat o evoluție ascendentă a festivalului Asia Fest,
locația de desfășurare rămânând complexul Romexpo, însă suprafața a crescut semnificativ, până la
2800 de metri pătrați și anual a depășit numărul de 16.000 de participanți.

Fig.3. Evoluția spațiului de desfășurare Asia Fest din 2013 până în prezent
(sursa: mapa de prezentare Asia Fest 2019)
Asia Fest este primul festival din România dedicat culturii continentului asiatic. Reunind
muzica tradițională și contemporană, dansul, arta și obiceiurile, festivalul prezintă publicului o paletă
vibrantă și plină de culoare din misterul și magia Asiei. De asemenea, amestecul de gust și arome este
întâlnit la standurile alimentare și demonstrațiile de gătit vor transforma Bucureștiul câteva zile într-un
bazar exotic.
Festivalul Asia Fest presupune promovarea atât a elementelor tradiționale ale culturii asiatice,
cât și a celor moderne, apărute și dezvoltate în ultimii ani în cultura Asiei.
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În cadrul festivalului sunt prezente o sumedenie de standuri cu mâncare tradițională asiatică,
de la mâncare chinezească, japoneză, thailandeză, până la mâncare indiană, turcească și multe altele,
dar și locuri pentru servit masa. Printre cele mai căutate specialități au fost sushi- ul și ramenul
japonez, tăițeii chinezești și pachețelele de primavară sau celebrele dulciuri tradiționale turcești.
Prezentările cosumelor tradiționale asiatice au atras atenția și au impresionat spectatorii, atât
prin culorile spectaculoase, cât și prin atmosfera pe care a creat-o prezentarea lor, iar încărcătura
istorică și culturală a indus participanților sentimentul că se află în mai multe perioade din evoluția
țărilor asiatice. Prezentările porturilor populare au fost însoțite de descrieri amănunțite ale acestora și
povești ce le-a captat atenția tuturor.
Tot din sfera tradiționalului, pe scenă au fost prezentate diverse momente artistice, de la
obiceiuri, reprezentații de arte marțiale, la dansuri sau muzică. Un moment artistic spectaculos a fost
dansul chinezesc al leilor, un obicei tradițional din China, acompaniat de bătăi de tobe și aplauzele
spectatorilor. Obiceiul datează încă din dinastia Tang și se păstrează până în prezent, fiind o tradiție
populară din timpul Anului Nou Chinezesc, având ca scop aducerea norocului și prosperității. Dansul
este realizat de un grup de două persoane în interiorul fiecărui costum, una controlând jumătatea
superioară a leului și cealaltă controlând jumătatea inferioară. Costumele și toată atmosfera creată de
acest dans au impresionat participanții, fiind una dintre atracțiile scenice principale. Pe lângă acest
dans, au fost prezentate diverse momente artistice din sfera tradiționalului: dansul evantaiului coreean,
muzică tradițională sau reprezentații și concursuri de arte marțiale pentru toate vârstele.
Pe lângă caracteristicile tradiționale cu care se laudă cultura asiatică, evenimentul a adus în
atenția participanților și elemente moderne, mult mai apreciate de către publicul tânăr, dintre care
amintim concursul de cosplay, fenomenul k-pop, area kendama sau zona de merchandise.
Asia Fest organizează anual concursuri de cosplay individual sau de grupuri, fiind un vector de
atractivitate pentru eveniment, mult mai apreciat de către tineri, spre deosebire de adulți sau vârstnici
care sunt mai interesați de sfera tradițională a culturii asiatice prezentată mai sus. Aparținând culturii
asiatice, mai precis culturii japoneze, fenomenul de cosplay a luat amploare după cum se observă și în
țara noastră, tot mai multe evenimente promovând această idee. Tinerii s-au costumat în personajele
lor preferate din anime-uri, manga sau jocuri video și au prezentat momente artistice cu care și-au pus
în valoare personajul ales.
Un fenomen ce a luat mare amploare în întreaga lume, dar și în România, devenind din ce în
ce mai cunoscut și căutat în industria muzicală este fenomenul K-pop, care nu putea lipsi din festivalul
Asia Fest. K-pop este o abreviere de la Korean Pop, fiind un gen muzical sud- coreean, care conține
mai multe stiluri muzicale, de la pop la hip hop sau rock. S-a popularizat și a beneficiat de o
promovare masivă prin intermediul internetului, devenit extrem de cunoscut în întreaga lume. Totuși
k-pop nu se referă doar la muzică, ci la tot momentul artistic în sine, incluzând dansurile
spectaculoase, moda promovată și cultura sud-coreeană în sine printr-o abordare modernă. Rețelele de
socializare precum Facebook, Instagram, Tinder, dar și platforma Youtube au ajutat la o extindere
majoră a acestui fenomen, implicit a artiștilor și trupelor, unele înregistrând o vânzare a albumurilor în
milioane de exemplare, ajungând în topul internațional. Multe standuri de merchandise au fost
prezente în cadrul festivalului, punându-se accent pe produsele cu anime-uri sau simboluri asiatice. Au
fost prezenți și artiști ce și-au expus spre vânzare realizările.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Amploarea evenimentului este destul de mare, iar de aici și impactul lui asupra participanților
și economiei locale. Dorind o cercetare cât mai reală, a fost aplicat un chestionar unui număr de 150 de
persoane pentru a afla informații și păreri atât obiective, cât și subiective și pentru a observa
diferențele de gândire atunci când vine vorba de elementele unui eveniment și impactul lor asupra
oamenilor.
În ceea ce privește vârsta, categoria de vârstă de 14-25 de ani care participă la festivalul Asia
Fest este interesată în special de culturile japoneză și coreeană din sfera modernului, aici vorbind
despre fenomenele de cosplay și k-pop. Categoria adultă prezintă alte interese în ceea ce privește
desfășurarea festivalului, aici incluzând cultura asiatică tradițională și gastronomie. Se poate observa
astfel o diferență în ceea ce privește marile categorii de vârstă și tendințele acestora de a-și înclina
atenția către tradiție în cazul categoriei adulte și modernitate în cazul categoriei tinere.
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Fig. 4. Repartiția pe categorii de vârstă a participanților și domeniile de interes în funcție de vârste
în cadrul festivalului Asia Fest (sursă: mapa de prezentare Asia Fest 2019)
În cazul festivalului Asia Fest, rețelele de socializare au jucat un rol foarte important în
promovarea festivalului și informarea oamenilor cu privire la desfășurarea evenimentului. Cei mai
mulți oameni au aflat despre Asia Fest prin intermediul Facebook, iar o mare parte dintre cei
chestionați au afirmat că au aflat despre Asia Fest prin intermediul prietenilor sau cunoștințelor. Alte
surse importante de informare cu privire la festival sunt Instagram, TV, afișe de publicitate, Youtube
sau reclamele de pe site-urile online.

Fig.5. Principalele surse de promovare și
informare cu privire la festivalul Asia Fest 2019

Fig.6. Principalii factori care influențează
participarea la festivalul Asia Fest

Observând graficul de mai sus (Fig.4), s-a dorit aflarea motivațiilor care au stat la baza alegerii
oamenilor de a participa în cadrul festivalului Asia Fest, în acest fel aflând și punctele tari ale
evenimentului. Printre cele mai motivante caracteristici ale evenimentului care au influențat alegerile
vizitatorilor de a participa la festival au fost gastronomia asiatică, regăsindu- se o diversitate de
mâncăruri specifice țărilor participante, dar și reprezentările artistice, oamenii fiind curioși să afle
lucuri noi despre cultura asiatică sau doar să admire elemente ce țin de cultura și tradiția țărilor din
Asia, fiind prezentate scenic o sumedenie de caracteristici culturale specifice. Astfel pasiunea pentru
cultura asiatică i-a adus pe unii participanți să se bucure de toate surprizele puse la dispoziție de
organizatorii festivalului. Zona de merchandise a influențat de asemenea alegerea participanților, în
special iubitorii culturii japoneze întrucât foarte multe produse puse în vânzare au legătura cu cultura
manga sau anime. Se organizează în cadrul evenimentului și multe concursuri și tombole, atrăgând
astfel un număr mai mare de participanți. Fiind un eveniment relativ popular al capitalei, unii oameni
au ales să participe datorită acestui fapt, având curiozitatea să afle cum se desfășoară și ce se întâmplă
în cadrul acestui festival.
Altă motivație ce a stat la baza participărilor a fost prezența artiștilor și vedetelor asiatice,
precum cântărețul turc Serkan Eruysal. Zona kendama a reprezentat și ea o atracție și o motivație
pentru participanți, însă mai mult pentru adolescenții pasionați de acest sport.

10

Cu toate că evenimentul promovează cultura asiatică în sens tradițional, există și elemente
moderne foarte apreciate și cunoscute la nivel internațional, precum fenomenele K-pop și Cosplay. În
cadrul chestionarului am întrebat participanții ce părere au despre importanța acestor fenomene în
cadrul festivalului Asia Fest. Întrucât aceste elemente sunt relativ noi în România, dar s-au dezvoltat
rapid și din ce în ce mai mulți tineri sunt pasionați de așa ceva, faptul că evenimentul a promovat cele
două fenomene, a atras foarte mulți participanți în cadrul festivalului. Mulți dintre vizitatori au
considerat importante aceste elemente intrucât le-au oferit șansa să cunoască și sa socializeze alți
oameni cu aceleași pasiuni ca ei, să participe sau să vizioneze reprezentațiile artistice atât cele ce țin de
cosplay, cât și cele k-pop. Pentru tinerii pasionați a reprezentat șansa de a-și arăta abilitățile, talentul și
munca în cadrul concursurilor.

Fig.7. Principalele mijloace de transport utilizate pentru a ajunge la locația festivalului Asia Fest
Majoritatea participanților au utilizat ca principal mijloc de transport autobuzul sau tramvaiul
pentru a ajunge la Romexpo la festivalul Asia Fest. Metroul și autovehiculul personal au fost și acestea
2 mijloace de transport preferate de unii dintre participanți, precum și taxi sau uber, iar unii au preferat
să ajungă pe jos. Se poate observa totuși că evenimentul nu are o relevanță națională sau internațională
prea mare întrucât nu s-au utilizat trenul sau avionul ca mijloace de transport, deci nu au existat turiști
care să vină exclusiv pentru festival din alte țări sau din alte județe din România. Cu toate că nu au
venit în București pentru eveniment, au existat și participanți din alte județe sau țări, care pe parcursul
evenimentului au vizitat capitala și au ales să participe și la festivalul Asia Fest.

Fig.8. Modalitatea de cazare/înnoptare a participanților pe parcursul evenimentului Asia Fest
Se poate observa că un procent foarte mare dintre participanți, peste 90%, sunt rezidenți ai
capitalei, însă au fost prezenți și turiști care au ales să participe la eveniment pe parcursul șederii lor în
București. Asia Fest care a atras participanți în special rezidenți ai orașului București și nu a generat o
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influență de interes internațional, nevenind turiști din alte țări strict pentru participarea la festival, însă
totuși are un impact pozitiv asupra participanților și economiei locale. Faptul că participanții investesc
în produsele prezentate în cadrul evenimentului, dar prezintă și cheltuieli pentru mijloacele de
transport, structurile de cazare și alimentație din București, face ca evenimentul Asia Fest să aducă atât
direct, cât și indirect profit în economia locală.
CONCLUZII
Cu toate că interesul științific pentru tradiționalul și modernul din cadrul evenimentelor, în
special în România, nu este foarte ridicat, s-a reuștit descoperirea acestor caracteristici și modul lor de
prezentare în evenimentele din București.
Tradiția și modernitatea pot fi îmbinate sau separate, însă doar parțial, în cadrul aceluiași
eveniment, însă în strânsă legătură duc la reușita și dezvoltarea evenimentelor. Prin ajutorul metodelor,
tehnicilor și elementelor moderne, se pot promova și cele tradiționale, care separat nu reprezintă o
atracție foarte mare pentru oameni, în special pentru generația tânără.
Cu cât societatea evoluează, cu atât oamenii tind spre lucruri și aspirații noi, spre tehnologii, în
general spre noutate, uitând de elementele tradiționale care fac parte din cultura noastră sau a altor țări.
Însă, după cum am mai menționat, acest tradițional poate fi reintegrat și promovat alături de elemente
ale modernității.
Analiza percepției vizitatorilor și organizatorilor evenimentelor asupra aspectului de îmbinare
a tradiției și modernității a relevat încă o dată un întreg plin de farmec și care este într- o continuă
ascensiune, contribuind la dezvoltarea locală a comunităților.
Pe viitor, promovarea acestui tip de turism va depinde fără îndoială de organizarea calitativă a
evenimentelor și de posibilitatea îmbinării armonioase între tradiție și modernitate. Ca măsură
fundamentală se impune necesitatea acordării unui interes superior dezvoltării economiei locale,
percepția vizitatorilor fiind de un real interes în raport cu organizarea propriu- zisă a evenimentelor
ulterioare.
Accentul pus atât pe contrastul, cât și pe coeziunea dintre tradiție și modernitate ar trebui să
reprezinte pe viitor un laitmotiv pentru multe evenimente culturale din București, întrucât astfel se
promovează multe elemente culturale de orice natură, care pot contribui atât la imaginea capitalei, cât
și la economia acesteia, fiind foarte apreciate de către participanți.
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IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL DIVERSITĂȚII CULTURALE A
JUDEȚULUI TULCEA LA NIVEL NAȚIONAL
DOBRE CARLA-MARIA
Résumé: Le territoire de Dobrogea a représenté une diversité culturelle particulière depuis les temps anciens, ce
qui a entraîné une couverture toponymique diversifiée. La finalité générale de cette recherche est l'analyse
préliminaire, l'identification des aspects sous-jacents à la valorisation des éléments patrimoniaux de chaque
minorité et la construction d’une perspective sur leur promotion au niveau national. Les objectifs de l'étude
étaient: l'évaluation des composantes culturelles appartenant aux treize minorités ethniques du comté de Tulcea,
l'analyse de l'impact socio-économique au niveau national, ainsi que la promotion des éléments indigènes au
moyen de techniques particulières. Les méthodes utilisées ont pris en compte l'observation de terrain, les arbres
d'analyse et l'analyse diagnostique (analyse P.E.S.T et analyse S.W.O.T). Les résultats de la recherche ont révélé
un patrimoine culturel riche, mais insuffisamment valorisé, qui ne contribue pas au développement des
communautés de Tulcea. Aussi, les tensions problématiques au niveau des ethnies et la compréhension
superficielle entre les individus ont été mises en évidence, les éléments communs n'étant représentés que par des
composantes religieuses. En conclusion, il est nécessaire comme mesure fondamentale d'accepter le
multiculturalisme comme une réalité de la société contemporaine, mais aussi de participer activement aux
relations interculturelles dans le comté.
Cuvinte cheie: diversitate culturală, Județul Tulcea, impact socio-economic, toleranță, promovare

INTRODUCERE
La momentul actual, printre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm se evidențiază
categoric dificultățile globalizării asupra identității naționale. Acesta reprezintă un fenomen
cuprinzător, căruia i-au fost atribuite de-a lungul timpului diferite semnificații, totalitatea acestor
schimbări aparținătoare societății contemporane generând adversitate în rândul tradițiilor și
obiceiurilor structurilor naționale (Guzun, Gribincea, 2006). Astfel, moștenirea culturală este
instrumentul fundamental în cadrul societății, putând fi folosit atât cu scopul de a crea o unitate
colectivă, cât și pentru a organiza grupuri cu o istorie comună, totul pentru a construi o națiune unitară
(Smedberg, 2012).
În literatura de specialitate, multiculturalitatea se definește drept o însumare a diferitelor
caracteristici, orientări, convingeri și credințe ale fiecărui individ în parte, care au loc într-un spațiu
limitat și ale căror protecție este asigurată de către guvern. Această diversitate culturală are în vedere
interacțiunea culturilor și coexistența facilă a acestora, fiind o realitate cu valoare categorică. Prin
contribuția adusă atât la nivel local, cât și la nivel național, minoritățile generează un atu semnificativ
și o bogăție fără precedent. Reprezintă așadar un răspuns la procesul de globalizare, prin intermediul
căruia identitățile culturale capătă înțeles în fața provocărilor la nivel național (Banciu, Coardoș,
2012). În același timp însă, reprezintă un fenomen complex care nu se poate reduce strict la prezența
diversității culturale, acestea fiind caracteristici insuficient necesare ale unui climat multicultural
(Watters et al., 2020).
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Orașul multicultural este acel oraș care găzduiește diferite grupuri culturale, motiv pentru care
se propune o coexistare facilă între aceste comunități, menținându-le în același timp integritatea
culturală și egalitatea participării în cadrul vieții de zi cu zi a orașului și implicit a națiunii (Ye, 2020).
Tulcea este însăși un județ al diversității. Grupurile minoritare s-au stabilit încă de la început în
cartiere care au căpătat de-a lungul timpului influențe arhitectonice contrastante, de regulă fiind
așezate în proximitatea lăcașurilor de cult definitorii. Teritoriul este recunoscut ca fiind un model
pentru o coabitare armonioasă între aceste populații, acest lucru fiind observabil din prisma turiștilor
sau chiar a localnicilor care au ajuns în punctul de a recunoaște facil cartierele specifice. La momentul
actual însă acestea se confruntă cu un declin care a afectat inclusiv comunitățile localnicilor, fiind
necesară o regândire a spațiului cultural. În trecut, conviețuirea tuturor acestor religii se realiza în mod
facil. Existau prăvălii aparținătoare diverselor culturi și localnici dornici de a cunoaște cele mai
profunde taine ale tradițiilor distincte. Exista prietenie, colaborare și respect. Îmbinarea tuturor acestor
treisprezece minorități a avut astfel rol în definirea regiunii ca județ multicultural.
Un exemplu cert care susține aceste argumente este municipiul Tulcea, care era în secolul XIX
cel mai însemnat oraș din Dobrogea, datorită numeroaselor nave străine care circulau prin port. În
acest fel era de dorit prezența consulatelor pe teritoriul dobrogean, dintre cele mai cunoscute făcând
parte Statele Unite ale Americii, Franța, Rusia, Anglia și Italia. Fiecare localnic avea o ocupație
diferită, minoritățile deținând roluri stricte care se potriveau conform aptitudinilor. Astfel, armenii,
grecii, evreii și polonezii erau colonia comercială, în timp ce turcii se ocupau de partea administrativă
și cea militară a orașului. Conform scrierilor istorice, se consemnează faptul că Tulcea ere de fapt un
ansamblu al tuturor acestor consulate, diplomați, funcționari și localnici în număr de 300.000,
aparținători tuturor naționalităților și fiind percepuți ca un întreg. Așadar, Tulcea din anul 1864 a fost
un model intercultural pentru teritoriul nord-dobrogean, multilateralitatea acestor lăcașuri de cult
reprezentând necesități spirituale ale localnicilor (Asociația Centrul European pentru Diversitate,
2010).
Secvențele temporale s-au estompat, iar zona ușor accesibilă din punct de vedere cultural s-a
metamorfozat până la stadiul de impasibilitate. Rivalitatea dintre culte este clar delimitată, însă încă
există spiritul religios care permite coabitarea într-un mod preponderent facil. Religia este considerată
armă de către cei mai mulți locuitori ai județului, ceea ce adeverește predispoziția către un viitor
problematic. Tot ce a mai rămas din frumusețea și îngăduința mozaicului cultural din trecut este doar o
luptă sintetică pe care minoritățile o duc cu actorii politici și pe care cu certitudine o vor pierde în
viitor dacă nu se impun măsuri de regenerare a patrimoniului cultural. Ce este însă cert are în vederea
echilibrul democratic greu de îndeplinit între majoritatea națională și minoritățile în cauză, istoria fiind
exemplu de intoleranță între două identități complet diferite. Treptat, religia minorităților nu va mai
reprezenta punct de interes pentru comunitate, iar casele de rugăciune vor fi singura modalitate de a
păstra viu spiritul religios.
Participarea comunității locale în cadrul valorificării patrimoniului cultural reprezintă o
problemă actuală care afectează major managementul durabil al patrimoniului. În plus, recomandarea
UNESCO are în vedere peisajul istoric și participarea comunității, fiind instrumente fundamentale în
modalitățile de gestionare a patrimoniului. Se urmărește așadar remedierea conflictelor între localnici,
turiști, dezvoltatori și guverne (Li et al., 2020).
Astfel, prezenta cercetare integrează în mod fundamental îmbinarea dintre patrimoniul cultural,
turismul și dialogul intercultural, având în vederea dorința unui management cultural evocator
(Carbone et al., 2020).
Zona de studiu. Studiile de caz ale acestei cercetări au avut în vedere reliefarea impactului
socio-economic al diversității culturale la nivel național, fiind bazată pe analizarea prealabilă a
potențialului cultural al celor treisprezece minorități din județul Tulcea, unitate administrativ teritorială
situată în regiunea de sud-est a României.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Metodologia de cercetare a constat în utilizarea metodelor: observația în teren, metoda
arborilor de analiză și analiza diagnostic (analiza P.E.S.T și analiza S.W.O.T).
Primul pas în cadrul cercetării a fost reprezentat de consultarea literaturii de specialitate, fiind
de altfel o parte integrantă în cadrul unei documentări laborioase. Pasul următor a constat în analizarea
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deplasărilor anterioare în teren, alături de o inventariere a tuturor resurselor turistice existențe în
arealul județului Tulcea și de realizarea unei baze de date a patrimoniului cultural aparținător
minorităților tulcene.
Următorul pas a constat în realizarea reprezentărilor grafice, care au avut ca scop oferirea unei
înțelegeri superior facile cititorului. Deși în număr redus, acestea au oferit o amplă perspectivă asupra
situației existente la nivel județean.
Metoda arborilor de analiză a fost aplicată pe baza întocmirii bazei de date a patrimoniului
cultural mobil și imobil, constând în selectarea elementelor de patrimoniu și atribuirea unor
calificative de evaluare în funcție de ponderea acestora, punctajul maxim fiind de 100 de puncte:
patrimoniul cultural material – 50 de puncte și patrimoniul cultural imaterial – 50 de puncte.
Aprecierea gradului de evaluare a constat în acordarea unui punctaj egal, fiecare element al
patrimoniului putând primi maximum 5 puncte. Astfel, evaluarea patrimoniului cultural material a
avut în vedere inventarierea resurselor antropice, după cum urmează: monumente, lucrări de
arhitectură, lucrări de sculptură sau pictură, elemente sau structuri arheologice monumentale,
monumente funerare, clădiri/case tradiționale, obiecte etnografice, arhive/manuscrise/colecții private,
artefacte arheologice și creații artistice/artizanat. Punctajul maxim pe care patrimoniul cultural
material al minorităților etnice tulcene îl putea primi a fost de 50 de puncte. Și nu în ultimul rând,
evaluarea patrimoniului cultural imaterial a avut la bază inventarierea tradițiilor și obiceiurilor,
limbajul, literatura, arta culinară, cântecele, dansurile, ritualurile, jocurile, abilitățile și meseriile
ancestrale și instrumentele, obiectele și artefactele asociate. De asemenea, totalul pe care îl putea primi
acest patrimoniu era de 50 de puncte.
Ultima etapă s-a fost constituit din metoda analizei diagnoză. Analiza P.E.S.T (factori sociali,
economici, socio-culturali și tehnologici) a constat în identificarea potențialului legislativ și social
pentru promovarea culturală a acestor minorități, în timp ce analiza S.W.O.T (puncte tari, puncte
slabe, oportunități și amenințări) a evidențiat întocmai impactul socio-economic pe care l-ar putea
deține dezvoltarea multiculturalității tulcene.
Limitările studiului au avut în vedere imposibilitatea aplicării anchetelor sociale și neputința
analizării în teren prin intermediul metodei cantitative (metoda chestionarului), din cauza crizei
SARS-CoV-2.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Evaluarea elementelor de patrimoniu ale minorităților județului Tulcea pe baza
arborilor de analiză. Arborii de analiză au evidențiat o serie de aspecte extrem de relevante în ceea ce
privește cercetarea în cauză. Potențialul turistic al patrimoniului material aparținător minorităților
tulcene este deosebit de valoros și ofertant impactului socio-economic la nivel național, îmbinând cele
mai semnificative elemente cu rol în promovarea turistică.
Tabel 1. Evaluarea potențialului turistic al patrimoniului material aparținător minorităților tulcene
CATEGORIE
Monumente
Lucrări de arhitectură
Lucrări de sculptură sau pictură
Elemente sau structuri arheologice monumentale
Monumente funerare
Clădiri/case tradiționale
Obiecte etnografice
Arhive/Manuscrise/Colecții private
Artefacte arheologice
Creații artistice/Artizanat
Total
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PUNCTAJ MAXIM
5
5
1
2
1
5
5
3
3
5
35

O parte majoritară este formată din monumente, lucrări de arhitectură, obiecte etnografice și
creații artistice, în timp ce principala amenințare a acestor elemente este constituită din dezinteresul
organelor răspunzătoare, aducând așadar în vedere abandonul celor mai multe clădiri de patrimoniu. În
urma evaluării potențialului turistic al patrimoniului material, conform tabelului 1, s-a obținut un scor
de 35 de puncte.
Ponderea semnificativă a elementelor patrimoniului mobil este reliefată de numărul lăcașurilor
de cult aparținătoare fiecărei confesiuni religioase în parte, motiv pentru care tocmai această
diversitate culturală se prezintă sub forma unui potențial nemărginit, contribuind la acceptarea
pluralității și fiind punct comun în vizibilitatea cultural-religioasă a teritoriului. Printre cele mai
cunoscute astfel de monumente se numără: Mănăstirile Uspenia și Vovidenia (lipovenești), Geamiile
Azizye și Ali Gazî Pașa (musulmane) și Templul Coral (evreiesc).
Potențialul turistic al patrimoniului imaterial reprezintă un al doilea punct de interes în cazul
acestei cercetări. Este constituit din cele mai multe elemente conservate, fiind un atribut valoros
comunităților în sine. Din moment ce sunt reprezentate de credințele și ideologiile fiecărei minorități
în parte, păstrarea acestora deține cele mai semnificative valori dintre totalitatea elementelor analizate.
Dintre resursele patrimoniului imobil se pot menționa tradițiile și obiceiurile, arta culinară, cântecele,
dansurile, ritualurile și instrumentele, obiectele, artefactele asociate. În urma analizei efectuate,
potențialul turistic al patrimoniului imobil a obținut un scor de 50 de puncte.
Un exemplu de element al patrimoniului imaterial are în vedere cea mai veche ocupație a
rușilor-lipoveni, anume pescuitul. Din acest motiv, majoritatea turiștilor consideră zona deltei ca fiind
comunitatea reprezentativă a acestei minorități, afirmație însă eronată. Având ca fundament
argumentul pescuitului și influența mass-media, asocierea acestei minorități cu zona deltaică a
reprezentat pentru o lungă perioadă de timp afirmație nefastă, procentul în această zonă situându-se la
doar 4,3% din totalul rușilor-lipoveni tulceni.
Tot în acest caz se mai pot preciza tradițiile și obiceiurile conservate de absolut toate
minoritățile din județul Tulcea. Se poate menționa așadar o serie de repere identitare care însumează
valorile culturale și care pot fi utilizate în promovarea și dezvoltarea benefică a comunității: limba,
arta culinară, sărbătorile religioase, vestimentația religioasă ș.a.m.d.
Tabel 2. Evaluarea potențialului turistic al patrimoniului imaterial aparținător minorităților tulcene
CATEGORIE
Tradiții și obiceiuri
Limbaj
Literatură
Artă culinară
Cântec
Dans
Ritualuri
Jocuri
Abilități și meserie ancestrală
Instrumente, obiecte, artefacte asociate
Total

PUNCTAJ MAXIM
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50

Conform celor două tabele, patrimoniul cultural al minorităților tulcene relevă o amplă bogăție
a elementelor componente, motiv pentru care promovarea comunităților se impune ca măsură
fundamentală. Cercetarea se caracterizează prin complexitate, analiza având ca fundament o bază de
date realizată în prealabil, conform căreia au fost enunțate elementele componente patrimoniului
cultural aparținător minorităților tulcene.
Prin intermediul acestui vast patrimoniu cultural se poate afirma existența unei continuități a
istoriei pe teritoriul dobrogean, fiind liantul redutabil între turism și cultură. Dintre cele două tabele
analizate, cel de-al doilea se evidențiază prin intermediul unui scor superior, motiv pentru care
patrimoniul imobil este cel care reflectă în totalitate identitatea culturală a minorităților.
Așadar, conform analizei celor două tipuri de patrimoniu cultural, comunitatea celor
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treisprezece minorități tulcene reprezintă fundament solid pentru un impact socio-economic la nivel
național, însă doar dacă promovarea elementelor componente deține rol major la nivel local.
Evaluarea posibilității integrării potențialului cultural în oferta turistică, pe baza
analizei diagnostic (analiza P.E.S.T). În urma analizării Constituției României din anul 1991, au fost
alese o serie de prevederi relevante în cazul drepturilor și libertăților minorităților, pe baza cărora s-a
putut realiza analiza diagnostic de mai jos. Conform acesteia, elementele politice, economice, socioculturale și tehnologice oferă un mediu relevant includerii și promovării patrimoniului cultural.
Așadar, din punct de vedere al cadrului legal și politic, această exprimare a identității este
susținută prin intermediul recunoașterii la nivel național de către stat drept o valoare fundamentală și
printr-o asigurare exhaustivă a tuturor necesităților. Se menționează așadar înființarea Autorităților
pentru Relațiile Interetnice, obligativitatea de a conserva și a valorifica patrimoniul cultural al acestor
comunități, precum și garantarea unei egalități sau asigurarea protecției de către autoritățile publice, în
timp ce tocmai această comunicare cu instituțiile publice locale reprezintă un element defectuos în
cadrul analizei.
Tabel 3. Analiza P.E.S.T privind evaluarea posibilității integrării potențialului cultural în
oferta turistică
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

POLITIC
Cadrul legal benefic exprimării identității
etnice.
Identitatea comunităților recunoscută de
către stat drept o valoare fundamentală la
nivel național. Comunicare defectuoasă cu
autoritățile publice locale.
Interzicerea discriminării minorităților
etnice.
Promovarea unei cooperări transfrontaliere
între autoritățile administrației publice
locale în care este utilizată aceeași limbă.
Posibilitatea de a beneficia de educație în
limba maternă.
Posibilitatea de înființare a departamentelor
pentru cercetarea culturii și a problemelor
specifice minorităților.
Asigurarea de către stat a conservării
moștenirii culturale.
Statul și autoritățile publice locale au
obligativitatea de a reliefa valoarea
patrimoniului cultural al minorităților.
Statul sare obligația de a sprijini
promovarea culturii minorităților la nivel
internațional prin existența centrelor
culturale române, situate la un nivel egal cu
ponderea minorităților naționale.
Garantarea egalității cultelor.
Asigurarea protecției minorităților e către
autoritățile publice.
Autoritatea pentru Relațiile Interetnice are
atribuția de a colabora cu autoritățile
administrației publice locale în vederea
identificării problemelor minorităților
etnice.

•
•
•

•
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ECONOMIC
Resurse financiare insuficiente
Sprijin financiar pentru mijloacele de
informare în masă.
Posibilitatea de administrare a fondurilor
primite de la bugetul de stat/local pentru
dezvoltarea identității etnice.
Beneficierea de subvenții din bugetul local
sau chiar al statului pentru învățământ sau
lăcașuri de cult.

SOCIO-CULTURAL
•
•
•
•
•
•
•

TEHNOLOGIC

Atitudine indiferentă acordată minorităților. •
Migrațiile excesive ca urmare a neintegrării
•
minorităților.
Toleranță superficială.
•
Lipsa unei promovări mass-media.
Nivel scăzut de
cooperare între membrii
comunităților.
Existența programelor de dezvoltare a
culturii etnice.
Existența cercetărilor științifice în domeniul
relațiilor interetnice.

Permisiunea de a difuza informații în limba
maternă prin canale mass-media.
Existența posturilor radio și de televiziune în
limba minorităților naționale.
Lipsa unor cercetări privind situația actuală a
minorităților etnice din județul Tulcea.

Din punct de vedere economic, sprijinul financiar este asigurat de către stat, amintind
posibilitatea de a se administra fonduri provenite din bugetul local, acestea asigurând ansamblul unei
dezvoltări prielnice a celor treisprezece minorități. Problema are în vedere însă posibilele resurse
financiare insuficiente, care constituie de altfel intensitatea redusă a beneficierii de subvenții din
bugetul de stat, coroborate de interesul scăzut provenit din partea factorului uman. Astfel, se aduce în
discuție elementul socio-cultural care reprezintă de altfel componenta cea mai defectuoasă în legătură
cu cadrul benefic al unui impact socio-economic la nivel național. Conform studiilor anterioare,
toleranța superficială sau chiar absentă este principala problemă a comunităților etnice tulcene, fiind
cea care atrage de la sine exodul masiv al populației minoritare. Aceste dificultăți care desemnează
mediul etnic actual de pe teritoriul județului Tulcea sunt cele care stau la baza producerii abandonului
atât în legătură cu monumentele patrimoniului cultural, cât și cu elementele de identitate ale acestor
comunități. De adus în discuție este biserica germană din satul Malcoci, un exemplu de abandon
teritorial al spiritualității și al identității. Nu în ultimul rând, elementul tehnologic este cel mai puțin
ofertant, ca urmare a situației deficitare la nivel național.
Evaluarea posibilității integrării potențialului cultural în oferta turistică, pe baza
analizei diagnostic (analiza S.W.O.T). Cele două analize anterioare au reliefat fundamentul necesar
pentru o promovare validă a celor treisprezece comunități etnice de pe teritoriul județului Tulcea.
Următorul pas relevant în cadrul cercetării are în vedere identificarea exactă a impactului pe care l-ar
putea produce dezvoltarea acestor minorități. Acest lucru se poate realiza prin intermediul unei analize
diagnostic, analiza S.W.O.T fiind cea constituie interes în acest articol. Aceasta reprezintă un element
fundamental în cadrul unui management strategic, fapt ce permite înțelegerea imediată a
disfuncționalităților și oferă în concomitent perspectivă asupra avantajelor și a oportunităților
implicite.
Turismul cultural reprezintă acel tip de turism prin intermediul căruia turiștii dețin motivația
necesară de a învăța, experimenta și descoperi elementele culturale tangibile și intangibile oferite de
destinația în cauză (Richards, 2018). Este nevoie așadar de anumite strategii de a evidenția resursele
turistice existente și de a contribui la dezvoltarea comunităților locale. Pentru a se valorifica
patrimoniul cultural al minorităților tulcene, este nevoie în primul rând de dorința de a realiza anumite
schimbări, totul cu scopul de a determina începerea lucrărilor necesare. Elementul fundamental care se
impune la momentul actual, pe lângă toleranța obligatorie și spiritul de conlucrare, este reabilitarea
monumentelor patrimoniului cultural mobil și a tuturor elementelor lăsate în decădere.
De asemenea, se impune inclusiv o diversificare a ofertelor turistice prin adăugarea
patrimoniului cultural tulcean pe lista obiectivelor de vizitat și apreciat. Există însă o problemă majoră
la nivel național ce ține de strategiile de promovare, motiv pentru care nici patrimoniul românesc nu
este valorificat la adevărata sa însemnătate. Turismul religios este principala nișă existentă pe piața
turistică, cuprinzând doar cele trei mănăstiri ortodoxe recunoscute din județul în cauză. Se consideră
integrarea în aceste oferte turistice inclusiv a mănăstirile lipovenești și realizarea unui traseu turistic
complex al celor mai importante lăcașuri de cult aparținătoare tuturor celor paisprezece naționalități
tulcene.
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Tabel 4. Analiza S.W.O.T privind evaluarea posibilității integrării potențialului cultural în
oferta turistică

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PUNCTE TARI
Creșterea pieței de turism din județul Tulcea,
implicit din România.
Diversificarea pachetelor turistice la nivel
regional și național.
Îmbinarea și promovarea culturilor la nivel
național și internațional.
Promovarea unui mediu social activ.
Dezvoltarea economiei locale și naționale.
Înregistrarea crescută a prestatorilor de beneficii,
ca urmare a organizării unor evenimente
calitative.
Impactul pozitiv asupra oamenilor și asupra
economiei locale/naționale.
Intensificarea
relațiilor
și
contractelor internaționale.
Oferirea unei imagini pozitive a regiunii/țării și
generarea de venituri substanțiale.
Creșterea numărului de vizitatori externi și
interni care vizitează regiunea.
Promovarea tradițiilor și a istoriei într-un mod
inedit.
Vânzarea efectivă a produselor și a serviciilor în
cadrul evenimentelor.
Contribuie la creșterea numărului locurilor de
muncă.
OPORTUNITĂȚI
Organizarea unor evenimente de calitate care pot
duce atât la creșterea prestigiului regiunii.
Restaurarea obiectivelor de patrimoniu din
zonele de organizare a evenimentelor.
Posibilitatea diversificării tipurilor de turism în
regiune.
Valorificarea elementelor turistice existente prin
organizarea evenimentelor în regiune.
Creșterea numărului de turiști interni sau externi.
Finanțarea evenimentelor prin fonduri publice.
Implementarea proiectelor de infrastructură
turistică.
Oportunități diverse de finanțare pentru
dezvoltarea regională/națională.
Posibilitatea finanțării proiectelor de
infrastructură turistică din fonduri europene
nerambursabile.
Posibilitatea diversificării ofertei turistice.
Creșterea capacității de cazare prin modernizarea
implicită.
Specializarea forței de muncă pentru oferirea
unor servicii de calitate superioară.
Noi industrii generatoare de evenimente.
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PUNCTE SLABE
Cheltuieli medii care ar putea duce la
resurse financiare insuficiente.
Suprasolicitarea artiștilor și a invitaților
din cadrul evenimentelor, ca urmare a unei
organizări anuale a acelorași evenimente
în aceeași locație.
Insuficiența dezvoltării sau valorificării
infrastructurii de agrement.
Accesibilitatea deficitară ca urmare a
aglomerării în perioadele de organizare a
evenimentelor.
Ineficienta ecologizare a zonelor
organizatoare de evenimente.
Slaba promovare a evenimentelor din
regiune.
Insuficienta valorificare a întregii
infrastructuri de agrement.
Generarea unui număr mare de turiști care
ar putea perturba liniștea localnicilor.
Managementul de evenimente slab
dezvoltat în regiune.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

AMENINȚĂRI
Creșterea accentuată a poluării în zonele
frecventate cu ocazia organizării
evenimentelor.
Infrastructură turistică/de transport
neadaptată standardelor comunitare.
Competiție puternică între evenimentele
din zonele limitrofe.
Scăderea numărului de vizitatori ca
urmare a lipsei de investiții în
infrastructura turistică locală.
Legislația deficitară.

Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor reprezintă de altfel elemente juste în cadrul strategiilor de
promovare a minorităților. Prelucrarea lemnului, meșteșugurile și pescuitul sunt de asemenea valori
neprețuite ale acestor comunități. Organizarea de festivaluri, concerte, târguri și concursuri din cele
mai creative și inovative (de pescuit, de prelucrat lemne, de porturi tradiționale, de măști pentru
carnaval ș.a.m.d) sunt doar câteva idei care ar putea promova la nivel național nu doar aceste
comunități, ci și întreaga Dobroge de Nord. Este nevoie doar de dorința de realiza schimbări și de a nu
lăsa în defavoarea timpului toate aceste valori inestimabile!
De asemenea, este nevoie inclusiv de o modernizare a infrastructurii de cazare. Chiar dacă
acest lucru necesită timp și resurse financiare multiple, nu reprezintă totuși principalul punct slab.
Acesta constă doar în slaba promovare la nivel regional și în lipsa unei preocupări agresive în acest
sens. Totul pornește de la localnici și de la dorința lor de a produce schimbări majore în cadrul acestui
bogat mozaic cultural.
Așadar, tocmai această dezvoltare la nivel local este cea care contribuie inclusiv la dezvoltarea
economică națională, motiv pentru care este imperios necesară acționarea în acest sens, și nu doar din
partea comunităților locale. Cele mai multe astfel de elemente ale patrimoniului cultural se pierd în
neant din cauza neimplicării cetățenilor români, dorindu-se doar existența într-o zonă de confort care
va produce în final sfârșitul tuturor valorilor naționale. Așadar, acesta este momentul prielnic de
implicare și toleranță atât în cazul minorităților naționale, cât și în cazul tuturor românilor. Amenajarea
spațiilor și optimizarea infrastructurii sunt elementele cheie pentru o promovare facilă, ceea ce va
genera fără îndoială oportunitățile adiacente.
Propuneri de recomandări privind valorificarea patrimoniului cultural al minorităților
tulcene. Conform analizei efectuate în lucrarea de față, am realizat o serie de propuneri și recomandări
privind valorificarea patrimoniului cultural al minorităților tulcene, care pot fi utilizate de către
autorități cu scopul de informare, reabilitare, integrare și organizare a tuturor elementelor cu rol în
promovarea identității culturale la nivel național. Este nevoie de identificarea tuturor elementelor de
patrimoniu ale acestor minorități, totul pentru a permite obținerea unei vizibilități depline la nivel
național, dar și de a determina ascensiunea dezvoltării economice a României. Atenția trebuie
îndreptată spre:
 Toleranța acordată minorităților tulcene prin creșterea interesului comunităților și autorităților
locale.
 Informarea comunităților în privința beneficiilor ulterioare acestei promovări.
 Reabilitarea clădirilor de patrimoniu cultural care au fost abandonate.
 Promovarea intensă din punct de vedere cultural.
 Integrarea elementelor de patrimoniul cultural în cadrul ofertelor turistice.
 Organizarea evenimentelor de divertisment care să includă elementele de patrimoniu discutate în
cadrul cercetării.
 Modernizarea căilor de acces și a infrastructurii turistice.
CONCLUZII
Exceptând tensiunile cu adevărat problematice la nivelul etniilor și înțelegerea superficială
dintre indivizi, cunoașterea reciprocă a minorităților etnice evidențiază elementele comune ale
credinței. Alipirea patrimoniului cultural a celor treisprezece comunități distincte din județul Tulcea
anulează parțial divergențele politice și contribuie la oferirea potențialului turistic actual. Ceea ce a
rămas însă defectuos și neînțeles la acest nivel are în vedere tocmai necesitatea în cauză, motiv pentru
care fiecare confesiune este nevoită să participe în mod egal la creare unei atmosfere prielnice
coabitării, oferind în acest sens centrul de greutate al fiecărei instituții religioase.
Conform metodei arborilor de analiză s-a demonstrat patrimoniul cultural bogat care întregește
fiecare identitate culturală în parte și oferă informațiile necesare pentru a înțelege parcursul istoric și
dificultățile prin care au trecut aceste mici comunități. Istoria îndelungată a relevat diferențe
contrastante între mozaicul cultural de odinioară și prezentul modest, însă își menține titlul de teren
fertil ascensiunii culturale și turistice a patrimoniului cultural substanțial. Prin intermediul metodei
analizei diagnostic au fost enunțate dificultățile și oportunitățile care însumează impactul socioeconomic la nivel național, după cum urmează: analiza P.E.S.T a oferit o imagine de ansamblu asupra
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elementelor politice, economice, socio-culturale și tehnologice implicate în acest proces, în timp ce
analiza S.W.O.T a avut rolul de a enumera întocmai beneficiile acestei dezvoltări culturale a
minorităților tulcene, fiind de altfel regiunea în interiorul căreia coabitează un număr atât de amplu de
etnii.
Perspectiva de viitor are în vedere conviețuirea armonioasă a minorităților etnice alături de
comunitatea locală, dezvoltarea și promovarea acestora, alături de o majoră dezvoltare economică la
nivel local și național. Ca măsură fundamentală se impune considerarea turismului cultural drept o
activitate justă în cadrul regiunii, îmbinând atât elementele patrimoniului cultural al minorităților, cât
și componentele identitare române, generând așadar venituri suplimentare la nivel național și
intensificând imaginea României ca un mozaic cultural de excepție.
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Abstract: This paper intends to analyze the promotional strategies of the tourism potential of the Siriu region by
analyzing the visitors' perception. The various and unique landscapes, as well as the traditional and historical
elements, provide a special attraction for tourists visiting the area. The purpose of this paper is to explore the
advantages of making this area a touristic destination. The results of the study show that the majority of the
survey participants are particularly attracted to the area because of its landscape and nature, arguing that the Siriu
region has a high but under-utilized potential for tourism. Therefore, marketing the landscape and touristic
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INTRODUCERE
Dezvoltarea turismului presupune existența unui potențial turistic care, prin atractivitatea sa,
asigură integrarea unei regiuni în circuitele turistice interne și internaționale și permite accesul
turiștilor prin amenajări adecvate. (Brad et al, 2015)
Turismul este un sector economic în plină expansiune ce asigură multor zone venituri
substanțiale. Caracteristicile turismului pun în valoare resursele naturale, antropice, peisagistice,
climaterice, hidrologice, biografice, etc. și pot asigura conservarea și protejarea mediului
înconjurător.
Dotat cu un potențial turistic de excepție, bucurându-se de un climat favorabil turismului, cu o
floră și faună bogată, cu numeroase monumente istorice de artă și arhitectură, regiunea Siriu poate
satisface cerințele unor segmente importante ale cererii turistice interne și internaționale prin
intermediul balnear, cultural sau turismul religios. Zona subcarpatică a Buzăului este una dintre cele
mai atractive zone ale țării noastre datorită prezenței unor fenomene unice în țară precum: Vulcanii
Noroioși, fenomenele endocarstice din Platoul Meledic, prezența apelor minerale care stau la baza
dezvoltării stațiunii balneare din Sărata Monteoru, bogată în locuri istorice situri, cetăți, biserici și
mânăstiri. Județul Buzău se deosebește de celelalte județe din Romania prin faptul că se bucură de
frumoasele forme de relief ale câmpiilor, dealurilor și munților.
Prin urmare, putem spune, cu certitudine, că județul Buzău poate ocupa un loc fruntaș în zonele
turistice românești. Potențialul pe care îl deține orașul datorită resurselor naturale, antropice și nu
numai sunt esențiale și cu ajutorul unei implicări majore în dezvoltarea turismului.
Pe baza acestei lucrări voi încerca să aduc la cunoștință cât mai multe detalii și informații despre acest
oraș pe baza ultimelor date, în special elemente legate de turism și propuneri pentru îmbunătățirea
acestui sector pentru a arăta nivelul actual de valorificare, să prezint cerințele actuale de dezvoltare și
voi analiza percepția potențialilor turiști asupra regiunii Siriu.
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LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ
Pentru a știi cum este percepută o regiune, este deosebit de important să putem atrage
vizitatori în acea regiune. Percepția destinației se dezvoltă dintr-o combinație a mai multor experiențe
personale (Horrigan, 2009). Percepția de imagine a turiștilor este considerată o dimensiune crucială a
imaginii generale a țării (Abd El Jalil, 2010). Studiile din anii 1990 sugerează că imaginea este un
element important al alegerii destinației pentru turiști (Kamenidou et al., 2009). Imaginile percepute
ale întreprinderilor de ospitalitate și de călătorie creează o bază pentru dezvoltarea turismului într-o
zonă dată (Meliou și Maroudas, 2010). În procesul de creare a imaginii, broșurile, operatorii de turism
și agențiile de turism joacă, de asemenea, roluri semnificative (Abd El Jalil, 2010).
În anii 1990, numărul diferitelor cercetări privind imaginea destinației a crescut (Tașçı et al.,
2007), iar imaginea a apărut în mod clar ca un factor important în selectarea unei destinații turistice
(Baloğlu și McCleary, 1999). Deoarece analiza și evaluarea imaginii destinației este un subiect vizibil
în literatură, ea a avut un efect pozitiv în înțelegerea comportamentului turistic (Beerli și Martin,
2004). Cercetările în turism, s-au concentrat mai degrabă asupra percepției vizitatorului cât și asupra
numelui destinației decât asupra vizibilității (MacKay și Fesenmaier, 2000). Imaginea destinației
poate fi definită ca caracteristică de mediu care are un impact asupra comportamentelor și alegerilor
consumatorilor (Kamenidou et al., 2009). În turism, imaginea destinației este importantă în orice
moment dacă strategiile de branding și dezvoltarea mărcii sunt stabilite ca obiectiv (Horrigan, 2009).
Au fost înregistrate numeroase cercetări cu privire la imaginile de destinație ale turiștilor (Kamenidou
et al., 2009), iar un interes continuu poate fi observat pentru acest subiect în rândul cercetătorilor din
turism (Shin, 2009).
Promovarea are un rol semnificativ în dezvoltarea turismului deoarece are legătură cu
eforturile de comunicare a potențialului turistic către publicul țintă. Comunicarea de marketing devine
o soluție alternativă strategică în promovarea unei afaceri către consumatori în câștigarea unei
concurențe foarte strânse (Gorlevskaya 2016). Astfel, comunicarea inovatoare de marketing, în
special prin intermediul rețelelor sociale, are un impact pozitiv asupra destinațiilor turistice (Lim, et.
al., 2012). Chiar dacă atracția turistică a fost bine utilizată cu ajutorul unui acces adecvat și prețuri
atractive, va fi în zadar fără a comunica cu consumatorii (Kotler 2012). Mai mult, turismul este o
afacere de servicii ce își are unicitatea comparativ cu afacerea de produse deoarece obiectul este
comercializat ca ceva intangibil (Kotler 2012). Există diverse forme de promovare cum ar fi:
publicitatea, comunicarea, vânzărea și marketingul.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul și obiectivele sunt pe de o parte de a scoate în evidență elementele de atractivitate
turistică ce ar putea fi incluse într-o strategie de promovare a regiunii Siriu și pe de altă parte de a
determina percepția vizitatorilor și potențialilor vizitatori asupra sa. Utilitatea studiului rezidă în
sublinierea avantajelor care ar putea transforma zona într-o destinație turistică, dat fiind faptul că
orașul deține un potențial turistic atractiv dar neexploatat la adevărata sa valoare.
În această lucrare am consultat diferite surse bibliografice, din care am obținut date privind
potențialul turistic în zona geografică aleasă. Pentru o cercetare mai amplă, a fost aplicat un
chestionar alcătuit din 10 întrebări destinate către vizitatorii regiunii Siriu cât și potențialii vizitatori,
cu scopul de a afla percepția acestora în legătură cu diferite subiecte, cum ar fi aprecierea unor
obiective turistice, aprecierea condițiilor structurilor din regiune sau caracteristici referitoare la zona
Siriu. Acesta a fost aplicat în perioada 19-30 noiembrie prin intermediul online, pe platforma Google
Forms. Distribuirea acestuia s-a efectuat pe rețelele de socializare iar numărul total de răspunsuri
înregistrate sunt 50. În chestionar se regăsesc 7 întrebări iar celelalte 3 au fost efectuate cu ajutorul
scării Likert, cu câte 6 trepte de apreciere pentru o mai bună evaluare a percepției vizitatorilor sau a
potențialilor vizitatori asupra regiunii Siriu. De asemenea, pentru o caracterizare mai bună a
răspunsurilor, a fost introdusă, la finalul chestionarului, fișă respondentului, unde se regăsesc câteva
întrebări cu scopul de a creiona conturul imaginii respondenților chestionarului. Datele rezultate din
chestionar, au fost realizate cu ajutorul aplicației Microsoft Excel, pentru întocmirea graficelor iar
rezultatele acestora au fost analizate și interpretate.
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REZULTATE ȘI DISCUȚII
În ceea ce privește eșantionul, categoria de vârstă 31-65 semnifică un procent de 54%,
urmând categoria 18-30 cu 42% iar ultima categorie de vârstă însumează doar 4%. În ceea ce privește
genul, 70% dintre respondenți fac parte din categoria feminină în timp ce cea masculină reprezintă
30%. Cei care fac parte din categoria de studii universitare reprezintă cel mai mare procentaj (48%)
iar cel mai mic procentaj se regăsește în rândul celor care fac parte din categoria de studii post-liceale
(18%). Ultima categorie este cea a hobby-urilor, unde regăsim cel mai mare procentaj alocat
călătoriilor de 78%, urmat de fotografie 8%, sportul 6%, voluntariatul 6% și o categorie adăugată de
respondenți, cea a creșterii animalelor cu un procent de 2%.
Tabel nr.1. Tabel cu datele demografice ale respondenților chestionarului

Categoria Procent
de vârstă

Genul

Procent

Nivelul de
studii

Procent

Hobby-uri

Procent

18-30

42%

Feminin

70%

Gimnaziale

-

Călătoriile

78%

31-65

54%

Masculin

30%

Liceale

22%

Voluntariatul

6%

>65

4%

Post-liceale

12%

Fotografia

8%

Universitare

48%

Sportul

6%

Postuniversitare

18%

Creșterea
animalelor

2%

Numărul celor care au vizitat regiunea Siriu, în mod frecvent are cel mai mare procentaj
(58%), urmat de cei care au răspuns că au vizitat o singură dată regiunea cu doar 20%, în timp ce cel
mai mic procentaj se regăsește în rândul celor care au afirmat că doar de 2-3 ori au vizitat regiunea
Siriu (6%). Diferența dintre categoria cu cel mai mare procentaj (58%) și cea cu cel mai mic
procentaj (6%) este de 52%. Așadar, chiar dacă regiunea nu este una dezvoltată din punct de vedere
turistic, putem observa că majoritatea vizitatorilor frecventează foarte des regiunea Siriu ceea ce
poate aduce avantaje în sectorul economic și nu numai.

Fig.2. Timpul petrecut în regiunea Siriu

Fig.1. Vizitarea regiunii Siriu

Cele mai multe răspunsuri ale figurii nr.2 au fost acordate către secțiunea „O săptămână” cu
un procentaj de 46% și cele mai puține răspunsuri au fost înregistrate la categoria ”O zi” cu 8%,
rezultând o diferență uriașă între cele două de 38%. Pe lângă faptul că vizitatorii frecventează regiunea
destul de des, după cum se poate observa în graficul anterior, aceștia își petrec și foarte mult din timp
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aici. Cu o bună strategie turistică, numărul turiștilor în regiune poate crește și mai mult față de
numărul actual înregistrat.

Fig.3. Scopul vizitării regiunii Siriu

Fig.4. Motivele vizitării regiunii Siriu

Așa cum se poate observa din graficul de mai sus (fig.nr.3) cele mai multe răspunsuri au fost
acordate către secțiunile „Vizitarea rudelor/prietenilor” cu un procentaj de 42% și ”Vacanță/relaxare”
cu 38%, diferența dintre cele două fiind doar de 4%. Cele mai puține răspunsuri au fost îndreptate
către secțiunea „Afaceri” cu 4% iar „Evenimente” și „Sport și sănătate” se clasează cu același
procentaj de 6%. Când vine vorba despre scopul vizitării regiunii Siriu vizitarea rudelor sau vacanța
sunt cele mai frecvente răspunsuri ale respondenților. Aceștia vizitează într-un număr crescut și cu o
frecvență ridicată regiunea Siriu, toate acestea putând duce doar la rezultate pozitive în ceea ce
privește turismul în regiune.
Respondenții chestionarului (fig.nr.4) au afirmat că peisajele și natura îi determină să viziteze
regiunea Siriu, aceasta având cel mai mare procentaj (66%) în timp ce tradițiile și obiceiurile se
situează pe locul a doilea în grafic privind procentajul pe care îl deține (8%) și este urmat de categoria
„Evenimente” cu 6%. De asemenea, aceștia au susținut faptul că unul dintre motive îl reprezintă și
vizitarea familiei, care întocmește un procent de 12%. Celelalte categorii de răspunsuri au individual
câte 2% procentaje. Așa cum reiese și din graficul de mai sus, cadrul natural al regiunii este unul
deosebit care atrage mulți turiști. Frecventarea acestora de către respondenți este unul dintre motivele
pentru care revin în regiune. Implementarea unei strategii turistice adecvate poate dezvolta regiunea pe
plan turistic deoarece aceasta dispune de elemente naturale ce necesită doar o promovare
corespunzătoare.

Fig.5. Aprecierea atractivității turistice a
obiectivelor turistice din regiunea Siriu

Fig.6. Aprecierea stării unităților din
regiunea Siriu

Respondenții au fost rugați să acorde o notă de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă foarte puțin atractiv
și 5 foarte atractiv) pentru câteva obiective turistice ale regiunii Siriu. După cum se observă în graficul
alăturat mai sus (fig.nr.5), aceștia au acordat cel mai mare punctaj categoriei de peisaje (4,6), ceea ce
ne indică faptul că regiunea Siriu deține peisaje spectaculoase și atractive pentru vizitatori printre
acestea numărându-se Cascada Pruncea, Lacul Siriu, Masivul Siriu, Barajul Siriu etc. Următoarea
categorie cu un punctaj ridicat este reprezentată de atracțiile turistice (4,5), precum Vulcanii Noroioși,
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Focul Viu, Muzeul Chihlimbarului, Trovanții etc., ce reprezintă pentru turiști un interes ridicat. Cu
același punctaj se situează și gastronomia, indicând faptul că specialitățile zonei sunt aparte, calitative
și foarte apreciate de către vizitatori. Bisericile și mânăstirile au un punctaj de 4,2, reprezentând și ele
un punct de interes pentru turiști iar pe ultimul loc se află cu un punctaj de doar 3,6, resursele balneare.
În ceea ce privește starea unităților de cazare reprezentate de figura nr.6, acestea înregistrează
cele mai multe punctaje din partea respondenților (3,5) urmând unitățile de alimentație publică cu 3,3.
Infrastructura (2,9) și transportul public (2,6) arată că în ceea ce le privește lucrurile nu se prezintă la
fel de bine ca unitățile de cazare și alimentație publică, marcând una dintre probleme regiunii Siriu.

Fig.7. Aprecierea caracteristicilor din regiunea Siriu
Conform figurii nr.7, regiunea Siriu este recunoscută de către respondenți ca fiind o zonă cu
un potențial ridicat pentru turism (4,5) și recunoscută la nivel național din punct de vedere turistic
(3,8), acest lucru putând să se vadă în punctajele pe care aceștia le-au acordat acestei categorii și
confirmând faptul că obiectivele turistice pe care le deține regiunea sunt numeroase (3,8). Deși deține
un potențial ridicat pentru turism, acesta nu este suficient valorificat, observându-se în notele pe care
le-au atribuit (2,8). De asemenea, resursele turistice sub slab valorificate în prezent (3,1), fapt ce
contribuie la inexistența promovării zonei. Așa cum am menționat la graficul anterior, starea unităților
de cazare este acceptabilă iar în ceea ce privește numărul acestora (3,2), respondenții sunt de părere că
nu sunt nici prea multe structuri dar nici prea puține. Toate aceste caracteristici de mai sus sunt
susținute de accesibilitatea pe care o oferă zona (4).

Fig.8. Dezvoltarea turismului în regiunea Siriu
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Ultima întrebare a chestionarului adresată respondenților, a fost legată de ce ar putea ajuta la
dezvoltarea turismului în regiunea Siriu. După cum se poate observa mai sus (fig.nr.8), cei mai mulți
dintre aceștia au susținut că promovarea este cel mai important pas în dezvoltarea zonei din punct de
vedere turistic, aceasta putând să fie făcută prin intermediul online sau crearea unor videoclipuri prin
care resursele naturale să poată fi prezentate în splendoarea lor. Infrastructura este și ea menționată de
către aceștia ca fiind o problemă în regiune care duce la slaba dezvoltare a turismului dar și implicarea
autorităților pentru o mai bună gestionare a resurselor. Câteva răspunsuri au fost alocate menținerii
unei curățenii a zonei, sporirea unor campanii pentru colectarea deșeurilor ce sunt prezente chiar și în
preajma unor obiective turistice importante ale regiunii Siriu.
Așadar, dacă toate acestea ar fi puse în acțiune, ar putea fi observată o mai bună dezvoltare
turistică, promovare și o diferență a numărului de turiști.
CONCLUZII
Potențialul turistic al regiunii Siriu este ridicat întrucât zona oferă practicarea multor tipuri de
turism precum: turismul balnear, turismul cultural, turismul rural, turismul de weekend sau turismul de
relaxare. Pentru dezvoltarea potențialului turistic în regiune este necesară crearea unui centru turistic
pentru promovarea zonei, precum și dezvoltarea unităților de cazare si alimentație publică și crearea
de activități turistice specializate. Slaba dezvoltare a infrastructurii duce la o calitate scăzută a
serviciilor turistice, rezultând un număr de turiști scăzut. O altă propunere pentru dezvoltarea
turismului în regiunea Siriu s-ar putea face prin promovarea unor materiale video sau reclame prin
intermediul online al rețelelor de socializare cât și modernizarea site-ului oficial. De asemenea, o bună
promovare a numeroaselor resurse turistice cât și modernizarea bazei tehnico-materiale care poate face
posibilă exploatarea acestor resurse.
Răspunsurile potențialilor vizitatori ai regiunii Siriu sunt diverse și împărțite. Majoritatea
dintre aceștia susțin că au vizitat regiunea Siriu măcar o dată. Așa cum susțin și graficele, cea mai
mare parte dintre aceștia au vizitat regiunea prin prisma vizitării rudelor sau prietenilor și pentru a
admira peisajele naturale.
În ceea ce privește dezvoltarea turistică a orașului, pot spune că aproape toți au fost de acord
cu acest lucru menționând că sprijinul autorităților locale, organizarea evenimentelor, dezvoltarea
infrastructurii, menținerea curățeniei, amenajarea unui centru turistic, creșterea numărului de structuri
de alimentație publică și structurilor de cazare, promovare, transport sunt câteva dintre principalele
motive de care ar trebui să se țină cont cel mai mult atunci când vorbim de dezvoltarea orașului.
Implicarea comunității locale în procesul de dezvoltare a turismului este un lucru necesar
deoarece în acest fel localnicii vor înțelege turismul și voi putea fi capabili să participe la dezvoltarea
turismului în beneficiul lor și vor susține sectorul turistic. Comunitatea locală cunoaște cel mai bine
teritoriul și rezidenții vor putea avea idei ingenioase pentru dezvoltarea turistică, aducând inevitabil
beneficii economice atât prin înmulțirea locurilor de muncă și generarea veniturilor, facilităților și a
serviciilor.
O primă concluzie este dată de faptul că regiunea Siriu dispune la acest moment de un
potențial turistic imens, dar care este foarte slab valorificat. Conservarea moștenirii culturale ar putea
merge mâna în mâna cu dezvoltarea turismului, dar este necesara o monitorizare atentă pentru a se
asigura menținerea unor standarde înalte de conservare. În plus, turismul poate fi și un instrument
pentru dezvoltarea rurală, în aceste condiții fiind vitală implicarea comunităților locale în acest
domeniu.
O a doua concluzie este legată de slaba promovare a potenţialului turistic care, pe parcursul
anilor s-a făcut sporadic ori haotic, fără a avea un rezultat spectaculos, ci numai mici rezultate de
moment. Așadar, o promovare a regiunii poate fi făcută prin târgurile de turism, la nivel naţional prin
intermediul mass-media şi al materialelor de promovare, poate avea un rezultat pozitiv.
În acest context, o a treia concluzie poate fi legată de comportamentul celui care oferă servicii
turistice sub aspectul corectitudinii și solicitudinii, aceasta este hotărâtoare în crearea unei imagini
pozitive privind destinația turistică. Pentru dezvoltarea turismului în această zonă sunt necesare o serie
strategii care să aducă venituri atât pentru populația zonei cât și pentru economia în ansamblu. Aceste
strategii sunt necesare și pentru turiștii care vor să își petreacă cât mai plăcut timpul liber. Obiectivul
este formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltare și managementul durabil al

27

industriei turismului în ceea ce privește resursele naturale si culturale, care să asigure promovarea
potențialului turistic al regiunii Siriu, precum și generarea de venituri prin dezvoltarea sectorului
turistic.
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ATRACTIVITATEA ȘI ACCESIBILITATEA PARCULUI
REGELE MIHAI I DIN BUCUREȘTI
MIHAI GABRIEL-REMUS
Abstract: An urban green space is important and brings many economic, social or ecological benefits. King
Michael I Park (formerly Herăstrău Park), has always been a high tourist interest for visitors and tourists. The
purpose of this study is to analyze the degree of attractiveness and accessibility of King Mihai I Park and to
make a brief analysis of urban green parks. The objectives of the study were: the importance of an urban park
and its benefits, the socio-cultural objectives of King Michael I Park, and the third, the evaluation of its
attractiveness and accessibility. For the elaboration of the research, several methods of geographical research
were used, respectively the cartographic method, for the mapping of the main statues; the observation method,
with field observations and photos, and the investigation method, with the survey/forms as tool. The research
results revealed a significant importance of urban parks and a great touristic impact of King Michael I Park,
materialized by socio-cultural objectives, safety, recreation and entertainment activities.
Cuvinte cheie: atractivitate, accesibilitate, parcul Herăstrău, parcuri urbane

INTRODUCERE
Un parc urban reprezintă parcul care este situat în interiorul unui oraș sau municipiu și care
poate avea în alcătuire mai multe elemente, precum grădini, spații de recreere și agrement, restaurante
și terase, lac sau spații de închirieri.
Parcurile și spațiile verzi din intravilanul localităților au fost studiate pe parcursul a zeci de
ani, în vederea obținerii datelor despre calitate, mărime sau efectele de „insule” cu efect de răcire date
de parcurile urbane din întreaga lume. În lucrarea științifică „Urban green space cooling effect in
cities”, elaborată de profesori universitari din 3 țări diferite, se discută despre aceste insule de căldură
care sunt combătute de cele mai mari parcuri urbane, în speță în China. Un studiu realizat pe 435 de
spații verzi din Fuhzou, China, a arătat că intensitatea efectului de răcire al unui parc este o funcție
care nu se leagă numai de dimensiune (F Aram 2019). Componentele parcului urban în relația cu
vizitatorii influențează frecvența acestora și accesibilitatea. Totodată, atractivitatea parcurilor urbane
sunt un factor determinant în turismul de agrement.
În lucrarea „Characteristics of urban parks and their relation to user well-being”, scrisă de
profesorii universitari ai Universității Naționale din Mexic în 2019, se corelează aceste 2 relații. De
asemenea, spațiile verzi urbane sunt asociate cu sustenabilitatea urbană, datorită serviciilor
ecosistemice oferite, constituind și un echilibru între spațiu verde și urbanism. În lucrarea de teză
intitulată „Evolution of Green Space: The analysis of Green Space Change and its Driving Forces in
Bangkok, Thailand”, sunt prezentate tipologiile de spații verzi, rolul acestora și relațiile de urbanizare
în contrast cu planul orașului (Palacheeva 2020). De asemenea, tema reprezintă un nivel de actualitate
și în România, mai ales pentru cele mai mari parcuri urbane. Parcurile urbane au adus, de-a lungul
timpului, beneficii economice, sociale sau ecologice.
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Prin „atractivitate”, se înțelege analiza nivelului de interes alocat parcului, cuantificarea
vizitatorilor în privința domicilieri și răspunde la întrebarea „de ce să vizitez parcul?”. Un parc urban
atractiv trebuie să îndeplinească condițiile și cerințele vizitatorilor în scopul revenirii lor în acel parc.
Păstrarea nivelului ridicat al atractivității parcului Herăstrău l-a transformat într-unul dintre cele mai
importante parcuri din capitală.
De asemenea, accesibilitatea analizează accesul oamenilor la un spațiu verde. Poziționarea
unui parc într-o zonă ușor accesibilă aduce beneficii sociale și economice comunităților umane. Parcul
Herăstrău este situat în nordul Bucureștiului, pe bulevardele aglomerate, unde fluxul mașinilor este
numeros. Așadar, accesul la transportul în comun subteran și suprateran suplimentează nivelul
accesibilității.
Pornind de la ipoteza că Parcul Regele Mihai este cel mai cunoscut parc din București, acest
studiu evaluează modul în care acesta are o atractivitate sporită.
Localizarea Parcului Regele Mihai I și evoluția acestuia. Parcul Herăstrău are o suprafață
de 110 hectare și este situat în Nordul Bucureștiului, fiind cea mai mare suprafață verde folosită pentru
recreere sau scopuri turistice, din capitală (S. E. Colesca 2011).
Parcul a fost construit pe o zonă mlăștinoasă, din care s-a înlăturat surplusul de apă, în
perioada 1930-1935. S-a ținut cont și de faptul că în zona era situat Arcul de Triumf (pmb.ro). Câteva
locuințe sărace și o întreprindere industrială au trecut forțat ca bunuri de proprietate publică, iar în luna
mai, 1939, s-au trasat aleile aferentele parcului (Giurescu 2009).
Parcul Herăstrău, așa cum este cunoscut
de toată lumea, este împărțit în două zone
distincte: Herăstrăul Vechi, destinat activităților
culturale și Herăstrăul nou, pentru sport și
agrement (terenuri de sport, locuri de joacă pentru
copii, terase și restaurante), etc (S. E. Colesca
2011). De la finele anului 2017, Parcul Herăstrău
are numele de Parcul Regele Mihai I, schimbare
propusă de Primăria Capitalei, în memoria regelui
Mihai I al României (Compania Municipală
Parcuri și Grădini).
Poziționarea acestuia (fig. 1) este una
strategică, foarte accesibilă. Dat fiind faptul că
este situat împrejurul unor puncte de referință în
istorie, respectiv în imediata apropiere a Arcului
de Triumf, lângă Muzeul Satului, care a fost
inaugurat pe data de 10 mai 1936, în prezența
regelui Carol al II-lea al României (Compania
Fig. 1. Cartarea Parcului Regele Mihai I.
Municipală Parcuri și Grădini), parcul prezintă un
Sursa: QGIS
deosebit interes pentru turiști.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul prezentului studiu este de a analiza gradul de atractivitate și accesibilitate al parcului
Regele Mihai I și de a realiza o scurtă analiză a parcurilor verzi urbane. Obiectivele operaționale sunt
împărțite în 3 categorii, însă obiectivul general fiind metoda de evaluare a atractivității și accesibilității
parcului. Primul obiectiv reprezintă importanța parcului urban și beneficiile acestuia, cel de-al doilea
obiectiv, parcul Regele Mihai I, care constă în obiectivele socio-culturale, iar al treilea, evaluarea
atractivității și accesibilității parcului.
Pentru primul obiectiv s-a utilizat metoda observației, comparației și deductivă. Pentru al
doilea obiectiv, a fost utilizată metoda cartografierii, observației și analizei de pe teren. În ceea ce
privește ultimul obiectiv, privind atractivitatea și acccesibilitatea parcului, a fost folosită metoda
anchetei, pe un chestionar aplicat turiștilor care vizitează parcul, care a constat în 13 întrebări axate pe
elemente de analiză ale duratei medii de vizită, scopului vizitei, motivației sau modalităților de
transport. Acesta s-a adresat unui eșantion de 228 de respondenți.
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Prima etapă în elaborarea lucrării a fost stabilirea obiectivelor operaționale și obiectivul
general. A doua etapă a constat în crearea unei baze de date, cu sursele de date la fiecare obiectiv atins
pe parcursul lucrării și bibliografia necesară. Această etapă a fost realizată pe o perioada mai lungă de
timp, colectând între timp o bază de date sau gândind posibelele surse externe de informare.
Etapa propriu-zisă de lucru a fost realizată în urma celor două etape prezentate. Sursele de date
folosite în elaborare au fost atât sursele externe, cât și cele interne. Sursele externe au fost alcătuite din
cărți, lucrări de cercetare, publicații on-line sau articole științifice, iar cele interne reprezintă datele și
realizarea proprie, alcătuite din grafice, diagrame și hărți.
Pentru localizarea parcului am utilizat software-ul open-source QGIS 2.18.4, dar și pagina de
internet Open Street Map. Pentru realizarea hărții privind domiciliul vizitatorilor/zona de proveniență,
a fost folosit de asemenea software-ul open-source QGIS. Aceasta a fost obținută prin adăugarea
straturilor vectoriale tip poligon de pe județele României, municipiul București și limitele acestuia,
împărțite în cele 6 sectoare. Chestionarul a fost realizat prin intermediul platformei „Google Forms”.
Cu ajutorul programului Microsoft Excel, s-a realizat codarea răspunsurilor și ordonarea alfabetică a
rezultatelor, în vederea cuantificării răspunsurilor. După cuantificare, răspunsurile au fost încadrate în
categorii separate care să poată cuprindă mai multe răspunsuri. Pentru rezultatele irelevante sau care
sunt depărtate de subiectul principal, a fost realizată categoria „altele”.
Deși am menționat anterior metodele aferente obiectivelor operaționale, pentru elaborarea
cercetării am utilizat mai multe metode de cercetare geografice, respectiv metoda cartografică,
metodele inductivă (cunoașterea de la particular la general) și deductivă (de la general la particular),
metoda analizei, metoda opiniilor, metoda sintezei și metoda observației, cu observații și fotografii de
pe teren și metoda anchetei, prin chestionarul privind atractivtatea și accesibilitatea.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Parcul Regele Mihai I este cel mai mare spațiu verde urban din București, fapt ce îl
poziționează în topul atracțiilor turistice. Mii de turiști străini și români vizitează anual acest parc, în
scop de relaxare sau de agrement.
Capitolul de rezultate înglobează cele trei obiective menționate în metodologie. Pe lângă
rezultatele obținute prin intermediul metodei anchetei (chestionarului), consider foarte importante
beneficiile pe care le aduc parcurile urbane asupra turismului și societății, în general. Astfel, pentru a
ajunge la consolidarea rezultatelor, s-au urmărit studiile care le atestă veridicitatea:
Beneficiile sociale:
Natura și spațiile verzi contribuie în mod direct la sănătatea publică reducând stresul și
tulburările mentale (Catharine Ward Thompson 2012), crescând efectul activităților fizice (Mitchell
2013), reducând inegalitățile în ceea ce privește sănătatea (Dr. Richard Mitchell 2008) și crescând
percepția calității vieții și a sănătății, în general (J Mass, 2006) & (Ulrika Stigsdotter 2010).
Efectele indirecte asupra sănătății se transmit prin furnizarea de spații amenajate și oportunități
pentru activitățile fizice (Coombes, 2010), creșterea satisfacției sau admirației pentru spațiul în care
locuiește individul și a interacțiunilor sale sociale (Jonas, 2008) & (Maas, 2009), dar și după diferite
moduri de recreere (D. Weber 2010).
Într-un studiu din Lituania, s-a constatat că mersul pe jos în parc a avut un efect mai mare
asupra reducerii frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale decât mersul pe o stradă urbană aglomerată
(J. Vencloviene 2015).
Spațiul verde urban prezintă valori educaționale și de dezvoltare care pot fi utilizate la
predarea în școli (Dyment J, 2005). De exemplu, s-a făcut un experiment prin care s-a demonstrat că
grădinăritul în grădinile din incinta școlilor are multe efecte pozitive asupra copiilor și
comportamentului acestora, inclusiv rezultatele educaționale (Blair 2009). Școlile cu ferestre mari, cu
descoperire la mediul înconjurător (copaci și arbuști) au o proporție mai mare de elevi cu rezultate
bune la studii și planuri de învățământ superior decât cei din alte școli (Matsuoka 2010).
Print puterea exemplului, voi arăta unul dintre beneficiile parcului urban Central Park asupra
sănătății, deoarece acesta este cel mai mare și important parc public din Manhattan, New York, dar
probabil cel mai cunoscut din întreaga lume. Ocupă o suprafață de 340 de hectare și a fost unul dintre
primele parcuri americane dezvoltate, folosind tehnici de arhitectură peisagistică (Tikkanen). Într-un
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an, un copac matur va absorbi din atmosferă peste 48 de kilograme de dioxid de carbon,
transformându-l în oxigen (Sain-Baird 2017).
Beneficiile economice:
Spațiile verzi reduc efectul de supraîncălzire prin umbrirea și răcirea aerului, prin
evapotranspirație. Atunci când, în proximitatea casei, de ex, există foioase sau conifere, acestea sunt
folosite ca un scut împotriva razelor solare (A. Ciobotă 2017). Prin urmare, acționează ca un „suport
economic”, prin prisma faptului că ne ajută să evităm folosirea aparatului de aer condiționat, pentru
procesul de răcire-încălzire.
Spaţiile verzi pot constitui locuri de desfăşurare pentru diverse evenimente culturale, cum sunt
festivalurile locale sau desfăşurarea unor activităţi de teatru, cinematografie, etc (T. Baycan 2004).
Spațiile verzi urbane pot avea efecte pozitive pe termen lung asupra economiei, dar pot genera, de
asemenea, mai multe beneficii și valori economice directe, cum ar fi valoarea crescută a proprietății,
brandingul orașului și agricultura urbană (Jansonn 2014). Studiile americane indică o creștere cu 20%
a valorilor proprietății în apropierea parcurilor (Crompton 2005). Prețurile apartamentelor din Finlanda
sunt mai ridicate dacă sunt în apropierea unor ape sau zone de recreere împădurite (Tyrvainen 1997).
În Guangzho, China, prețurile apartamentelor sunt mai mari dacă au vedere spre spațiile verzi sau sunt
aproapiate de un lac (C. Y. Jim 2006).
Beneficiile ecologice:
Cercetătorii au declarat că parcurile urbane, datorită nivelurilor lor ridicate de diversitate de
habitat, pot constitui puncte importante pentru biodiversitate în peisajul urban (J. Cornelis 2004).
Spațiile verzi din intravilanul localităților pot acționa ca un “coridor al faunei sălbatice”, oferind
legături cu zonele extravilane. Strategiile menite să îmbunătățească biodiversitatea trebuie să depindă
de locație, tipul habitatului și de speciile prezente (CABE 2006).
Parcurile sunt un adăpost potrivit datorită nivelului mai scăzut de poluare și acționează ca
absorbanți pentru dioxidul de carbon (D. Nowak 2006). Într-o singură zi, o persoană primește suficient
oxigen doar de la o singură suprafață foliară de 25 mp (Iliescu 2003). În Tabel 1 sunt reprezentate
principalele beneficii asociate parcurilor.
Tabel 1. Principalele beneficii asociate parcului.
Beneficii sociale

Beneficii economice

Beneficii ecologice

Reducerea stresului și
tulburărilor mentale
Creșterea calității vieții

Umbrirea și răcirea clădirilor

Menținerea biodiversității urbane

Moderarea temperaturii
interioare
Spații de desfășurare a
evenimentelor culturale
Valoarea proprietății
Brandingul unui oraș

Modalități de conservare și
promovare
Coridor pentru fauna sălbatică

Îmbunătățirea peisajului
urban
Recreere
Creșterea activității fizice

Absorbția dioxidului de carbon
Gestionarea apelor pluviale

Dezvoltare educațională
Este interesant de precizat faptul că, în anii ’30, în Europa, existau doar două muzee în aer
liber: Muzeul Skansen din Stockholm și Muzeul Bigdo din Lillehamer, Norvegia, iar din 1936, și
Muzeul Satului de lângă Parcul Regele Mihai I (Bucureștii Vechi Și Noi 2014).
Lacul Herăstrau este atractiv datorită accesibilității navigării lui, cu ajutorul vapoarelor, bărcilor
clasice, caiacelor sau hidrobicicletelor. Pe lângă partea de business, aceste construcții pentru recreere
reprezintă cea mai mare atracție a parcului.
Pe lacul Herăstrău există mai multe debarcadere: pavilion H (principal), Expoflora și Garofița.
Între anii 1930 și 1935 s-a început navigația de agrement pe lac, iar în 1937 a fost lansat primul
vaporaș, intitulat „Luna Bucureștilor” .
Insula Copiilor reprezintă un loc de joacă pentru copii și are o suprafață de 4000 mp. În acest
spațiu sunt puse la dispoziție jucării gonflabile, trambuline, tobogane, corabia piraților, etc
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(insulacopiilor.ro 2020). Aici au loc și spectacole cu teatru de păpuși și se organizează adesea,
petreceri.
Ecluza a fost închisă, dar redeschisă în 2007, după 70 de ani de la construirea ei. Pentru a trece
din Lacul Herăstrău în Lacul Floreasca, este nevoie de aproximativ 20 de minute, cu tot cu respectiva
coborâre și ridicare. Lângă ecluză este amenajat și un muzeu, unde se găsește și o portiță care închidea
ecluza. Conform observațiilor din teren, locul poate reprezenta un punct de ”belvedere”, oferind o
panoramă asupra parcului și lacului. În 1951, parcul a fost extins şi reinaugurat în forma sa din
prezent.
Grădina Japoneză reprezintă o zonă mare de atracție a parcului. Este aproape cel mai
important punct turistic din parc, unde oamenii aleg să se fotografieze sau să studieze. Are în alcătuire
poduri arcuite specifice Japoniei, mici fluxuri de apă curgătoare, garduri de bambus și specii
arboricole japoneze, printre care și cireșul japonez. Pe timpul primăverii, japonezii au o tradiție numită
„Hanami”, care înseamă să privești florile înflorite, practicată și în Herăstrău.
Tabel 2. Cele mai importante scultpuri din Parcul Regele Mihai I.
Sculptura
Prometeu
Ion Creangă cu copiii
Fântâna Modura
Coloana
Charles Darwin
Alexandru Vlahuță
Ciprian Porumbescu
Mark Twain
Ady Endre
W. Shakespeare
Arhitectură
Hercule

Anul
2001
1939, reamplasată - 2006
1973
1953
1943
1953
1953
1953
1953
1965
1925

Sculptorul
J. Lambeaux
I. Vlasiu
C. Baraschi
E. Ciucă
V. Falti
O. Han
G. Anghel
I. Fekete
I. Mathe
O. Han
I. Oniță
I. Jalea

Sursă date: Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic
În parc se află și Aleea Cariatidelor,
reprezentând țărăncile din Mehedinți și Muscel,
purtând un ulcior pe cap. Lucrarea din parc este o
reconstituire a originalului din 1936, care a fost
distrus pentru înlocuirea sa cu statuia lui Stalin. La
intrarea în parc, dinspre piața Charles de Gaulle,
statuia acestuia a fost comemorată în 2006, având o
înălțime de 4,7 metri și cântărind 5 tone (Historia
2020).
Monumentul dedicat părinților fondatori
UE reprezintă un punct central rotund amplasat pe
Insula Trandafirilor, fiind inaugurat la data de 9
mai 2006 (historia). România este prima țară în
care a fost amplasat un monument aferent
personalităților Uniunii Europene (România Liberă
2006).
Cele 12 busturi ale părinților fondatori
sunt distribuite în formă de cerc, pe Aleea
Trandafirilor, fiecare cu inscripții proprii,
distribuite în jurul steagului Uniunii Europene. Pe
una dintre plăcuțele de identificare al unui părinte
scrie „Alterio”, deși soclul statuii îi aparține lui
Altier Spinelli, un politician italian.
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Fig.2. Localizarea principalelor statui din
Parcul Herăstrău, Prelucrare QGIS

Pe data de 25 februarie 2020, din păcate, au fost vandalizate 9 din cele 12 busturi. În acea zonă
nu există camere de supraveghere, astfel încât vandalul nu a putut fi prins (tvr.ro 2020). Au fost pictate
cu spray semne naziste, dar din fericire, acum nu mai există. Pe lângă ce este prezentat, există mai
multe statui/sculpturi în interiorul parcului, plasate preponderent în zona sudică, conform Google
Maps. Promovarea acestora sporește atractivitatea parcului. În figura 2 le-am evidențiat pe acestea, cu
software-ul QGIS. Pe lângă asta, am realizat tabelul cu principalele sculpturi sau statui din parc (tabel
2), cu date furnizate de pe (Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic) și cu observațiile
de pe teren. Starea lor este bună, dar nu sunt amplasate strategic, din punctul meu de vedere.
Chestionarul privind atractivitatea și accesibilitatea Parcului Regele Mihai I
Acesta cuprinde un set de 13 întrebări și s-a desfășurat pe o perioadă de 3 zile, pe un eșantion
de 228 de persoane. În scopul diversității și relevanței răspunsurilor, persoanele chestionate au vârste
cuprinde între 13 și 65 de ani. Conform profilului vizitatorilor, vârsta medie este de 28,23 ani, iar
intervalul de vârstă predominant este cel de 20-29 ani.
În ce privește motivația alegerii parcului, conform așteptărilor, motivul principal ales de
vizitatori este reprezentat de spațiile verzi. Acestea au fost selectate de 154 ori, fiind urmate de dotarea
bună a parcului, cu 62 de voturi. Motivul că parcul se află în proximitatea locuinței vizitatorilor a fost
ales de 50 de ori, dar faptul că parcul reprezintă o scurtătură spre locul de muncă, de acasă, reprezintă
doar 6 voturi. Explicația poate fi că durează aproximativ 20 minute pentru a-l traversa.
Pentru ca oamenii să își formeze o idee a ce pot face în acest parc, s-a discutat despre scopul
vizitei (fig 3). Totalul răspunsurilor depășește totalul numărului vizitatorilor deoarece a fost activat
răspunsul multiplu, astfel încât fiecare persoană a putut alege mai multe variante. Majoritatea
persoanelor au avut ca scop comun recreerea. Restaurantele și terasele sunt distribuite aproximativ pe
toată suprafața parcului, acestea organizând evenimente ocazional, motiv pentru care au fost slecetate
de 50 ori. Plimbarea cu barca și vaporașul se situează pe locul al III-lea în preferințele vizitatorilor,
fiind aleasă de 44 de ori.

Fig.3. Scopurile vizitării parcului
De asemenea, este important de menționat că 216 respondenți afirmă că parcul este unul sigur,
în care se simt protejați. Acesta reprezintă un procent de 94,7%. Modul în care vizitatorii ajung în parc
este important pentru a aprecia accesibilitatea parcului, astfel încât consider necesară o analiză a
transportului în comun. Pentru ca un parc să fie accesibil, are nevoie de o încadrare bună, un plan bun,
o mărime relativ mare pentru a permite accesul de pe mai multe artere și de alternative de transport
pentru a ajunge în el. Așadar, opțiunea primară a fost mașina personală, cu un număr de 95 voturi
(fig 4).
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Fig.4. Mijloacele de acces ale vizitatorilor
Locurile de parcare sunt satisfăcătoare în perioadele neaglomerate, iar faptul că parcul se află
pe Șoseaua Kiseleff, Șoseaua Nordului și Bulevardul Aviatorilor face ca accesul să fie variat. A doua
alegere în topul preferințelor este metroul, fiind ales de 70 de ori. Stația Aviatorilor are 3 ieșiri pe
Bulevardul Aviatorilor, una dintre acestea aflându-se chiar la intrarea în parc, în fața centrului de
împrumut biciclete. Metroul e o alternativă bună pentru a ajunge în parc deoarece reprezintă o metodă
mai rapidă decât traficul la suprafață. Pentru persoanele care au locuința departe de zonă, stația de
metrou Piața Unirii are alternativa de a schimba metrou spre cartierul Pipera, prin Magistrala 2. Din
acest motive apreciez că metroul are un număr atât de ridicat. Pe locul al treilea se situează
autobuzul/troleybusul, cu un număr de 51 de alegeri. Autobuzele vin din părțile opuse ale orașului,
așadar este foarte variat și reprezintă o alternativă ușoară. De la Piața Romană, autobuzul 301 are stație
lângă Lacul Herăstrău, permițând accesul ușor în parc. total al voturilor din grafic nu corespunde cu
numărul total de persoane chestionate.
Din punct de vedere la ce îîi atrage pe turiști, în topul preferințelor vizitatorilor se află
categoria de spații verzi/natură, cu un număr total de 102 voturi. Vegetația arboricolă cu mii de
exemplare, florile din zona Expoflora și spațiile verzi pe care vizitatorii se pot relaxa reprezintă cel
mai important avantaj al parcului Herăstrău. Mărimea mare și amplasarea constituie a doua preferință
a vizitatorilor, cu o valoare de 61 de voturi. Datorită mărimii sale de 110 hectare (S. E. Colesca 2011),
parcul oferă multe alternative. Parcul este împărțit în două zone distinctive, respectiv cea de distractii
și cea liniștită, pentru recreere și liniște. Mărimea mare a lacului le permite vapoarelor un traseu de
mare distanță.

Fig.5. Problemele regăsite în parc
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În ceea ce privește problemele regăsite în parc (fig 5), majoritatea a spus că nu au întâlnit
probleme. Dar, prima problemă a fost reprezentată de infrastructura proastă. Aici intră străzile si
trotuarele care sunt „pline de gropi” sau nemodernizate. Tot în această categorie intră și lipsa unor
piste de biciclete sau prezența lor prea mică. A doua cea mai mare problemă a fost corelată cu
curățenia deficitară sau neglijabilă, în care s-a răspuns cu faptul că toaletele nu sunt întreținute, sunt
prea puține sau că deșeurile sunt aruncate pe lângă bănci sau pe spațiul verde. Faptul că în parc și în
proximitate există restaurante sau cluburi, face ca problemele oamenilor să fie zgomotul sau
aglomerația.
Pentru a obține atractivitatea parcului a fost important să aflăm unde sunt domiciliați
vizitatorii. Este relevant pentru actualul articol să se observe interesul oamenilor, pentru parc. Din cei
228 de vizitatori, 179 locuiesc în București. Din cauza faptului că multe persoane au completat doar
localitatea de domiciliu, respectiv aici, „București”, a fost imposibilă introducerea lor pe harta de mai
jos. Un număr de 114 persoane a fost distribuit pe harta Bucureștiului, din toate cele 6 sectoare.
Distribuția este una inegală pe toată suprafața. Cea mai mare pondere a numărului de vizitatori a fost
înregistrată în Sectorul 6, respectiv în cartierele Drumul Taberei, Crângași și Militari. Cei mai mulți
locuiesc în Drumul Taberei. Pe de altă parte, cei mai puțini locuiesc în sectoarele 4 și 5, respectiv în
Berceni și Rahova, apreciind ca motivele sunt legate de distanța prea mare. Parcul Herăstrău este situat
în Nordul capitalei, în sectorul 1, iar numărul mare de vizitatori care au domiciliul aici au spus că
ajung în parc cu mașina personală. O pare din vizitatori au domiciliul în zonele Băneasa, Aviației,
Pajura Aviatorilor și Dorobanți. De asemenea, și centrul capitalei reprezintă o pondere crescută,
respectiv zonele Tineretului, Vitan, Dristor sau Dristor. În Sectorul 2, cele mai multe persoane
locuiesc în Cartierul Pantelimon. Conform distribuției (fig 6), din cei 114 de bucureșteni, cei mai multi
au domiciliile în cartierele din proximitatea parcului și Cartierul Drumul Taberei. Un număr de 57 de
vizitatori care nu a fost distribuiție pe hartă au specificat doar municipiul București sau doar sectorul,
fiind imposibil de estimat.

Fig.6. Distribuția spațială a vizitatorilor din Municipiul București
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Totodată, pe baza răspunsurilor din chestionarul realizat de mine, o bună parte din vizitatori nu
au domiciliul în București, mai exact 40. Cel mai mare procentaj este obținut de vizitatorii care au
domiciliul în județul Ilfov (Bragadiru, Chiajna, Otopeni, Popești-Leordeni, Grădinari, Sitaru și
Voluntari), cu 40%, respectiv 16 domicilii. Zece persoane au domiciliul în județul Giurgiu (Giurgiu,
Răsuceni, Bâcu, Tântava), cu un procentaj de 40% din procentajul total al persoanelor domiciliate în
afara capitalei.
CONCLUZII
Parcurile urbane reprezintă parcurile situate în intravilanul localității sau municipiului, care
pot avea în alcătuire elemente precum grădini, spații de agrement, restaurante și terase, un lac sau
spații de închirieri. Acestea au adus, de-a lungul timpului, beneficii economice, sociale sau ecologice.
S-a demonstrat ipoteza de inceput, anume că parcul este cel mai important, atractiv și accesibil
parc din București.
În urma analizei chestionarului, s-a constatat faptul că interesul vizitatorilor este unul ridicat.
Alegerea majoritară a vizitatorilor în ceea ce privește motivația alegerii acestui parc au fost spațiile
verzi, iar scopul principal, recreerea. Deși prezintă interes, frecvența majoritară vizitării acestuia este
una destul de scăzută, în speță mai rar decât o dată pe lună sau lunar, iar majoritatea a ales să petreacă
în parc un timp mediu de 1-2 ore. Conform rezultatelor chestionarului, atracția principală a parcului
este reprezentată de spațiile verzi/natură, dar și de mărimea mare. Pentru a afla atractivitatea a fost
realizată repartiția vizitatorilor în funcție de domiciliu, iar cei mai mulți locuiesc în Sectorul 6.
Articolul științific prezintă o utilitate socială și turistică, deoarece își propune să valorifice
obiectivele socio-culturale ale Parcului Regele Mihai I, pacurile verzi urbane și nivelul de atractivitate
și accesibilitate al Parcului Herăstrău.
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AGREMENTUL ÎN SPAȚIILE VERZI AMENAJATE DIN MUNICIPIUL
BUCUREȘTI. STUDIU DE CAZ: PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA
NĂSTASE SORINA-DANIELA
Abstract: Alexandru Ioan Cuza Park is one of the most beautiful and visited parks in Bucharest and has
important resources for leisure tourism. The paper aims to study the degree of satisfaction of the tourists
regarding the various spaces in the I.O.R Park. The study was carried out using a survey method that was
designed to collect feedback from a sample of tourists. The results of the study reveal that although the
arrangement of the park is acceptable, it does not meet the expectations of the tourists. This study can be used by
students conducting studies related to tourism.
Cuvinte cheie: Spații verzi, amenajări de agrement, agrement, parcul Alexandru Ioan Cuza

INTRODUCERE
La nivel general, agrementul cuprinde acele activități care sunt legate de deplasările în
mijlocul naturii și vizează destinderea şi reconfortarea fizică şi psihică ale unui turist sau ale unui grup
de turiști. Astfel, în cazul satisfacerii unor nevoi fizice, activităţile sportive, cele care pun în mişcare
organismul uman, de la simpla plimbare până la realizarea de performanţe, deţin un loc important.
Având în vedere că, municipiul București este foarte aglomerat, cu o populație de aproximativ 2
milioane de locuitori, oamenii au nevoia de spații prin care se pot relaxa și destinde din această
aglomerație urbană, practic, spațiile verzi reprezintă un adevărat moderator al impactului activităților
umane asupra mediului. Ele facilitează curăţirea fizică şi chimică a atmosferei, diminuarea poluării
fonice precum şi moderarea climatului urban.
Din punct de vedere social, zonele verzi, care sunt spații publice, contribuie la creșterea
incluziunii sociale, prin crearea de oportunități pentru persoanele de toate vârstele de a putea
interacționa fie printr-un contact social informal, fie prin participarea la evenimente comunitare
(Colesca, Alpopi, 2011). Zonele verzi care sunt bine conservate joacă un rol important în menținerea
sănătoasă a populației urbane. Prin aceste zone, oamenii pot avea un stil de viață mai activ (plimbări,
jogging, ciclism etc). De asemenea, aceste zone verzi oferă și locul de joacă ideal pentru copii,
contribuind astfel la dezvoltarea lor fizică, mentală și socială. Datorită valorii amenajărilor
peisagistice, zonele verzi conferă identitate așezărilor umane (Gondo și Zibabgwe, 2010).
Practic, zonele verzi sunt o mare necesitate pentru populație și contribuie la menținerea unui
stil de viață sănătos, prin posibilitatea practicării unor activități de agrement în aer liber și prin crearea
unui mediu social care să faciliteze interacțiunea oamenilor și destinderea din viața cotidiană.
În studiul de față se va analiza Parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut ca și parcul I.O.R, care
este situat în partea centraal-estică, în al treilea sector al capitalei și care este unul dintre cele mai mari
parcuri din București. Oferă condiții potrivite de relaxare și distracție pentru oamenii care locuiesc în
cartierele Titan, Dristor, Balta Alba. Suprafața acestuia se întinde pe 210 acri și cuprinde alei pavate,
locuri de joacă, două terenuri de fotbal sintetice, 5-6 terenuri mai mici, unde se poate juca atât fotbal
cat si baschet, un loc special amenajat pentru rollerblader si skateboarding, un ring de patinaj artificial
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care poate fi amenajat vara, câteva terase mici, un restaurant și un lac în mijlocul parcului. Lacul este
unul natural și există patru insule mici pe el. În timpul verii, se pot închiria bărci și caiace și se poate
vâsli pe lac în scopuri de distracție.
LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ
Spațiile verzi pot fi definite ca spații publice sau private în zonele urbane, acoperite de
vegetație (Haq, 2011). Acestea sunt recunoscute prin multifuncționalitate, având nu doar caracter
decorativ, ci și actoricesc ca un sistem complex, cu servicii sociale, de mediu și funcții,contribuind la
îmbunătățirea calității vieții (Quintas, Curado, 2009).
Spaţiile verzi ocupă un loc primordial în echilibrul fizic şi psihic al mediului urban, arborele,
chiar izolat, constituind o apărare a omului împotriva agresiunilor oraşului şi a aridităţii caracteristice
acestuia (Erdeli, Pătrășcoiu, 2004).
Principalul rol pe care îl au zonele verzi pentru orașe este să contribuie la deservirea unor
servicii pentru populație (Bogan, 2018). Din această perspectivă, menținerea unei calități ridicate a
spațiului verde urban și îmbunătățirea performanței funcționale sunt necesare pentru o mai bună
calitate a vieții (Baycan, Nijkamp, 2004). Calitatea și durabilitatea orașelor depind în mare măsură de
proiectarea, întreținerea și gestionarea spațiilor verzi și alte spații deschise și publice, astfel încât să își
îndeplinească rolul social și în crearea imaginii orașului (Baycan, Nijkamp, 2004).
Astfel în România, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din zonele urbane precizează că prin spaţiu verde se înţelege „zona verde din cadrul oraşelor şi
municipiilor, definită ca o reţea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific
este determinat de vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee)” (art. 2). Prin
această lege se „reglementează administrarea spaţiilor verzi, ca obiective de interes public, în vederea
asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei”(art. 1).
Prin urmare, agrementul presupune petrecerea timpului liber în condiții cât mai agreabile și se
referă la deplasările legate în mijlocul naturii, vizitarea ariilor protejate sau contactul cu populația și
cultura destinației gazdă (Gheorghilaș, 2014).
De asemenea, importanța infrastructurii sportive și de agrement pentru turismul urban este subliniată
de Page și Hall (2003) care menționează că „dimensiuni suplimentare importante ale turismului
sportiv sunt dezvoltarea infrastructurii sportive și utilizarea evenimentelor sportive ca formă de
promovare pentru orașe’’.
Spațiile de agrement includ urmatoarele amenajări: parcuri, grădini publice, parcuri de
distracții, piscine, centre sportive, muzee, teatre, expoziții, cinematografe, unități alimentare etc.
(Cândea, Bogan, Simon, 2012). Multe spații verzi, precum parcurile au un rol de protecție și
îmbunătățire a standardelor de calitate a mediului în orașe și sunt poli de atracție pentru locuitori,
precum și pentru toate tipuri de turism (turism de agrement, cultural, turism de afaceri, turism de
congrese și întâlniri sau forme de turism mixt).
METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul acestui studiu este de a afla care este gradul de satisfacție a turiștilor cu privire la
spațiile amenajate din parcul Alexandru Ioan Cuza pentru turismul de agrement. Obiectivele urmărite
se bazează pe gradul de mulțumire legat de amenajările din parc cu privire la practicarea turismului de
agrement dar și posibilitățile de îmbunătățire a acestui parc.
Pentru acest studiu am consultat literatura de specialitate din articole științifice publicate
despre spațiile verzi și agrementul practicat în aceste spații. Pentru a afla opinia turiștilor am aplicat
metoda anchetei prin instrumentul chestionarului semistructurat, alcătuit din 13 întrebări care s-au
bazat în cea mai mare parte pe scara Likert în 5 trepte de evaluare pentru a identifica părerea
oamenilor despre amenajările existente în parc. Chestionarul a fost aplicat în Parcul Alexandru Ioan
Cuza, în perioada 18-21 noiembrie 2021. Datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Microsoft
Excel 2010, realizându-se grafice corespunzătoare fiecărei întrebări. De asemenea, au fost folosite:
metoda descriptiv-interpretativă pentru a evidenția rezultatele cercetării și metoda observației pe teren.
Întrebările au fost structurate pe obiectivele cercetării, și anume primele 6 întrebări s-au bazat pe
identificarea pasiunilor turiștilor și pe timpul pe care îl alocă pentru practicarea turismului de agrement
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în parc. Următoarele întrebări au fost utilizate pentru a evidenția gradul de mulțumire cu privire la
amenajările de agrement din parc și nu în ultimul rând o întrebare deschisă care s-a bazat exclusiv pe
opinia turiștilor despre practicarea agrementului în parcul I.O.R și despre posibilitățile de îmbunătățire
a parcului.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Eșantionul obținut are o structură predominată de categoria de vârstă 15-25 ani, însemnând
61%, urmați de categoria 41-65 ani care însumează un procent de 30%. Din punct de vedere al
genului, acesta este inegal cu un procent de 73% din categoria genului feminin care au răspuns la
chestionar. Nivelul de studii al persoanelor intervievate este preponderent universitar (57%) și se poate
observa o diferență între răspunsurile acestora, ce sunt mai elaborate și cu accent pe detalii, decât a
celor cu nivel de studii mai scăzut ce au răspuns la mod general sau evaziv. Ultimele date sunt cele
legate de profesia respondenților, putându-se observa că un procent de 23% nu au încă un loc de
muncă, fiind studenți. Un procent de 7% sunt profesori, 5% agenti de turism, iar în categoria alte
meserii (61%) putem enumera contabil, inginer, jurist, manager, administrator. (tabelul 1).
Tabel nr.1. Tabel cu datele demografice ale respondenților din chestionar
Categorie Procent
de vârstă

Genul

Procent

Nivelul de
studii

Procent

Profesia

Procent

15-25

55%

Feminin

73%

Gimnaziale

-

Student

23%

26-40

13%

Masculin

27%

Liceale

13%

Profesor

7%

41-65

30%

Universitare

57%

Agent turism

5%

Peste 65

2%

PostUniversitare

30%

Economist

4%

Altele

61%

Primul element vizat face referire la determinarea persoanelor care practică agrementul în
spațiile verzi, astfel un procent de 97% au răspuns afirmativ cu privire la acest aspect. Aceștia
vizitează spațiile verzi doar o dată pe săptămână pentru a practica agrementul (un procent de 52%), pe
când 41% își aloca mai mult timp pentru acest tip de turism, adică de două trei ori pe săptămână. Un
alt aspect foarte important pentru acest studiu este reprezentat de timpul pe care și-l alocă oamenii
pentru a petrece timpul liber în parc, 51% practică agrementul doar în weekend, pe când 44% și în
timpul săpămânii și în weekend.
Pasiunile influențează alegerea practicării unui anumit tip de turism, astfel un procent de 61%
sunt pasionați de plimbările în natură și aleg să viziteze parcurile, iar 24% din respondenți preferă să
citească, iar un loc numai bun pentru acest hobby este parcul. Un procent mai mic, 7% vizitează parcul
pentru a practica diferite sporturi.
Având în vedere că studiul se bazează pe analiza parcului Alexandru Ioan Cuza, un alt aspect
important a fost reprezentat gradul de frecventare a parcului de către turiști. Conform fig.nr.1, un
procent de 59% au vizitat parcul în ultima lună, pe când 21% acum două, trei zile și 20% în ultima
săptămână. Se constată că acest parc este ales de aproximativ jumătate din acest eșantion si este destul
de frecventat pentru practicarea agrementului.
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Fig.1. Vizitarea parcului IOR
Motivele pentru care turiștii
vizitează parcul Alexandru Ioan
Cuza se regăsesc în figura de mai
jos (fig.nr.2). Astfel, 40 de
persoane preferă plimbarea în aer
liber, pe când ceilalți admiră
flora și fauna, vizitează parcul
pentru a se relaxa sau a practica
un sport ori o activitate de
agrement. Există o multitudine
de activități pe care le poți face
dacă optezi să vizitezi un spațiu
verde, iar beneficiile aduse
contribuie la un stil de viață mai
sănătos.

Fig.2. Motivele vizitării parcului IOR

Conform fig.nr.3, respondenții au fost rugați să răspundă cu o nota de la 1 la 5 (unde 1
înseamnă foarte slab si 5 excelent, au mai existat și răspunsuri notate cu 6- nu știu/nu răspund,
răspunsuri care nu au fost luate în considerare pentru analiză) la câteva afirmații despre parcul I.O.R.

Fig.3. Percepția turiștilor asupra Parcului I.O.R.

42

Astfel, spațiile dedicate pentru practicarea unui sport au primit o medie de 4.05 din partea
turiștilor, ceea ce rezultă că parcul dispune de numeroase spații favorabile practicării diferitor sporturi.
Pe de altă parte spațiile dedicate pentru relaxare au primit note mult mai mari, media răspunsurilor
fiind de 4.19, astfel turiștii sunt mulțumiți de existența foișoarelor, grădinilor și nu în ultimul rând al
insulelor, însă pot fi mult mai îmbunătățite. Cele mai mici note au fost acordate pentru prezența
structurilor de alimentație publică din parc, care sunt deficitare, motiv pentru care media notelor este
de 3.81. Aceeași medie a fost acordată și pentru organizarea evenimentelor culturale din parc, din
cauza numărului redus al acestora. Nu în ultimul rând, turiștii și-au expus opinia cu privire la
organizarea de evenimente de tip târguri sau expoziții care au primit o medie puțin mai ridicată de
3.83.
Următorul aspect relevant pentru acest studiu a fost reprezentat de analiza gradului de
mulțumire cu privire la suficiența anumitor spații și locuri construite în cadrul parcului Alexandru Ioan
Cuza. Prima afirmație face referire la spațiile amenajate pentru locurile de joacă pentru copii, unde
80% consideră că sunt suficiente. De asemenea, construcțiile din lemn, precum foișoarele sau băncile
au primit un răpuns afirmativ cu privire la numărul acestora de la un procent de 63% din respondenți.
Pentru felinarele și reflectoarele pentru iluminarea parcului reiese faptul că acestea nu sunt
suficente, 41% consideră că ar putea fi mult mai multe. Nu în ultimul rând, spațiile cu echipamente
sportive din parc au acumulat un răspuns negativ cu un procent de 54%.
Pentru practicarea turismului de
agrement, unul dintre principalele
obiective din parc este Lacul Titan.
Pentru practicarea agrementului în acest
parc trebuie să se țină cont de nivelul de
întreținere
al
lacului.
Conform
răspunsurilor (fig.nr.4), 64% consideră
că are un nivel bun de întreținere, pe
când 12% afirmă că ar avea nevoie de
îmbunătățiri.
Fig.4. Nivelul de întreținere al Lacului Titan
Pentru o evidențiere cât mai clară a problemelor cu care se confruntă parcul, respondenții au
răspuns deschis și și-au exprimat opinia cu privire la modalitățile de îmbunătățire a serviciilor, dar și a
structurilor de agrement din parcul I.O.R. Conform acestor răspunsui se constată că majoritatea
turiștilor doresc să se organizeze evenimente culturale, târguri în parc pentru a atrage un număr mai
mare de oameni. De asemenea, parcul ar trebui să fie mult mai curat, iar lacul mult mai bine întreținut.
Construcțiile din lemn și foișoarele să fie mai numeroase, mai ales că pe timp de weekend numărul
turiștilor din parc este foarte ridicat. Alte propuneri fac referire la atragerea de fonduri de la primărie
pentru amenajarea parcului, pentru lărgirea aleilor și pentru apariția mai multor structuri de alimentație
publică.
Astfel, deși parcul deține structuri potrivite pentru practicarea agrementului, consider că
acestea nu sunt suficient valorificate și promovate și nu sunt bine întreținute, motiv pentru care ar
trebui să se țină cont de aceste propuneri pentru o mai bună dezvoltare a turismului de agrement din
Parcul Alexandru Ioan Cuza.
CONCLUZII
Agrementul în spațiile verzi este esențial în zilele noastre pentru o destindere de la viața
cotidiană, astfel ar trebui să ofere turiștilor resurse și posibilități de a petrece timpul liber într-un mod
plăcut și în condiții propice unui astfel de tip de turism.
În urma acestui studiu se constată că parcul Alexandru Ioan Cuza are nevoie de îmbunătățiri
pentru o mai bună dezvoltare a turismului de agrement. Deși dispune de amenajări de agrement,
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acestea nu sunt suficiente pentru turiști și nu sunt întreținute corespunzător. Mai mult decât atât ar
trebui să se organizeze și evenimente culturale, în aer liber cu diverse tematici pentru o atragere a
turiștilor și pentru o promovare a parcului. Cu alte cuvinte, turismul de agrement ar putea lua
amploare, iar numărul de turiști ar fi în creștere, parcul I.O.R. ajungând să se bucure de un grad de
satisfacție ridicat față de resursele pe care le oferă pentru turiști.
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CONTRIBUŢIA COMPONENTELOR ETNOGEOGRAFICE LA CREAREA ŞI
AFIRMAREA UNEI IDENTITĂŢI LOCALE. STUDIU DE CAZ:
VALEA HȂRTIBACIULUI
PĂUN VALENTIN-ALEXANFRU
Abstract: The ethnofolkloric specificity of the Hârtibaciului Valley region is an important symbol for the whole
country, but not only for the local identities. For this reason, this research aims to highlight and analyze the main
ethnogeographic components of the studied region and how they can contribute to the creation of a local identity.
The results show that local values and the present multiculturalism are two factors of interest in drawing a
community that can't wait to be discovered and their story heard. Although these elements are preserved
internationally, in Romania we are still working on this issue and it will take time to resolve this impediment in
the development of the region. Thus, the present study outlines how rich this corner of Romania is from an
ethnogeographical point of view and what values local identities have in defining the place.
Cuvinte cheie: Valea Hȃrtibaciului, etnogeografie, tradiţii, obiceiuri, identităţi locale

INTRODUCERE
Valea Hârtibaciului este o regiune ce dispune de un potențial etnogeografic și natural de o
mare valoare, dar care însă nu este recunoscută și valorificată la adevărata sa importanță, din pricina
mai multor motive, precum lipsa fondurilor, infrastructura modestă, o pregătire destul de slabă pentru
oamenii care sunt desemnați să promoveze acest teritoriu. Inexistența unei strategii bine puse la punct
pentru a scoate în evidență aspectul etnogeografic al regiunii este un mare minus adus atât
patrimoniului, cât și al identităţilor locale ce nu-și pot expune valorile culturale.
Această cercetare este importantă pentru că reuşeşte să scoată în evidență lucrurile mai puțin
cunoscute de către publicul larg și încearcă să valorifice acele aspecte de trai și cultură care subliniază
puternica originalitate a identităților locale.
Tema prezentă s-a studiat încă din vremuri destul de îndepărtate, precum este dat de afirmația
că “etnogeografia este un termen care a fost folosit de la sfârșitul anilor 1800 pentru a face referire la
geografiile popoarelor indigene”1. În studiile antropologice timpurii, etnogeografia a descris modul în
care triburile studiate au folosit cunoștințele transmise și dezvoltate generație după generație pentru a
utiliza caracteristicile geografice și de mediu în avantajul lor, fie pentru vânătoare, fie pentru
medicamente2. Dacă ne raportăm la culturalitate, timp de 100 de ani, geografia culturală a fost un
punct mort, un aspect lateral irelevant pentru persoanele care nu doresc să iasă din fotoliul moale și să
facă geografia așa cum trebuie făcută în domeniu. Geografii culturali au fost mai mult decât dornici să
meargă pe teren câteva săptămâni, așa numit sezon de teren și apoi să depună un efort mult mai mare
și credibil decât este3.
Korski, R., (2019), “Ethnogeography and Other Essays on Geography and Geographers”, pg. 206-207
Barrett A., (1908), “The Ethno-Geography oft he Pomo and Neighboring Indians”, pg. 1-2
3
Crang, M., (1999), “Nation, region and homeland. Cultural Geographies”, pg. 6, 447–449
1
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În literatura de specialitate, o imagine destul de interesantă este redată prin faptul că
etnogeografia se referă la percepția societății asupra mediului din care face parte, la înțelegerea
proceselor naturale și culturale care creează modele spațiale. Aici, mediul include totalitatea
ecosistemului bio-fizic și uman, în cadrul căruia trăiește o societate. Când privim etnogeogografia unui
anumit popor, ne preocupăm de viziunea lor despre lume; înțelegerea lor de procese și modele de
mediu percepute; organizarea spațială pe care o impun mental și fizic peisajul terestru. Etnogeografia
este percepția societății, o expresie culturală care este transmisă de la generație la generație prin
încultură, este amplificată de experiență și este în același timp, o afirmație probabilistică a percepției
indivizilor. Înțelegând puțin acest concept, cum se obține cel mai bun din ambele, etnografie și
geografie, pentru a produce etnogeografia?
Marcell Mauss, fiind unul dintre cei mai renumiți savanți francezi ai acestui domeniu, sublinia
necesitatea ca etnograful să nu se rezume numai la descriere, ci să cunoască și raporturile dintre
faptele pe care le studiază. El arată că “Știința etnologică are ca finalitate observarea societăților și ca
scop cunoașterea faptelor sociale. Etnograful trebuie să aibă grijă de a fi exact, complet, el trebuie să
obțină sensul faptelor și raporturilor dintre ele, sensul proporțiilor și articulațiilor.”1
Pentru că etnogeografia este studiul distribuției geografice a raselor sau popoarelor și relația
lor cu mediile în care trăiesc, o perspectivă interesantă este evidențiată și într-o analiză asupra rolului
tehnicilor etnografice în planificarea turismului, în acest mod putând observa și potențialul
etnogeografic al unui areal. De data aceasta, termenul de etnogeografie este înlocuit cu etnografie care
se referă la stadiul obișnuit de lucru pe teren al cercetărilor efectuate în antropologie culturală2. Este
folosit pentru a clasifica, descrie și analiza anumite culturi sau fenomene culturale3. Tehnicile
etnografice au fost folosite pentru a examina diverse proiecte de dezvoltare propuse, deoarece sunt
percepute ca furnizând informații de fond despre persoanele implicate4 și poate fi util în evaluarea
efectelor probabile ale unei scheme luate în considerare. Multe studii etnografice au fost realizate în
domeniul turismului (de exemplu, Adams 1992; Nunez 1963; Scures 1994; Smith 1989). Etnografia
este abordarea obișnuită de cercetare a antropologiei culturale, deși este tot mai des folosită și în alte
discipline, precum sociologia și psihologia. Depinde în mare măsură de observarea participanților de
către un lucrător de teren (sau etnograf) pentru colectarea datelor. Acest proces implică participarea la
grup sau societatea care urmează să fie studiată și utilizarea interviurilor, de la conversații cotidiene la
interviuri mai formale, semistructurate, în profunzime, pentru a înțelege fenomenele observate. În
cercetarea etnografică se pleacă de la o investigație concretă asupra fenomenelor actuale. Deci,
aspectele de cultură populară tradiționale nu pot fi studiate în afara contextului lor din acea realitate
contemporană, chiar și în acele momente în care investigația are ca scop primordial lămurirea genezei
unor fenomene.
Acestea fiind spuse, după ce am observat perspectivele mai multor autori și am analizat
conceptul de etnogeografie ȋn raport cu identităţile locale, putem afirma faptul că nevoia de noi
abordări pe această temă este una destul de mare pentru că cea mai utilă virtute a etnogeografiei
trebuie să stea cu siguranță în faptul că o antrenăm asupra noastră: examinăm propriile noastre
credințe și legăturile lor culturale și sociale.
Elaborarea acestei cercetări are drept scop evaluarea principalelor noțiuni și componente
etnogeografice din perimetrul Văii Hârtibaciului şi ce rol au acestea ȋn conturarea unor identităţi locale
ce se întind pe două județe Brașov și Sibiu.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Metodologia cercetării pentru această lucrare a urmărit aplicarea anumitor procedee, precum
metoda analitică (observarea și analiza directă, folosirea hărților geografice, colectarea diferitelor date
și informații de pe site-uri specializate, cărți și diverse instituții publice), însă și metode de cercetare
sintetică (generalizare și clasificare a diferitelor elemente). Pe lȃngă acestea prezentate, am aplicat
metoda chestionarului pentru a culege informații și date cât mai elocvente, o metodă foarte bună atunci
Mauss, M., (1967), “L'ethnologie et la politique”, pg. 57
Lévi-Strauss, C., (1963), “Structural Anthropology”, pg. 26-27
3
Cavan, S., (1966), “An Ethnography of Bar Behaviour”, pg. 24
4
Pottier, C., (1993), “Anthropology, Development and the Post-Modern Challenge”, pg. 18
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când se prospectează în mod extensiv un subiect și presupune un nivel exponențial destul de ridicat .
Ambele chestionare au fost create cu ajutorul aplicației Google forms și s-au aplicat pe un eșantion de
98, respectiv 94 de respondenți, din zona cercetată și anume Valea Hârtibaciului, acumulând rezultate
din majoritatea localităților acestei microregiuni. Am vizat parcurgerea unor instituții și locuri publice
pentru a culege cât mai multe răspunsuri și de îndeplini scopul acestei cercetări. Printre institutțiile
vizitate au fost: Primăria Agnitei, Biserica Evanghelică Fortificată din Cincșor, Biserica Fortificată din
Cincu, iar ca locuri publice am vizitat parcul central din Agnita, diverse restaurante, dar și hoteluri.
Metodele prin care am obținut anumite informații sau date statistice, ce au fost utilizate în lucrarea de
față, se prezintă a fi următoarele: folosirea site-ului celor de la Institutul Național de Statistică pentru a
prelua date statistice și interviul liber utilizat în incinta Muzeului ASTRA cu un ghid turistic pentru a
surprinde câteva dintre caracteristicile etnografice ale acestui areal.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Valea Hârtibaciului ocupă partea centrală a țării și aparține de județul Sibiu și de județul
Brașov. Această vale este creată de râul Hârtibaciu ce străbate satele săsești transilvănene până în
punctul în care se intersectează cu râul Cibin.
Această regiune constituie o zonă etno-culturală, ce este dominată de așezări săsești, precum:
Agnita, Iacobeni, Alțâna, Nocrich, Cașolț, Hosman. Este denumită și “Valea Verde” şi conferă o
privelişte unică asupra naturii sălbatice şi a spectaculoaselor biserici fortificate transilvănene. Fiind
înconjurate de niște ziduri de apărare1, aceste clădiri prezintă galerii şi turnuri de strajă. Centrul
urbanistic al acestei văi este reprezentat de oraşul Agnita, centrul economic, fiind comuna Şelimbăr,
iar priorităţile pentru o dezvoltare durabilă sunt conturate de agricultura ecologică, industrie şi
turismul în natură2. Valea Hârtibaciului este clasificată de către Valeriu Butură 3 ca fiind o zonă
etnografică ce aparține de zona Sibiului, care cuprinde sătucele din bazinul median și inferior al
Cibinului, de la Valea Secașului pănă la Sebeș.
În privința unor coodonate istorice, populația săsească stabilită pe valea Hartibaciului încă din
secolul al XII-lea, a contribuit timp de aproape 800 de ani la dezvoltarea, atât economică, cât și
culturală a zonei, alături de maghiari, români și alte naționalități. Portretul de astăzi a regiunii încă mai
păstrează amprenta acestei comunități, fie referitor la arhitectura caselor și a interiorului acestora, fie
la port și vamă.

Fig.1. Localitate săsească, situată în lungul drumului principal
Sursa: Arhivă personală
Butură V, (1978), “Etnografia Poporului Român-cultura materială”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, pg. 42
Date prelucrate de pe site-ul: https://www.cjsibiu.ro/valea-hartibaciului/
3
Ibidem
1
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Datorită populației săsești prezente în acest areal, a condus la conturarea unui anumit specific
în arhitectura tradițională, nucleul vechi al acesteia fiind constituit din construcții de lemn cu un
acoperiș învelit cu paie1. În secolul XVIII și-n cel de-al XIX-lea, populația săsească a evoluat și astfel,
au început să se construiască clădiri din cărămidă, înlocuind învelișul de paie, ceea ce a determinat o
schimbare macro-structurală la întreaga arhitectură2. Indiferent dacă istoria localităților prezente aici a
fost sau nu însemnată de populația romană sau de sași, în cea mai mare parte, sunt sate cu case aliniate
în lungimea unei străzi, preonderent principale. Localitățile săsești au un aspect organizat (fig.1), față
de cele românești care au un aspect înghesuit și pare că acestea s-au dezvoltat în lungul unor cărări mai
întortocheate.
În general, casele de pe Valea Hârtibaciului au fost construite în doua etape, prima pe la
sfârșitul secolului al XVII-lea, iar a doua la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Camera de la stradă (fig.2)
găzduia activități sociale sau ceremoniale și era locul în care erau păstrate bunurile de valoare ale
familiei. Aici se sărbătoreau căsătoriile, erau primiți oaspeți și se purtau negocieri importante
referitoare la vănzarea vinului sau la alte subiecte. În mod obișnuit, în această cameră familiile săsești
țineau lada de zestre și hainele de biserică. Patul era acoperit cu lepedee simple sau brodate, cu perne
îmbrăcate în fețe împodobite, pe pereți erau păretare cu scurte citate religioase sau moralizatoare,
portrete ale mebrilor familiei sau diplome de confirmare. Specific săsesc este armăroaia, un dulap în
perete, în care se păstrau diferite lucruri, iar credențul, un alt dulap în care săsoaicele păstrau vesela
folosită la ocazii speciale3.

Fig.2. Camera de la stradă ilustrată în stil tradițional
Sursa: Arhivă personală
Identitatea locală nu se remarcă doar prin arhitectură, ci și prin îndeletnicirile meșteșugărești
tradiționale ce prezintă valențe cu adevărat importante, atât spiritual, cât și material. Prelucrarea
lemnului, precum și creșterea animalelor sunt 2 activități ce se practica destul de intens în acest areal,
lucru ce au influențat și dezvoltarea aferentă a meșteșugurilor. Așa cum Valea Hârtibaciului este
învecinată cu zona montană și cu pădurile din vecinătate, a influențat astfel, dezvoltarea unei
“civilizații a lemnului”, lemnul constituind o materie primă esențială în construcția caselor și
gospodăriilor, confecționarea diferitelor intstrumente de lucru, cât și la încălzirea locuințelor. În acest
mod, s-au format tâmplarii, dogarii și alți meșteșugari ce vedeau lemnul ca pe o materie primă
primară4.
La începutul secolului al XVIII-lea, meșteșugul picturilor din sticlă a pătruns în satele de pe
Valea Hârtibaciului. De obicei, sătenii pictau mai ales seara, după munca pe câmp, sau iarna. Se
1

Date prelucrate de pe site-ul http://www.muzeulastra.com/2010_06_01_archive.html
Date prelucrate de pe site-ul
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/Turismul%20rural%20si%20agroturismul_0hrwf7.pdf
3
Interviu cu ghidul turistic de la Muzeul ASTRA
4
Date prelucrate de pe site-ul http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vedem-Cultura-si-patrimoniu-Mestesuguri.aspx
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foloseau doar culori naturale ce erau amestecate cu grăsimi animale, ulei de in și gălbenuș de ou.
Acest proces de pictare a icoanei nu a fost unul deloc ușor. Aceasta avea să dea formă sfinților (fig.3),
iar pictorul avea obligația să se pregătească în mod spiritual, iar înainte de a începe munca trebuia să
postească și să se roage1.

Fig.3. Maica Domnului și cu Iisus pe cruce
Sursa: http://retis.ro/2011/08/11/cateva-icoanepe-sticla-din-retis/

Fig.4. Portul popular săsesc
Sursa:https://povestisasesti.com/2013/04/05/portultraditional-sasesc/

Ȋn ceea ce priveşte manifestările folclorice, acestea reprezintă expresia vieții culturale și
sociale în combinație cu un anumit instrument de a evalua și măsura timpul, cu anotimpurile, care pot
să creeze un acord în diversitatea preocupărilor umane cu fenomenele invariabile ale mediului cosmic
și terestru. Toate aceste legături se concretizează prin multiple ritualuri și sărbători 2. Având în vedere
că un număr mare de localități din acest areal au avut o populație preponderent germană (datorită
sosirilor coloniștilor germani în secolul XIII), majoritatea obiceiurilor se situează la interferența dintre
cele două culturi, română și germană: lolele și sărbătoarea cartierului. De asemenea, se remarcă faptul
că Valea Hârtibaciului are note etnofolclorice destul de comune cu Mărginimea Sibiului și cu Țara
Oltului, dar există și câteva elemente care reușesc să individualizeze această zonă, precum: vălitorile,
găteala capului cu coif din Săsăuș, catrința oacheșă de Ilimbav3.
Un aspect important ȋn această cercetare ȋl reprezintă portul popular tradiţional. Istoria de-a
dreptul zbuciumată a oamenilor care trăiesc pe Valea Hârtibaciului, condițiile destul de speciale
specifice, precum și natura geografică a acestor meleaguri, și-au lăsat amprenta asupra portului
popular din acest areal studiat. În acest areal există o diversitate destul de însemnată a costumelor care,
de fapt, se definesc unui stil unitar. Acesta este definit prin prezența pieselor principale de
îmbrăcăminte, ie-catrințe în rândul femeilor și cămașa-cioareci în rândul bărbaților. Așa cum
menționează Iulius Bielz4, portul popular săsesc (fig.4) a păstrat, atât piese de vestimentație de tradiție
țărănească, dar și elemente ce au fost preluate din costumele naționale burgheze de la oraș. Trebuie să
fie precizat și că până la sfârșitul secolului XVIII, în orașele săsești exista un costum național ce se
deosebea de moda epocii, dar și de portul țărănesc săsesc. Prosperitatea economică a meșteșugarilor ce
erau organizați în bresle, a adus țărănimii oportunitatea de a purta haine mai bogate. Țăranii ce făceau
naveta până la oraș, își creau ateliere modeste după ce se întorceau în satele lor. Aceștia aduceau moda
Butură, V., (1978), “Etnografia poporului român”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, pg. 98
Bogan E., Simion T., Cândea M., (2021), “Patrimoniul Turistic al României”, Editura Universitară, București,
pg. 252
3
Rebega, L, (2011), “Teză de doctorat: Dezvoltarea durabilă a turismului în Județul Sibiu”, Universitatea din
București, pg. 126
4
Bielz, I., (1956), “Portul popular al sașilor din Transilvania”, Editura de stat pentru literatură și artă, pg. 36
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și gustul orășenesc, pe care mai departe le adaptau identității locale și astfel, țărăncile, încetul cu
încetul au început să renunțe să-și mai lucreze singular în casă obiectele vestimentare, față de cum o
făceau înainte. Printre piesele mai vechi, dar de tradiție se impun cârpele de cap cu pânză albă și
cămășile ce erau încrețite în jurul gâtului, care de altfel, semănau cu cele ale portului românesc1.
Dacă vorbim despre gastronomia tradiţională, aceasta joacă un rol esenţial ȋn afirmarea unei
identităţi locale pentru că, datorită coexistenței mai multor grupuri etnice reuşeşte să se confere acestei
microregiuni un puternic caracter multicultural, vizibil atât din meșteșuguri, cât și din gastronomie, iar
lipsa unei industrializări puternice a dat loc biodiversității și a generat un potențial agro-turistic. Astfel,
prioritățile de dezvoltare durabilă ale acestui areal sunt legate de turismul în natură și agricultura
ecologică. Valea Hârtibaciului este foarte bogată în producători de panificație și lactate, legume și
fructe, dar și dulcețuri.
Printre preparatele care se regăsesc în patrimoniul local tradițional, se enumeră supe de
diferite feluri, precum supă de găină, de roșii, de cartofi cu tarhon, de hrean cu cârnați şi ciorbe,
precum ciorbă de fasole, de moare, de agrișe, de salată, zeama acră cu sau fără carne, de miel cu
cherval. Varza la cuptor, tocănuri, mămăligă cu ou și cu lapte, brănză cu mămăligă, păpăradă cu creste
de slănină, cocoloș de brânză cu lapte, unt din lapte de vacă sau bivoliță, fasole frecată, carne friptă cu
mămăligă și varză acră, crumpene fierte sau coapte cu ceapă, tocană de cartofi sunt alte exemple de
diversitate gastronomică ce se poate regăsi aici.
Pâinea, cozonacii sau hencleșul
(Hanklich) se coceau în cuptorul de
pâine, aflat în afara casei. Până prin
secolul XVII, sașii consumau foarte
mult pește, fiecare sat având aproape
câte un heleșteu. Dulceața de măceșe
(pe
care
sașii
au
numit-o
Hetschenpetsch, iar denumirea de
„heciumpeci” era folosită de români)
era pe vremuri produs de sași. Pentru a
se pregăti dulceața (fig.5), este necesară
o pastă de măceșe care se obținea prin
extragerea semințelor din fructe și apoi
printr-un proces de fierbere. Pasta ce
rezultă din acest proces se trecea printrFig.5. Dulceață de măceșe săsească
o sită și se fierbea în cuptoarele Sursa: https://povestisasesti.com/2013/09/04/dulceata-detradiționale2.
macese/
Pe lȃngă toate aceste elemente importante cȃnd vine vorba de componente etnogeografice ce
contribuie la crearea unei identităţi locale, un alt aspect esenţial de atins ȋn această cercetare este acela
al bisericilor fortificate. Acestea simbolizează un tip arhitectonic mai aparte de biserici, care servea
atât drept lăcaș de cult, cât și spații de apărare și retragere pentru locuitorii zonei respective. Bisericile
sunt înconjurate de fortificații, adică niște ziduri de apărare cu pietre și turnuri de veghe. Cetățile
respective au fost construite pentru apărare și protecție împotriva invaziilor otomane repetate. În
arealul cercetat, cele mai însemnate biserici fortificate se regăsesc în localități, precum: Hosman,
Agnita, Nocrich, Bârghiș, Alțâna, Dealu Frumos, Cincșor, Cincu. Toate aceste biserici păstrează și
astăzi o imagine medievală a secolelor trecute şi sunt un simbol pentru tot ceea ce ȋnseamnă Valea
Hȃrtibaciului.
Pentru a cunoaşte percepţia identităţilor locale asupra tot ceea ce ȋnseamnă componente
etnogeografice şi a rolului acestora ȋn dezvoltarea turismului, a fost aplicat un chestionar pentru a
surprinde cȃt mai bine realitatea locului. Ȋn privinţa profilului respondenţilor, din segmentul vârstei
reiese că un procent de 33% de respondeți au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, Următorul procent
ca pondere este de 25,5% ce reprezintă vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani. Procente mult mai reduse
urmează se intitulează a fi cei de 30-39 de ani și cei cu vârsta de peste 60 de ani (fig.6). Tineri de 18Cioica, S., (1997), “Album de etnografie și folclor: comunicare și cultură”, Editura Societatea CulturalPatriotică Avram Iancu, Alba-Iulia, pg. 159-161
2
Date prelucrate de pe site-ul: https://povestisasesti.com/2013/09/04/dulceata-de-macese/
1
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29 de ani am găsit foarte puțini în acest areal, lucru ce întărește afirmația mea că tot mai mulți tineri
pleacă de aici spre zone mult mai dezvoltate și astfel, este prezentă îmbătrânirea demografică.
În ceea ce privește ocupația respondenților (fig.7), un procent de 35,1% au răspuns că sunt
angajați cu studii medii, iar 26,6% sunt angajați cu studii superioare, însă aceștia nu lucrează în acest
areal, aici doar au reședința. Procentul de elevi/studenți este de 13,8%, aplicând chestionaul și
acestora, însă liceul, respectiv universitatea unde învață se află în Sibiu. Un lucru foarte interesant pe
care l-am observat pe teren, a fost faptul că oamenii ce aveau o vârstă mai mare de 60 de ani, încă erau
în câmpul muncii și nu pensionari sau pensionari pe caz de boală. Acest fapt subliniază neputința
oamenilor de a se întreține dintr-o pensie.

Fig.6. Vârsta respondenților

Fig.7. Ocupația respondenților

În cadrul primei întrebări ale acestui chestionar (fig.8), unde localnicii au fost întrebați dacă se
practică turismul pe Valea Hârtibaciului, 54,3% au răspuns că da, iar 45,7% au răspuns negativ. Este
foarte surprinzător acest rezultat pentru că majoritatea oamenilor intervievați au afirmat faptul că acest
areal este lipsit de promovare și turiști, dar cu toate acestea sunt de părere că se practică turismul.
Pentru cea de-a doua întrebare (fig.9), un procent de 57,4% au afirmat faptul că nu este pus în
valoare potențialul etnografic, iar 42,6% au spus că da. Aceste valori indică faptul că identitatea
etnografică locală este într-o continuă pierdere, o dată cu plecarea tinerilor în alte localități. Cu timpul,
nu vor mai exista tradiții, obiceiuri port popular și multe altele purtate mai departe.

Fig.8. Practicarea turismului în zonă

Fig.9. Aprecieri asupra potențialului etnografic

Fig.10. Accesibilitatea zonei

Fig.12. Gradul de cunoaștere al zonei

Fig.11. Printscreen exemple răspunsuri întrebarea 4.
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Întrebarea numărul trei (fig.10) înregistrează procente de 46,8% pentru răspuns afirmativ în
cadrul întrebării despre accesibilitatea zonei din punct de vedere al transportului. 33% au spus că nu,
iar 20,2% că nu știu. Prima valoare subliniază nivelul minim de infrastructură al acestui areal, mai ales
în cazul transportului, unde sunt zeci de drumuri neasfaltate și pline de gropi, lucru ce poate fi destul
de riscant pentru cei ce doresc să vină cu mașina aici.
Întrebarea numărul patru (fig.11) a fost o întrebare deschisă pentru a le cere localnicilor o
părere despre cu ce cred aceștia că se remarcă acceastă zonă și care ar fi punctele vulnerabile. Printre
elementele pozitive pe care aceștia le-au menționat sunt: peisajele naturale formidabile, cultura
locului, tradițiile și obiceiurile păstrate, bisericile fortificate, gastronomia și istoria locală și tot ce a
însemnat aceasta. Printre elementele negative se regăsește slaba infrastructură, lipsa promovării, lipsa
turiștilor de a revitaliza economia zonei și nepăsarea autorităților. O pondere foarte mare a
respondenților insistă asupra dezinteresului conducerii asupra stării în care se află această zonă, însă
nu se ia nicio măsură în continuare.
La întrebarea numărul cinci (fig.12), 67% au răspuns că această regiune nu este cunoscută la
nivel naționa, urmând ca doar 19,1% să răspundă că da. Slaba promovare a Văii Hârtibaciului la nivel
național este un mare minus la care autoritățile ar trebui să ia măsuri și să facă o schimbare.
Un procent categoric de 85,1%
au răspuns la întrebarea numărul șase
(fig.13), că acest areal merită să fie
introdus într-un circuit turistic la nivel
național. Doar 9,6% au spus că nu. Cu
toate că perioada prin care trece Valea
Hârtibaciului nu este una pozitivă,
localnicii doresc acest lucru și vor o
schimbare în bine, în ceea ce privește
turismul și recunoașterea la nivel de
țară.

Fig. 13. Posibilitatea introducerii în
circuitul turistic național

Fig.14. Printscreen exemple răspunsuri
întrebarea 7.

Fig.15. Printscreen exemple răspunsuri
întrebarea 8.

Întrebarea numărul șapte (fig.14) are răspunsuri deschise și dorește să afle părerea localnicilor
și anume dacă acest areal își va pierde valorile tradiționale locale o dată cu introducerea într-un circuit
turistic național. Răspunsurile acestora au un caracter încrezător, că acestea nu se vor pierde, însă în
același timp, sunt și câțiva pesimiști care afirmă că o dată ce această zonă va prospera, tradițiile și tot
ceea ce ține de acest aspect, se vor pierde o dată cu tendința de modernizare.
Ultima ȋntrebare (fig.15) este tot o întrebare deschisă, aici localnicii fiind întrebați dacă
direcția în care se îndreaptă acest areal este una bună sau nu. Și-n acest caz, părerile sunt împărțite,
mulți dintre aceștia spunând că se află pe un trend ascendent, însă mai sunt și pesimiști care cred că
este o zonă sortită de a sta în umbră pentru totdeauna.
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CONCLUZII
Cercetarea de față și-a propus să analizeze contribuţia componentelor etnogeografice la
crearea şi afirmarea unei identităţi locale din perimetrul cercetat, lucru pe care l-a îndeplinit cu succes
atunci când am analizat arhitectura tradițională a caselor, precum și stilul de construcție al acestora,
meșteșugurile ce se practică, aspect care și-a pierdut mult din importanța pe care o avea în vremurile
trecute. Am atins și elemente, precum portul popular, gastronomia și manifestările etno-folclorice,
subiecte care fac parte din identitatea locală și redă o valoare spirituală comunităților. Acest areal dă
dovadă de un patrimoniu bogat, fără de care Romȃnia nu s-ar putea lipsi. Multiculturalitatea prezentă
este doar un motiv ȋn plus pentru care există atȃt de multă diversitate pe toate planurile, iar acest lucru
este un atu cȃnd vine vorba de conturarea unor identităţi locale.
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FLORA INVAZIVĂ ȘI ECOTURISMUL. STUDIU DE CAZ:
AMBROZIA ÎN PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI
POPA (BUTURUGEANU) ELISABETA
Abstract: The problem of invasive species has become, in recent decades, a major concern for researchers in the
field of ecology, environment, but also of all those involved in the evolution of sustainable development policies.
Invasive species pose a major threat to biodiversity and can have an economic and social impact such as human
health. It is well known that there is an interdependence between the people, the environment, and tourism, so
any problem that arises can damage the entire system. Without people and without environment, there is no
tourism, which is why it is essential to maintain a balance between the two of them. Văcărești Natural Park is the
largest green space in Bucharest and the first urban protected area in the country. The aim of the study was an
analysis to identify the impact that ragweed in the park has on ecotourism, taking into account the sustainability
factor. The objectives of the study were: to identify the importance of the park for sustainable development, to
analyze the impact of ragweed on human health in Văcărești Natural Park, to inform the population of Bucharest
about the effects of ragweed in the park and to identify recommendations for sustainable management. The
research methodology consisted in methods such as: consultation of bibliographic resources, participatory
observation, survey using the questionnaire and the interview. The results of the research revealed that there is
ragweed in the Văcărești Natural Park but there is no mapping regarding the spread, that it has an impact on
human health and that there is not enough information about this for those who visit the park.
Cuvinte cheie: ambrozia, flora invazivă, Parcul Natural Văcărești, sănătate, ecoturism

INTRODUCERE
Speciile invazive fac parte din speciile alogene şi sunt considerate o ameninţare pentru
păstrarea specificului ecosistemelor şi funcţionarea acestora (Matei, 2016). Pe lângă amenințarea la
nivelul biodiversității aceste specii pot avea impact asupra sănătății umane și costul reparării daunelor
produse de acestea poate fi foarte mare. SUA estimează cheltuielile pentru combaterea speciilor
invazive ca ridicându-se la o valoare de 80 de miliarde EUR pe an. În 2002, părţile la Convenţia
Naţiunilor Unite privind Diversitatea Biologică (CBD) au convenit asupra unei abordări globale
cuprinzătoare în ceea ce privește problema speciilor invazive. Acestea au solicitat guvernelor să
crească gradul de sensibilizare, să implice comunităţile și să colaboreze cu ţările învecinate.
Prevenirea deplasărilor internaţionale ale speciilor alogene invazive și coordonarea unui răspuns
prompt și eficient în ceea ce privește invaziile va necesita cooperare și colaborare între guverne,
sectoare economice, ONG-uri, organizaţii înfiinţate în temeiul tratatelor internaţionale și publicul larg
(Uniunea Europeană, 2010).
Am ales să fac acest studiu de caz, deoarece Parcul Natural Văcărești este o arie naturală
protejată urbană ce se află la început de drum și chiar dacă în prezent nu sunt date statistice care să
arate exact un număr de turiști care frecventează anual această arie ea are potențial de dezvoltare
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pentru a deveni un obiectiv turistic emblematic pentru capitala României. Scopul studiului a constat
într-o analiză de identificare a impactului pe care îl are ambrozia din Parcul Natural Văcărești asupra
ecoturismului, luând în considerare și factorul durabilitate. Identificarea acestei probleme poate ajuta
la crearea de măsuri care să vizeze protejarea acestui spațiu în timp pentru ca și generațiile viitoare să
se bucure de acest parc.
CONTEXTUL ISTORIC ȘI PREZENT AL PARCULUI
Istoricul Parcului. Parcul Natural Văcărești este situat în sud-estul Bucureștiului (Fig. 1), la 5
km de centru și la 3,6 km de a doua cea mai mare clădire administrativă din lume așa cum este
cunoscut Palatul Parlamentului și are o suprafață de 190 hectare. Înainte de anul 1990 regimul
comunist avea în plan o amplă lucrare hidrotehnică numită Amenajare Lac Văcărești. O parte din
lucrări s-au efectuat însă după anii 1990 lucrarea a fost abandonată. În timp s-a format spontan un
ecosistem, zona fiind populată de numeroase specii de animale și plante. Datorită faptului că în
perioada 2007-2011, Cristian Mihai, specialist în ornitologie, a observat specii rare ale faunei în zona
“Groapa Văcărești”, iar ulterior Cristian Lascu, redactor sef National Geographic, împreună cu
fotograful Helmut Ignat au publicat un articol în numărul 109 al revistei menționate anterior, o echipă
de specialiști în arii protejate, care mai târziu s-au constituit în Asociația Parcul Natural Văcărești, au
decis să își asume misiunea înființării parcului natural. Mobilizarea civică, ampla documentare și
lobby-ul au făcut ca în anul 2016, prin HG nr. 349/2016 această arie să fie declarată parc natural.

Fig.1. Amplasarea Parcului Natural Văcărești
Sursa: Tiberiu Săhlean
Flora invazivă, Ambrozia și impactul acesteia asupra sănătății umane. Plantele adventive
sunt acei taxoni vegetali într-un areal dat, a căror prezenţă se datorează introducerii lor accidentale sau
intenţionate, ca rezultat al activităţii umane (Richardson et al. 2000). Aceste specii reprezintă o
amenințare asupra biodiversității, provoacă daune mediului, pot avea repercursiuni economice și
sociale, iar răspândirea lor a fost accelerată de turism, de intensificarea schimburilor comerciale și în
general de către circulația umană. „Speciile invazive reprezintă o ameninţare majoră la adresa
biodiversităţii. Având în vedere rapiditatea aclimatizării și răspândirii acestora, măsurile adoptate de
un stat membru pot să nu aibă niciun efect dacă ţările învecinate nu acţionează sau nu răspund în mod
concertat. Consecinţele de natură ecologică, economică și socială ale răspândirii speciilor invazive
pentru ţările UE sunt serioase și necesită un răspuns armonizat. ”Stavros Dimas, Comisar UE pentru
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Mediu.ISSG (Invasive Species Specialist Group) este o rețea globală științifică ce adună experți în
invazia speciilor de floră din 41 țări și funcționează ca parte a SSC (Species Survival Commision) a
IUCN (International Union for Conservation of Nature).
Așadar preocuparea pentru sporirea cunoștințelor despre plantele invazive, mijloacele de
prevenire, combatere și eradicare preocupă comunitatea știintifică internațională precum și instituțiile
internaționale abilitate. Există sisteme de informare și avertizare timpurie privind speciile invazive.
Printre acestea se numără: Crearea de inventare ale speciilor alogene invazive pentru Europa
(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE) este un proiect sprijinit de
fondurile europene pentru cercetare și care reunește date cu privire la invaziile biologice în Europa.
Pagina de internet a acestui program oferă detalii cu privire la 10 822 de specii alogene care
invadează, în prezent regiunile rurale, căile navigabile și mediile marine ale Europei. O echipă
internaţională formată din 1 657 de experţi actualizează în permanenţă această bază de date. DAISIE
include o listă alfabetică a celor 100 cele mai dăunătoare specii invazive cu hărţi detaliate privind
localizarea acestora - http://www.europe-aliens.org/; ALARM Evaluarea riscurilor ample de mediu
pentru biodiversitate cu metode testate (Assessing Large Scale Environmental Risks for Biodiversity
with Tested Methods – ALARM) a efectuat cercetări referitoare la modul în care habitatele cad pradă
invaziilor, contribuind la conturarea zonelor care ar putea fi în pericol în viitor. Un alt studiu a
identificat cele șase „ căi de intrare ” principale pe care le pot adopta speciile alogene: eliberare
voluntară evadare, contaminare involuntară, călătorie clandestină, coridoare (de-a lungul drumurilor,
canalelor etc.), și introducere spontană (răspândire naturală)-http://www.alarmproject.net; Reţeaua
nord-europeană și baltică privind speciile alogene invazive (The North European and Baltic Network
on Invasive Alien Species – NOBANIS) reprezintă un portal regional care oferă informaţii privind
speciile alogene din centrul și nordul Europei. Acesta implică 18 ţări partenere din cadrul și din afara
UE și se conectează cu reţelele și proiectele regionale și globale privind speciile alogene invazivehttp://www.nobanis.org/ . (Uniunea Europeană, 2010) Pactul verde european și Strategia europeană cu
privire la biodiversitate pentru 2030 se concentrează asupra importanței acțiunii UE pentru a preveni și
a stopa pierderea biodiversității, iar unul dintre obiective este conservarea siturilor naturale și refacere
ecosistemelor pentru a atinge o stare ecologică bună. La data de 9 iunie 2021, Comisia Europeană a
făcut un apel către 17 țări, printre care și România, prin care să pună în aplicare dispozițiile privind
prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.
Ambrozia (Ambrosia) este o plantă erbacee ce aparține familiei Asteraceae și provine din
America de Nord și Sud, de unde s-a răspândit în Europa. La momentul actual între 23-30% din
populația Europei suferă de rinită alergică. Pe lângă impactul major pe care îl are asupra calității vieții,
rinita alergică reprezintă un factor de risc important pentru apariția și lipsa de control ale astmului.
Numărul de pacienți cu rinită și astm este în creștere. Se estimează că, până în anul 2025, aproximativ
400 milioane de oameni vor avea astm. Un procent de 60-80% dintre pacienții cu astm au sensibilizare
la un alergen. Unul dintre principalii sensibilizanți în Europa, responsabil de apariția de simptome
severe de rinită, rinoconjunctivită și astm, este polenul diferitelor specii de Ambrosia (Bonini, 2020).
Pe lângă reacțiile la nivel respirator aceasta poate da și reacții la nivel cutanat: urticarii, alergodermii și
dermatite atopice.
Din cele aproximativ 40 de specii de Ambrosia, cea mai frecvent întâlnită este Ambrosia
artemisiifolia (Fig. 2). Aceasta a fost identificată și în Parcul Natural Văcărești. La nivel mondial, dar
şi european există programe (LIFE), convenţii (Convenţia Naţiunilor Unite privind Diversitatea
Biologică, 2002), strategii pentru monitorizarea, controlul lor prin măsuri preventive, de eradicare sau
izolare (Matei, 2016). Uniunea Europeană alocă în prezent cel puţin 12 miliarde de euro pe an pentru
prevenirea răspândirii speciilor invazive și repararea daunelor produse de acestea. Apariția ambroziei a
fost constatată încă de la întocmirea studiului de fundamentare, în 2013, dar un studiu de cercetare
desfășurat între anii 2012-2016 a scos la iveală faptul că dintr-un total de 331 specii identificate 80%
sunt native, iar 20% sunt invazive. Printre acestea se numără Ambrosia artemisiifolia și Ambrosia
trifida. Ambrosia Artemissifolia este cea mai răspândită însă flora din parc nu este afectată, datorită
ecosistemului divers de aici, ce reprezintă o concurență eficace pentru aceasta. Zonele cele mai
favorabile pentru ea sunt suprafețele betonate, digurile cu un substrat de o consistență preponderent
nisipoasă, de cel mult 4-5 cm, unde nu au concurență sau nu pot afecta restul florei, însă aceasta
reprezintă un factor de risc de sănătate pentru utilizatorii parcului, în perioada acesteia de înflorire.
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În parc există un traseu tematic numit
”Poteca biodiversității urbane”, dar și
trasee de bicicletă amenajate pe coama
digului, un observator, iar atunci când
timpul permite se organizează și tururi
ghidate
cu
specialiști
ecologi,
ornitologi și biologi, practic se oferă
publicului posibilități de practicare a
ecoturismului, a recreării, dar în
același timp este și o zonă potrivită
pentru
activități
științifice
și
educaționale. Astfel toti vizitatorii
parcului ar putea suferi atunci când
este perioada de înflorire a Ambrosiei.

Fig.2. Ambrosia artemisiifolia
Foto: Bogdan Mihalache

Administrare și probleme prezente de gestionare durabilă a parcului. Inițial parcul a fost
sub administrația Asociației Parcul Natural Văcărești însă din 2018, responsabilitatea a revenit noului
administrator, ANANP (Agentia Națională a Ariilor Naturale Protejate).
La data de 29 octombrie 2021 Consiliul General al Municipiului București hotărăște
înființarea Administrației Parcul Natural Văcărești, serviciu public de interes local al capitalei,
persoană juridică de drept public. Acesta este primul pas demarat de Primăria Capitalei pentru a prelua
oficial administrarea. Această structură va avea 20 angajați și va fi finanțată din subvenții de la bugetul
local al Muncipiului București dar și din venituri proprii.
Nicoleta Marin care este membru al Asociației Parcul Natural Văcărești a declarat pentru
Buletin de București următoarele: “E un pas necesar pentru ca PMB să preia oficial administrarea
parcului. Parcul are nevoie de o structură de administrare dedicată, care să pună în practică soluții
imediate pentru pază și supraveghere. Apoi, administrația urmează să reia și să finalizeze
regulamentul, zonarea și planul de management, un fel de legi fundamentale pentru funcționarea
parcului. Să constituie consiliul științific și consiliul consultativ și să demareze proiecte strategice
pentru conservarea speciilor și habitatelor și pentru amenajarea parcului, pentru a oferi cât mai multor
copii și adulți experiența interacțiunii cu natura, a recreării în aer liber, a învățării în natură. Noi,
APNV, susținem noua structură cu toate competențele echipei noastre, cu experiența și cunoașterea
câștigate în peste 10 ani de observare și îngrijire a parcului și cu resursele pe care le punem la comun
cu PMB pentru o administrare exemplară a primului parc natural urban al țării, în interesul naturii și al
comunității.”
METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul studiului a constat într-o analiză de identificare a impactului pe care îl are ambrozia din
Parcul Natural Văcărești asupra ecoturismului, luând în considerare și factorul durabilitate.
Obiectivele studiului au vizat: identificarea importanței parcului pentru o dezvoltare durabilă, analiza
impactului pe care îl are ambrozia asupra sănătății umane în cadrul Parcului Natural Văcărești, gradul
de informare a populației din București cu privire la efectele ambroziei din parc și identificarea unor
recomandări pentru o gestionare durabilă.
Am ales să fac acest studiu, deoarece această temă nu a mai fost abordată de către alți
cercetători și am considerat că este un subiect de studiat din mai multe perspective, dar și pentru a
trage un semnal de alarmă către o arie naturală protejată ce are nevoie de un management
corespunzător și de acțiuni care să faciliteze dezvoltarea și menținerea ecoturismului din perspectivă
durabilă. Cercetarea a avut mai multe etape și s-a axat atât pe perspectiva calitativă cât și pe cea
cantitativă prin care am reușit să identific impactul pe care îl are ambrozia în Parcul Natural Văcărești
asupra ecoturismului și ce măsuri pot fi luate pentru a păstra durabilitatea.
Metodologia de cercetare a constat în utilizarea unor metode precum: consultarea resurselor
bibliografice, observarea pe teren, ancheta prin utilizarea chestionarului și interviul.
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Pentru a putea identifica importanța parcului pentru o dezvoltare durabilă am trecut prin prima
fază adică prin etapa de documentare ce a constat în consultarea de articole științifice și alte
documente pentru a identifica ce are de oferit Parcul Natural Văcărești, am consultat și alte materiale
precum cărți de specialitate pentru a înțelege mai bine fenomenul studiat și pentru a lega importanța
parcului de dezvoltarea durabilă.
În a doua fază am mers pe teren, unde am utilizat ca instrument calitativ, observația
participativă, pentru a cerceta și a stabili legătura dintre ceea ce obținusem ca informație din
materialele bibliografice cu adunarea de informații de pe teren. A fost o metodă prin care am putut
aduna informații, dar și o încoporare a elementelor pe care eu le-am putut remarca prin prisma
simțurilor proprii.
Pentru a analiza impactul ambroziei asupra sănătății umane, am identificat în primă fază surse
de informare despre Parcul Natural Văcărești și am consultat bibliografie de specialitate ce tratează
problematica plantelor invazive, dar și a ambroziei. Ca parte a cercetării de tip calitativ ce a avut ca
scop înțelegerea fenomenului studiat și pentru a forma o imagine de ansamblu cât mai clară, am
utilizat interviul în profunzime de tip semidirijat. Pentru a mă familiariza cu problema studiată am ales
un eșantion de dimensiuni reduse format din doi medici și două persoane cheie din fosta și actuala
administrație a Parcului Natural Văcărești. Din cauza pandemiei, cu care ne confruntăm în acest
moment, interviurile semidirijate au avut loc on-line, în perioada noiembrie-februarie 2020-2021 și sau bazat pe un ghid de interviu ce a cuprins teme legate de obiectivele studiului, pe care le-am abordat
în discuție, având în vedere obținerea de informații de mare acuratețe.
Conținutul interviurilor a fost ulterior analizat folosindu-se prelucrarea manuală, iar datele
obținute au condus la îndeplinirea a trei funcții cheie: informarea, cercetarea și verificarea. Datele
obținute au vizat toate obiectivele studiului realizat.
Pentru a susține tema abordată în acest studiu, dar și pentru a identifica recomandări pentru o
gestionare durabilă am considerat că este necesar să aflu care este gradul de informare a populației din
București cu privire la efectele ambroziei din parc. M-am orientat către populația din București cu
vârsta de peste 18 ani, deoarece aceștia ar putea fi viitori vizitatori ai parcului ce ar putea fi afectați de
către ambrozie și ar putea reprezenta o categorie afectată având în vedere că locuiesc în orașul în care
se află și parcul. Am utilizat chestionarul ca parte a metodei anchetei. În vederea elaborării
chestionarului am parcurs mai multe etape: am stabilit scopul, obiectivele, ipoteza și am formulat
întrebările și ordinea aplicării acestora, iar în final am aplicat chestionarul on-line. Formatul
chestionarului a fost cel de tip pâlnie și s-a caracterizat printr-un început cu întrebări mai simple a
căror complexitate se mărește pe parcursul derulării lor. Am gândit opt întrebări, de tip închis,
dihotomice, care au vizat două variante de răspuns, dar și o întrebare cu alegere multiplă. Prima parte a
însemnat derularea unor întrebări de identificare, iar următoarea parte întrebări ce au vizat
următoarele: cunoașterea arealului Parcul Natural Văcărești, dacă arealul a fost vizitat, dacă se
cunoaște faptul că ambrozia este o plantă invazivă și dacă se cunoaște faptul că aceasta poate cauza
probleme de sănătate, dacă ar trebui ca autoritățile responsabile să deruleze campanii de informare cu
privire la impactul ambroziei asupra sănătății. Metoda de eșantionare aleasă a fost non-probabilistică,
de tip “ bulgăre de zăpadă”, unde respondenților li s-a recomandat să trimită mai departe chestionarul.
Chestionarul realizat a fost efectuat în perioada decembrie -ianuarie 2020-2021 în mediul online pe
platforma google și prelucrarea datelor a fost realizată în Microsoft Excel 2016.
Pentru a putea identifica recomandări pentru gestionarea durabilă am utilizat date obținute pe
baza răspunsurilor din chestionar, am documentat și verificat dacă există legislație la nivel național și
local cu privire la controlul și combaterea acestei plante și am utilizat și date obținute din interviurile
realizate care s-au referit la acțiunile care s-au luat pentru îndepărtarea plantei Ambrosia și am cerut un
punct de vedere și administratorului ANANP în decembrie 2020 la momentul acela fiind administrator
al parcului.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Importanța Parcului Natural Văcărești pentru dezvoltare durabilă. În prezent Parcul
Natural Văcărești este o arie naturală protejată și ar putea constitui o interesantă atracție de ecoturism
la nivelul capitalei. Pe teritoriul acestui parc au fost identificate specii rare de floră și faună și un
ecosistem deosebit de bogat și complex. Printre speciile foarte importante: insecte (specie nouă pentru

58

fauna țării - Tetramesa variae), specii de păsări protejate la nivel național și internațional (lebăda de
vară, chirighița cu obraz alb, pițigoi, rațe, stîrci, corcodei, cormorani, egrete, ereți, pescăruși etc.), 331
specii și subspecii floristice specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes
trifoliata, specia de interes comunitar Lindernia procumbens sau Wolffia arrhiza, o specie foarte rară,
considerată amenințată la nivel național. (Parcul Natural Văcărești)
În parc se pot desfășura activități cu caracter turistic, științific, recreativ precum observarea
naturii, plimbări cu bicicleta, drumeții, activități sportive, cercetare, tururi educative.
Ecoturismul se bazează pe o protejare a mediului adică turistul va avea grijă să nu producă
daune asupra mediului înconjurător. (Matei, 2010)
Prin studiul realizat timp de 16 luni de către Asociația Parcul Natural Văcărești prin programul
Țara lui Andrei s-a concluzionat că în parc există 4.676 arbori care înlătură din atmosferă 376 CO2
tone pe an; filtrează 3 tone de poluanți din aer precum ozon, dioxid de carbon, oxizi de nitrogen;
captează 39.471.756 litri de apă pluvială și o includ în ecosistem astfel dacă ar fi să convertim
beneficiile date de parc în bani el oferă beneficii în valoare de 1.6 milioane lei/anual. În destinațiile
turistice durabile calitatea mediului înconjurător este un factor important, el contribuie la formarea
imaginii turistice și poate fi perceput ca furnizor de siguranță sanitară (Matei, 2016).
In cadrul studiului s-au identificat 5 tipuri principale de vegetație.
Timp de 7 săptămâni, pe parcursul lunilor martie și aprilie, o echipă interdisciplinară de 5
studenți de la Institutul Politehnic Worcester, Massachusetts a derulat un studiu dedicat vizitatorilor
Parcului Natural Văcărești. Au fost aplicate interviuri, chestionare și, prin intermediul camerelor de
supraveghere, a fost observat, de la mare distanță, comportamentul general al vizitatorilor (puncte de
acces, direcții de vizită, zone de oprire). Au fost completate 237 de chestionare, au fost intervievați
experți din România și SUA. Peste 70 de ore de observare a parcului prin intermediul camerelor de
livestreaming au fost adăugate cercetării. Scopul studiului (Fig. 3.) a fost de a identifica punctele forte
și slăbiciunile parcului așa cum sunt ele percepute de vizitatori. (Asociația Parcul Natural Văcărești)

Fig.3. Rezultat studiu realizat de Asociația Parcul Natural Văcărești
Sursa: Asociația Parcul Natural Văcărești
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Observăm că Parcul Natural Văcărești este un spațiu unde ecoturismul se bazează pe natură,
iar prin alegerea unui plan administrativ corect poate fi tratat în mod durabil și ecologic. Dezvoltarea
durabilă este un concept modern, “care a marcat o schimbare de paradigmă a societății umane, potrivit
căruia dezvoltarea trebuie să fie realizată într-un mod în care să se asigure nevoile actuale ale omenirii,
dar să lase posibilitatea și generațiilor următoare să își satisfacă cerințele cel puțin la nivelul
generațiilor prezente.” (Matei, 2016)
Acest spațiu va trebui protejat pentru ca aici să se desfășoare un turism responsabil, un punct
de observare a naturii, un loc unde se poate face sport în natură, un loc de cercetare, socializare, un loc
cu unicitate și un punct al educației.
Analiza impactului pe care îl are ambrozia asupra sănătății umane în Parcul Natural
Văcărești. Pe teritoriul Parcului Natural Văcărești s-au identificat speciile Ambrosia artemisiifolia,
Ambrosia trifida, prima fiind mai răspândită. Aceasta crește în special în zona digului (Fig. 4) în
crăpăturile betonate, dar și în zonă plană și de vegetație alături de o altă plantă invazivă Phragmites
australis (Fig. 5). Există o estimare realizată de către Asociația Parcul Natural Văcărești care arată că
ambrozia ar ocupa undeva la 4% din suprafața parcului. În funcție de climatul anului respectiv acestea
pot germina în zone diferite și cu o frecvență oscilantă de la an la an. Aceasta cu atât mai mult, cu cât
semințele pot rămâne în sol și 40 ani până germinează. Flora spontană din parc este versatilă datorită
fluctuațiilor de temperatură și favorizează într-un an unele specii, iar în alți ani altele. Perioada ei de
înflorire începe de regulă prin iulie și durează până aproape de sfârșitul lui septembrie. Temperaturile
ridicate influențează rata de creștere și de producere a polenului la ambrozie.

Fig.4. Ambrosia artemisiifolia în zona digului
Foto: Bogdan Mihalache

Fig.5. Ambrosia artemisiifolia în vegetație
Foto: Bogdan Mihalache

Ambrozia poate da o multitudine de simptome precum strănutul, congestia nazală, cefaleea,
ochi iritați, strănut, mâncărime în gât. Polenul de ambrozie poate intensifica simptomele astmului.
“Cantitatea de polen produsă de Amb a (numele alergenului produs de ambrozie) este foarte mare
(milioane de granule de polen/zi) și datorită particularităților sale structurale, polenul acestei plante
poate călători sute sau chiar mii de km cauzând simptome severe în perioada de zbor (sfârșitul lunii

60

iulie-final de lună septembrie) chiar și pacienților care nu locuiesc în vecinătatea unei zone infestate
cu Amb a. Metodele de limitare a expunerii pacienților alergici la polenul de Amb a (profilaxia
secundară) au o eficiență redusă. Opțiunile terapeutice pentru acești pacienții sunt limitate la 1)
tratament farmacologic, care se adresează simptomelor și 2) imunoterapie alergen-specifică, un
tratament care se adresează cauzei, dar care durează 3-5 ani și necesită vizite periodice pentru
monitorizare și reevaluare. În ciuda tratamentului farmacologic și/sau alergen-specific
(imunoterapie), un procent de 40% și respectiv 16% (după 3 ani de imunoterapie) dintre pacienți vor
rămâne cu simptome necontrolate. Se generează astfel costuri crescute de sănătate pentru
managementul acestor afecțiuni, alergia la ambrozie fiind actual considerată o problemă de sănătate
publică. Ca urmare, majoritatea țărilor afectate, inclusiv România, au tentat elaborarea de programe
de sănătate care să fie orientate către reducerea expunerii la polenul de Ambrosia prin diferite
strategii (profilaxie primară) care însă nu s-au dovedit a fi întotdeauna eficiente. Această situație a
dus la constituirea, sub egida WAO (World Allergy Organization), a unei Societăți Internaționale
pentru Ambrosia, care să centralizeze informațiile legate de Ambrosia provenite din diversele situri
participante, care să permită îmbunătățirea măsurilor de prevenție existente.” susține Dr. Ileana
Ghiordănescu – medic primar imunologie și alergologie clinică și cercetător științific.
Bogdan Mihalache, ranger și expert pe botanică al parcului susține că în fiecare an în perioada
iulie -septembrie gâtul și nasul îi sunt foarte iritate “ mă mănâncă și strănut incontrolabil când mă
aflu în vecinătatea unei zone cu ambrozie. Eu și cu încă un coleg (din ce cunosc personal) avem
aceste simptome. Pe lângă aceasta, atunci când facem campanii de smulgere a ei, dacă nu folosim
mânuși, sau ne atingem în mod repetat de ea, ne irităm pe piele. Alte cazuri la oamenii astmatici sau
cu probleme de respirație sunt mai grave și uneori nu pot ieși din casă în București.” Așadar
ambrozia poate perturba ecoturismul în Parcul Natural Văcărești și poate avea efecte multiple asupra
sănătății vizitatoriilor, dar și a locuitorilor din zonă având în vedere circulația polenului.
Gradul de informare a populației din București cu privire la efectele ambroziei din parc
și recomandări pentru o gestionare durabilă. Rezultatele cercetării cu privire la gradul de informare
a populației din București a efectelor ambroziei din parc au arătat că deși 96% dintre cei chestionați au
auzit de existența Parcului Natural Văcărești un procent de aproape 67% nu au vizitat parcul. Acest
procent este unul destul de interesant și arată că bucureștenii nu au ales acest spațiu ca o destinație de
vizitare. Sigur că în spatele acestor cifre pot exista mai multe motive însă un astfel de rezultat ar putea
să ajute într-o cercetare ulterioară de investigare a motivației acestui aspect. În studiul nostru acest
rezultat poate însemna că chiar dacă mulți dintre aceștia nu au vizitat în viitor ei ar putea deveni
vizitatori, deoarece un procent ridicat a auzit de existența parcului. 80% dintre respondenți cunosc că
ambrozia este o plantă invazivă (Fig. 6.) însă doar 29% cunosc faptul ca aceasta crește și în acest areal.
Un procent ridicat de peste 70% nu cunoaște faptul că există ambrozie în Parcul Natural Văcărești
(Fig. 7.). Rezultatele indică faptul că potențialii vizitatori ai parcului ar putea fi victime ale efectelor
pe care le determină ambrozia.

Fig.6. Poziția respondenților față de cunoașterea
faptului că ambrozia este plantă invazivă
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Fig.7. Poziția respondenților față de cunoașterea
faptului că ambrosia crește în PNV

Din punct de vedere al vârstei cei mai mulți respondenți s-au situat în categoria de vârstă 3150 ani cu un procent de 63,5 %, urmați de cei din categoria 18-30 ani cu un procent de 32,7 % ceea ce
poate indica că aceștia sunt mai prezenți în mediul online și mai activi din punct de vedere social.
Totodată aceste date ar putea fi de folos într-o viitoare campanie de informare cu privire la parc.
Din datele obținute de la Asociația Parcului Natural Văcărești a rezultat faptul că nu există panouri
informative la nivelul parcului în legătură cu această problemă, dar că în trecut a existat un panou cu
informații despre speciile invazive din parc care din cauza lipsei pazei și a faptului că nu există un
regulament a fost furat. În urma aplicării chestionarului a reieșit că un procent de peste 94% din
bucureșteni consideră necesar ca autoritățile responsabile să desfășoare campanii de informare asupra
acestei probleme. Acest lucru ar putea însemna o primă recomandare pentru o gestionare durabilă.
În urma consultării legislației, metodele pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii
ambrozia recomandate de către specialiștii direcțiilor de agricultură, conform art. 7 H.G. nr.
707/05.09.2018, sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate,
efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenuri agricole și erbicidarea. În vederea reducerii
riscului cu impact major asupra sănătății populației capitalei și a mediului ca întreg, conform
prevederilor stipulate în art. 7 alin (2) din instrucțiunile aprobate de către C.G.M.B. în data de
26.02.2019, pe teritoriul municipiului București s-a instituit interzicerea aplicării metodei de erbicidare
în zonele de interes public, precum parcurile și grădinile publice, terenurile de sport și de recreere,
curțile școlilor și terenurilor de joacă și terenurile aflate în imediata vecinătate a instituțiilor de
sănătate publică, în vecinătatea și în arealul Parcului Natural Văcărești. Așadar conform legii în arealul
parcului se poate aplica doar cosirea sau smulgerea, ceea ce înseamnă o a doua recomandare pentru
gestionarea durabilă.
În urma efectuării studiului a reieșit că de-a lungul timpului nu a existat o comunicare între cei
care au administrat parcul și cei de la Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate. Conform datelor
oferite de către Bogdan Mihalache, ranger și expert pe probleme de botanică a parcului s-a constatat că
măsurile luate pentru îndepărtarea ambroziei an de an, au fost sub responsabilitatea Asociației Parcului
Natural Văcărești, care a administrat parcul din 2017 până în 2018. Din 2018, responsabilitatea a
revenit noului administrator, ANANP (Agentia Națională a Ariilor Naturale Protejate), căreia i-au fost
trimise mai multe solicitări (Anexa 2) de-a lungul timpului, în calitate de parteneri, pentru a le oferi un
plan de acțiune, conform prevederilor art. 7 din instructiunile aprobate de CGMB in 26/02/2019.
Solicitările nu au primit răspuns. Aceștia au continuat să ia măsurile aplicate în anii anteriori: cosirea
acesteia în perioada apariției: aprilie-mai și smulgerea repetată a exemplarelor mari, până în perioada
înfloririi acesteia. Aceste acțiuni le-au făcut în regim de voluntariat, împreună cu partenerii voluntari
ai parcului.
Pe de altă parte răspunsul ANANP la solicitarea mea a fost că nu s-au efectuat studii
aprofundate cu privire la flora parcului, deoarece însăși structura lor este nouă și funcționează din anul
2016, dar că știu că ambrozia este destul de răspândită în acest areal și că în perioada de administrare
au fost efectuate activități de smulgere și tăiere cu ajutorul voluntarilor, însă nu au precizat de către
cine. Astfel o a treia recomandare a gestionării durabile bazată pe studiul făcut ar fi aplicarea unui
management corespunzător și luarea unor măsuri adecvate pentru gestionarea corectă a prevenirii,
combaterii și distrugerii ambroziei de către administrația actuală a parcului care în acest moment este
reprezentată de noua structură denumită Administrația Parcul Natural Văcărești aflată în subordinea
Primăriei Capitalei. Nicușor Dan, primarul capitalei, a declarat la data de 30 decembrie 2021 pe pagina
oficială de facebook că “E pentru prima oară când o arie naturală protejată din România e dată în
administrare unei primării. Chiar din ianuarie vrem să demarăm câteva lucrări de urgență în parc:
reabilitarea și punerea în siguranță a punctelor de acces, igienizarea și ecologizarea, asigurarea
patrulării și a monitorizării ariei, expertiza cu privire la restabilirea echilibrului ecologic al apei și
cadastrul celor 183 de hectare ale parcului.”
Fiind o arie naturală protejată intervențiile ar trebui să fie minim invazive și la nivelul acestui
parc să se asigure o infrastructură corespunzătoare ca o bază pentru vizitare. Primarul Capitalei a
declarat tot pe pagina de facebook că “Va fi un spațiu pentru pasionații de natură, de lacuri, plante și
păsări – fără clădiri, terase sau spații de distracție. Va fi o oază de natură pură, de care să se bucure
generațiile de azi și din viitor.” Așadar există o preocupare pentru o gestionare durabilă însă în acest
moment ea este doar la nivel declarativ, iar timpul va demonstra dacă aceasta se va transforma și în
acțiuni concrete.
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CONCLUZII
Efectuarea prezentului studiu a arătat că în Parcul Natural Văcărești există două specii de
ambrozie, iar una din ele este mai răspîndită în cadrul arealului și anume Ambrosia Artemisiifolia.
Aceasta are un impact asupra sănătății umane și provoacă simptome de alergie la nivel respirator și
cutanat. Deoarece în cadrul parcului se poate face turism rezultă faptul că în perioada de înflorire ea
poate să cauzeze probleme asupra vizitatorilor parcului. Deși s-a constatat că există o legislație clară
asupra controlului și a combaterii acesteia, fostul administrator al parcului nu a dispus de suficiente
informații despre flora invazivă, nu a pus la punct o infrastructură în parc și nu a avut o comunicare
eficientă cu partenerul Asociația Parcului Natural Văcărești care s-a ocupat, deși nu mai este
administrator, în continuare de eradicarea acesteia. Un procent ridicat de peste 70% dintre bucureștenii
chestionați nu cunosc faptul că există ambrozie în Parcul Natural Văcărești așadar este necesară
derularea unei campanii ample de informare.
Având în vedere rezultatele acestui studiu concluzionăm că ambrozia afectează calitatea mediului din
Parcul Natural Văcărești și pentru ca aceasta să reprezinte o destinație ecoturistică durabilă sigură este
necesară implicarea autorităților responsabile și informarea populației.
Limitările studiului. Este necesară a cercetare amănunțită a răspândirii ambroziei în Parcul
Natural Văcărești, deoarece datele din prezentul studiu se bazează pe o singură cercetare asupra florei,
realizată a cartografiere pentru că nu există și extinsă cercetarea despre gradul de informare a
populației din București cu privire la efectele ambroziei din parc.
Mulțumiri:
Dan Bărbulescu – membru fondator, director executiv al Asociației Parcului Natural Văcărești
Bogdan Mihalache – ranger, responsabil cu partea de botanică, lucrări peisagistice, proiectarea
spațiilor funcționale și recreative al Parcului Natural Văcărești
Dr. Ileana Ghiordănescu – medic primar imunologie și alergologie clinică și cercetător științific
Dr. Anamaria Leașu-Braneț – medic specialist dermatovenerologie
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate București – Ilfov
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PERCEPȚIA POPULAȚIEI ASUPRA POLUĂRII FONICE DIN MUNICIPIUL
CRAIOVA CA DESTINAȚIE TURISTICĂ DURABILĂ
POPESCU ALEXANDRU-CRISTIAN
Abstract: Environmental noise levels are on the rise in Craiova, mainly due to increased traffic, industrial and
recreational activities. The European Environment Agency has rated Craiova as being the 5th in the country for
pollution levels. In this context, the aim of the study was to analyse the perception of local community members
on the degree of noise pollution in Craiova. The objectives of the study were to analyse the perception of local
community members on the degree of noise pollution, to define the city as a tourist destination, to identify some
key areas of noise pollution interference with the tourist movement and to formulate some recommendations on
the management of this environmental problem for tourism purposes.
Cuvinte cheie: chestionar, Craiova, percepția comunității locale, poluare fonică

INTRODUCERE
Poluarea fonică sau sonoră constă în sunete produse de activitatea umană sau utilaje, maşini
care afectează sau dezechilibrează activitatea omului sau animalelor (Matei, 2006). Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2016), jumătate din europeni trăiesc într-un zgomot
permanent, iar o treime suferă de insomnii din cauza poluării sonore. Nu doar poluarea fonică stradală
este deranjantă, dar şi cea produsă de obiectele electrocasnice din gospodării sau de vecinii gălăgioşi.
Municipiul Craiova este reşedinţa judeţului Dolj, denumită şi „capitala Olteniei”, fiind al
cincilea oraş ca populaţie din România cu o imporanță deosebită din punct de vedere economic și
cultural. Din punct de vedere turistic, prin patrimoniul și tradiția istorică pe care le deține, evidențiate
de numeroasele vestigii arheologice, precum și de prezenţa unui număr impresionant de monumente
istorice, de arhitectură şi de artă plastică, Craiova reușește să-și contureze o ofertă diversificată şi prin
constituirea unor fluxuri turistice convergente în măsură să o valorifice la nivele superioare de
eficienţă socială şi economică.
Prezentul articol își propune să analizeze percepția membrilor comunității locale asupra
gradului de poluare fonică în Craiova, să definească orașul ca destinație turistică durabilă și să prezinte
câteva recomandări în ceea ce privește gestionarea acestei probleme de mediu într-un mod invovator
în relație cu turismul durabil.
LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ
Conform literaturii de specialitate 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, într-o notă subiectivă (Preda, 2017). Așadar, percepția este un proces prin care se
„recepţionează, selectează, organizează şi interpretează stimulii din mediul înconjurător, dându-le
o anumită semnificaţie” (Cătoiu și Teodorescu, 2004).
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Poluarea fonică reprezintă creșterea intensității zgomotului mai ales în marile aglomerări
urbane și afectează desfășurarea activităților zilnice. Conform Strategiei Tematice pentru Mediul
Urban, zonele urbane joacă un rol important în atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru Dezvoltare
Durabilă dat fiind că în oraşe sunt concentrate cele mai multe probleme de mediu, şi tot acolo este
locul unde se regăsesc cei mai mulţi agenţi economici şi cele mai multe investiţii. Patru din cinci
cetăţeni europeni trăiesc în mediul urban şi calitatea vieţii lor este direct influenţată de starea mediului
urban (Matei, 2016).
Psihologul Laura Mateescu arată într-un studiu publicat în 2018 că zgomotele ambiante
puternice suprasolicită sistemul cognitiv, iar creierul nu se mai poate concentra cum trebuie asupra
altor sarcini, chiar dacă aparent ignoră sursa zgomotelor (https://green-report.ro). Directorul Euro
Consult, Bogdan Lazarovici spunea într-un articol pentru Green Report în 2019 , că: „traind zi de zi
într-un spațiu poluat fonic, ajungem să nu mai percepem zgomotul, însă el ne afectează în continuare
simțurile. Zgomotul accentuează problemele cardiace, crează stări de neliniște și agresivitate,
insomnii” (https://green-report.ro).
Oamenii sunt conștienți de actualitatea problemei poluării mediului și de consecințele ei, dar
nu au cunoștințe despre imaginea de ansamblu, mai ales despre mecanismele care cauzează poluarea și
mecanismele de prevenire și adaptare. Oamenii percep și evaluează poluarea fonică prin prisma
impactului direct asupra vieții lor, și nu dintr-o perspectivă științifică și bine informată.
Prin destinaţie turistică se poate înţelege o ţară, o regiune din cadrul unei ţări, un oraş, un sat
sau o staţiune, care prin diferite mijloace de marketing își creează o imagine favorabilă la nivelul
segmentelor de vizitatori vizați, își concepe instrumente de promovare și de susținere a imaginii create
astfel încât să stârnească interesul turiștilor (Mazilu, 2010).
Elementele definitorii și activitățile din sfera recreativă sau culturală trebuie puse în valoare
pentru ca o destinație turistică să fie viabilă (Cocean et al., 2002). Aceast lucru implică mai multe
etape, structurate într-un cadru planificat, cu stabilirea unor obiective şi strategii specifice, atât la nivel
micro, mezo, cât şi macro, pornindu-se de la „studierea cererii motivaţionale, a resurselor, prin prisma
funcţionalităţii lor în turism şi a rentabilităţii în exploatare” (Erdeli, Gheorghilaş, 2006).
Totuși, zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior, în principal în construcţii şi
lucrări publice este o parte importantă a zgomotului unei comunităţi, cunoscut drept zgomot de mediu,
zgomot rezidenţial sau zgomot intern. Alte surse de zgomot exterior sunt reprezentate de traficul
rutier, feroviar şi aerian, industrii şi vecinătate şi mai există, de asemenea, zgomotul interior (Matei,
2006). Activitățile turistice vizează emisiile de poluanţi gazoşi, particule materiale şi noxe fonice
(zgomotul generat de concentrarea turiștilor în anumite zone de interes precum: Centrul Istoric,
Stadionul Ion Oblemenco, festivalurile muzicale, târgul de Craciun, etc., pot crea disconfort și stres
celorlalți turiști sau populației locale).
Zgomotul rămâne o problemă semnificativă la nivelul întregii UE, cu efecte semnificative
asupra sănătății. Pe baza informațiilor disponibile cu privire la efectele zgomotului asupra sănătății,
rezultă că trebuie avute în vedere noi măsuri pentru reducerea numărului de persoane afectate de
nivelurile dăunătoare de zgomot.
Se impune implementarea urgentă a proiectelor cu scopul de a reduce poluarea fonică,
cetățenii sesizând deja impactul pe care o are asupra vieții fiecăruia dintre ei, dorind din partea
autorităților proiecte care să ajute la crearea unui cadru optim pentru desfășurarea activităților
cotidiene, pentru crearea unui oraș modern, care să respecte regulile de dezvoltare durabilă, ceea ce ar
atrage considerabil turiști și vizitatori atât pentru monumentele istorice din oraș, cât și pentru liniștea
ce poate fi regăsită aici.
Direcția principală în managementul poluării sonore este dezvoltarea unor criterii pentru
nivelele de expunere şi promovarea unor măsuri de control al zgomotului, ca parte integrată a
programului de protecţie a mediului. La nivelul obiectivelor turistice vizitate în cadrul cercetării pe
teren am constatat valori maxime peste limita recomandata de OMS, ceea ce implică din partea
autorităților competente aplicarea unor măsuri în ceea ce privește reducerea poluării fonice. Reducerea
poluării sonore este esenţială şi necesită un efort din parteaautorităților, efort ce poate fi susținut și de
organizațiile de mediu de pe raza municipiului Craiova.
Managementul unui oraş modern trebuie să minimizeze zgomotul pentru a asigura
calitatea vieţii locuitorilor, vizitatorilor sau al celor care lucrează în el.
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Priorităţile pentru zgomot pot fi integrate cu acţiunile pentru siguranţa rutieră, calitatea
aerului, culoarul autobuzelor, pista pentru bicicliști, trotuarele și alte îmbunătăţiri. Metodele de
combatere constau în a căuta modalităţi mai eficientede a reduce zgomotul la sursă, în timp ce se
folosesc planurile urbanistice zonale, proiectarea clădirilor, managementul traficului și alte modalităţi
de a minimiza expunerea la zgomot și obţinerea unor peisaje sonore îmbunătăţite. De asemenea, se pot
realiza materiale de informare (ghiduri) ce conțin informații cu privire la modul în care se poate
preveni poluarea fonică. Având în vedere că în Municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare
poluant din punct de vedere fonic, măsurile propuse inițial se referă numai la sursă. Măsurile
luate în considerare sunt teoretice, o figură reală a eficienței măsurilor realizându-se doar în
urma monitorizării acestor măsuri.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul studiului constă în evaluarea percepției populației cu privire la poluarea fonică din
Craiova și formularea unor eventuale recomandări privind gestionarea acestei probleme în scopul
dezvoltării turistice a localității.
Obiectivele studiului au vizat: analiza percepției membrilor comunității locale asupra gradului
de poluare fonică în Craiova.
Definirea Craiovei ca destinație turistică precum și identificarea unor zone cheie de
interferență a poluării fonice cu mișcarea turistică în Craiova.
Formularea unor recomandări privind gestionarea acestei probleme de mediu în scop turistic.
Metodologia de cercetare a constat în consultarea literaturii de specialitate, a surselor online de
informații oficiale și documente administrative și legislative în vigoare (site-ul oficial al Primăriei
Craiova și al Consiliului Județean Dolj), ca parte a etapei de documentare.
O altă etapă de cercetare a reprezentat-o selectarea punctelor de interes pentru studiu și
colectarea datelor.
Pornind de la informațiile obținute în etapa de documentare, au fost identificate principalele
surse de poluare fonică și au fost evidențiate locurile în care se înregistrează un grad ridicat de poluare
printr-o analiză a zgomotului înregistrat pe teren la diferite obiective turistice prezente în aplicația
mobilă „Craiova City App”, pusă la dispoziție de Google Commerce Ltd, folosindu-se pentru
colectarea datelor pe teren un sonometru disponibil prin intermediul aplicației „Sonometru - Sound
Meter” oferită de Google Commerce Ltd.
O altă etapă de cercetare a constat în aplicarea unui chestionar cu privire la modul în care este
percepută de către locuitori și rezidenți poluarea fonică în Craiova, pentru a analiza modul în care
locuitorii și rezidenții orașului sunt conștienți de problematica poluării fonice, dacă se consideră
afectați de aceasta și care ar fi cauzele principale care o determină. La acest chestionar au participat
peste 100 de respondenți. Ulterior, după verificarea informațiilor și centralizarea acestora, au fost
formulate concluziile privind nivelul de conștientizare al cetățenilor cu privire la problema poluării
fonice în orașul Craiova.
Eșalonarea a fost aleatorie, chestionarul intitulat „Impactul poluării fonice în Craiova” fiind
distribuit pe rețelele de socializare în perioada 06.11.2020-16.11.2020 conținând 18 itemi, dintre care
15 cu răspuns multiplu și 3 cu răspuns scurt.
Chestionarul se poate structura în trei părți, astfel:
a. Prima parte conține întrebări necesare pentru stabilirea profilului respondenților (Fig. 1), ce
a cuprins: grupa de vârstă, ocupația, zona de reședință.
b. A doua parte conține întrebări cu privire la modul în care zgomotul este perceput de
respondenți. Prin intermediul răspunsurilor s-au putut stabili următoarele aspecte necesare studiului:
nivelul de conștientizare al respondenților cu privire la problema poluării fonice, principalele surse de
zgomot și momentul în care acesta este perceput mai intens, precum și modul în care un mediu
zgomotos poate crea disconfort atât la serviciu cât și în timpul liber.
c. A treia parte conține întrebări ce au avut ca scop stabilirea nivelului de interes și a
disponibilității respondenților de a se implica în proiecte de mediu pentru reducerea poluării.
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REZULTATE ȘI DISCUȚII
Analiza percepției membrilor comunității locale asupra gradului de poluare fonică în
Craiova. În urma completării chestionarului prezentat în metodologie, s-a remarcat grupa de vârstă
cuprinsă între 18-25 de ani, urmat de grupa de vârstă cuprinsă între 36-45 de ani (acest rezultat a fost
obținut ca urmare a promovării chestionarului pe platforme online de socializare, acolo unde
predomină grupa de vârstă 18-25 de ani, conform unui studiu realizat de BussinesDays,
https://www.businessdays.ro). Potrivit unui raport privind evaluarea externă a calităţii academice a
Universității din Craiova (https://www.aracis.ro), în 2009 a fost înregistrat un număr de 30.000 de
studenţi, numărul acestora fiind în creștere, odată cu dezvoltarea instituției.
Majoritatea respondenților au afirmat că sunt angajați și activează în câmpul muncii, lucru ce a
ajutat studiul de față în formularea unui punct de vedere cu privire la zgomotul de la locul de muncă și
impactul pe care acesta îl are asupra randamentului lor în realizarea activităților specifice.
Tabelul 1. Caracteristici ale eșantionului de respondenți
Grupa de vârstă

Valori 1

Ocupație

Valori 2

Zona de reședință

Valori 3

18-25 ani

40

Angajat

76

1 Mai

19

26-35 ani

25

Student

29

Craiovița Nouă

17

36-45 ani

26

Pensionar

9

Lăpuș

9

46-55 ani

15

Șomer

2

Campus Mecanică

2

peste 55 ani

8

Campus Agronomie

8

Bariera Vâlcii

4

Periferie

2

Centru

20

Pușkin

1

Brazda lui Novac

12

Bulevardul Dacia

1

Valea Roșie

1

Rovine

16

Chestionarul a scos în evidență faptul că respondenții locuiesc în centrul orașului, zona 1 Mai
și Craiovița Nouă. O posibilă cauză a acestui rezultat este faptul că aceste zone sunt în apropierea
centrelor de interes din Craiova (Universitate, Centru Vechi, Spital, piețe, etc.), acolo unde zgomotul
atinge valori ridicate, principalele surse de poluarea fonică identificate de respondenți fiind: traficul
rutier, industria, traficul feroviar/tramvaiele, cele mai deranjante zgomote fiind reprezentate de
claxoanele mașinilor și precum și zgomotul produs de turarea motorului.
Respondenții și-au exprimat interesul cu privire la problematica poluării fonice, considerând în
unanimitate că este o problemă de actualitate ce constituie o sursă de stres, zgomotul creându-le
disconfort atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții, atât pe plan social, cât și pe plan profesional.
Aceștia și-au manifestat disponibilitatea pentru a se implica activ în proiecte și campanii de reducere a
poluării fonice. Acest lucru este îmbucurător având în vedere faptul că majoritatea respondenților au
un job și implicarea în astfel de campanii necesită timp și eforturi suplimentare.
Respondenții au indicat ca principal factor de reducere a poluării fonice autoritățile locale.
Acest răspuns ar trebui să fie un semnal către autorități deoarece în acord cu rezultatele chestionarului,
respondenții nu au fost informați suficient cu privire la riscurile la care se expun în cazul expunerii
pentru o perioadă mai mare de timp la un nivel crescut de zgomot.
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Definirea Craiovei ca destinație turistică precum și identificarea unor zone cheie de
interferență a poluării fonice cu mișcarea turistică în Craiova. În această parte a cercetării s-a
urmărit identificarea elementelor specifice prin intermediul cărora Craiova poate fi o destinație
turistică. Astfel, au fost analizate datele statistice ce au vizat: totalul numărului de turiști din Craiova
în funcție proveniența acestora (turiști români și turiști străini) și numărul total de sosiri în unitățile de
cazare (pentru a putea corela datele obținute cu ipoteza că turiștii petrec cel puțin două zile în
Craiova).

Fig.1. Numărul turiștilor din Craiova înregistrat în perioada 2018-2020
Sursa: DJS Dolj, 2021
Potrivit unui studiu Eurostat, în 2018, Oltenia este una din regiunile din Europa cu cei mai
puţini vizitatori străini, acest rezultat al studiului este confirmat și de datele oferite de DJS Dolj (Fig.
1), prin intermediul cărora se poate observa diferența considerabilă între numărul de turiști români și
numărul de turiști străini care vizitează orașul Craiova. Până în prezent Craiova nu a atras un număr
semnificativ de turiști străini, fiind încă un oraș în curs de dezvoltare. Totuși potențialul turistic există
și prin implicarea autorităților în promovarea Craiovei cu siguranță în viitor se poate vorbi despre o
creștere a numărului de turiști străini.

Fig.2. Înnoptari în structurile de primire turistică din Craiova (2012-2020)
Sursa: TEMPO INS, 2021
În Craiova funcționează 55 de unități de cazare care au realizat din anul 2012 până în anul
2020 un număr de 1.244.404 turiști, conform datelor oferite de TEMPO INS (Fig. 2). Numărul mic de
sosiri din anul 2020 este influențat fără echivoc de pandemia cu Sars-COV-2 și de măsurile impuse de
autorități care au avut un impact semnificativ asupra turismului. Turismul în Craiova nu are o
sezonalitate, iar turiștii care sosesc în Craiova aleg să petreacă mai multe zile pentru a vizita toate
obiectivele și zonele de interes pe care orașul le oferă.
În ceea ce privește dezvoltarea ca destinație turistică durabilă, Craiova asigurară securitatea
turiştilor şi a comunităţilor locale prin permanenta supraveghere de către autoritățile competente a
zonelor de interes în vederea protejării resurselor naturale şi culturale.
Pentru reducerea utilizării resurselor şi a poluării din zonele turistice au fost efectuate
investiții în infrastructură, astfel că au fost achiziționate autobuze electrice pentru transportul în
comun, au fost introduse măsuri pentru colectarea selectivă a gunoiului, etc.
În vederea creării unui turism accesibil tuturor, fără discriminare precum și pentru
îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă din turism, Craiova şi-a prezentat proiectul de candidatură la
titlul de „Capitală Europeană a Culturii în 2021”, atrăgând un număr semnificativ de turiști prin
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festivalurile, concertele, evenimentele sportive și culturale pe care le-a desfășurat (Puppets Occupy
Street, Summer Spell Fest, Craiova Street Delivery, Metal Bunker, Festivalul Internațional de Teatru
Shakespear și Romania Music Awards, Simpozionul de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”, etc).
De asemenea, Craiova a fost nominalizată în anul 2021 în competiția celor mai frumoase
târguri de Crăciun din Europa, clasându-se pe locul 6, cu un număr de aproape 18.000 de voturi fiind
considerat unul dintre cele mai sigure târguri de Crăciun în ceea ce privește pandemia cu Sars-Cov-2.
Un turist român relatează: „Am văzut pe Facebook pe la prieteni, și am zis să vedem și noi cum e
târgul, e prima dată când venim aici în Craiova” ( https://stirileprotv.ro).

Fig.3. Harta zgomot Craiova
Sursa: Constantin Șulea, 2009
În urma informațiilor prezentate mai sus, un scop important în procesul științific a fost
realizarea hărților de zgomot pe cele patru trasee turistice.
Harta de zgomot are ca scop evidențierea zonelor din Craiova unde nivelul de zgomot se ridică peste
limitele impuse de legislația în vigoare și astfel este un instrument de cercetare și de elaborare a unor
planuri de acțiune în ceea ce privește protecția locuitorilor și a turiștilor împotriva expunerii precum și
reducerea nivelurilor de zgomot.
Analizând planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova și a hărții de
zgomot (Fig. 3) s-au putut identificat principalele surse de zgomot din municipiul Craiova, și aume:
1. Traficul rutier: pe marile artere, unde circulaţia autoturismelor se suprapune cu transportul în
comun.
2. Traseele de tramvai: ce secţionează zonele rezidenţiale noi din vest şi cele vechi din centru-nord.
Datorită căilor de rulare învechite cât şi a uzurii parcului de vehicule se evidenţiază valori cuprinse
între 60-65 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot
atinge faţadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare relizează viraje, adică în zonele de
cap de linie.
3. Traficul feroviar - evidenţiază valori mai mari de 65dB, dar nu afectează zonele de locuit sau de alt
interes public şi valori cuprinse între 60-64 dB în următoarele sectoare: cart. Craioviţa Nouă, cart.
Rovine, cart. Lăpuş-Argeş.
4. În ceea ce privește activitatea industrială, conform datelor obţinute sunt înregistrate depăşiri ale
valorii de 65 dB în arealele de interes public sau de locuit, în special în zona CET 2 unde sunt afectate
de zgomot 574 persoane (https://www.primariacraiova.ro).
În urma activității realizate pe teren la principalele obiective turistice din municipiul Craiova,
au fost colectate date cu privire la nivelul de zgomot minim și maxim, urmând ca după analizarea
acestora să fie realizate patru hărți care să conțină obiectivele turistice vizitate și nivelul mediu de
zgomot înregistrat la fiecare obiectiv. Scopul realizării acestor hărți a fost acela de a oferi potențialilor
turiștilor posibilitatea de a alege să viziteze obiectivele turistice cu un grad scăzut de poluare fonică.
Așadar, OMS a propus mai multe niveluri limită de referință cu privire la zgomotul exterior, respectiv
50-55 dB. Tot ce trece de acest nivel, atrage efecte negative asupra sănătății.
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Astfel, datele au fost colectate în perioada 28.11.2020-28.12.2020 în intervalul orar 9:3020:30. Hărțile de mai jos prezintă un număr de patru trasee turistice realizate de către o echipă de
specialiști și vizează diferite obiective turistice aflate în diverse zone de interes ale orașului Craiova.
În urma analizei acestor date, s-a constatat că nivelul maxim de zgomot depășește cu o valoare
considerabilă limita de referință oferită de OMS, iar acest lucru este îngrijorător și necesită acțiuni de
reducere a poluării în zonele de mai jos, fiind zone cu un important rol în ceea ce privește activitatea
turistică a orașului. Valoarea de referință pentru formularea interpretării hărților a fost 55 dB.
Analizând harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic al monumentelor istorice (Fig.
4), putem observa că la Casa Glogoveanu, la fostul Hotel Palace, la Casa Nicolae Romanescu și la
Bustul lui Traian Demetrescu sunt depășite valorile standard de zgomot, principalul factor determinant
de zgomot fiind circulația mașinilor (obiectivele fiind aflate în centrul orașului, acolo unde există un
trafic intens). Casa Bengescu este obiectivul cu cel mai scăzut nivel de zgomot, iar Bustul Traian
Demetrescu este obiectivul cu cel mai ridicat nivel de zgomot pe acest traseu turistic.
Analizând harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic ce a vizat muzeele și galeriile
turistice (Fig. 5), s-a putut observa că cea mai mică valoare de zgomot a fost înregistrată la Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”, iar cea mai mare valoare de zgomot a fost înregistrată la Galeria de Artă
„Cromatic”.
În ceea ce privește harta nivelului de zgomot mediu înregistrat pe traseul turistic ecumenic
(Fig. 6), cea mai mare valoare de zgomot a fost înregistrată la Biserica Sf. Nicolae (Amaradia), iar cea
mai mică valoare la Biserica Romano-Catolică.
Analizând harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic IV (Fig. 7), putem observa că cel
mai mare nivel de zgomot a fost înregistrat în proximitatea Primăriei, iar cel mai mic nivel de zgomot
a fost înregistrat la Teatrul Național „Marin Sorescu”.

Fig.4. Harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic I: Monumente istorice
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Fig.5. Harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic II: Turul muzeelor și galeriilor de artă

Fig.6. Harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic III: Ecumenic
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Fig.7. Harta nivelului de zgomot mediu pe traseul turistic IV
Având în vedere informațiile prezentate mai sus, se poate afirma că cel mai afectat traseu este
traseul IV, urmând celelalte trasee în ordine descrescătoare. Cel mai puțin poluat fonic este traseul I.
Obiectivele aflate în centrul orașului sunt cele mai afectate de nivelul ridicat de zgomot, și implicit
turiștii care vizitează aceste obiective.
Impactul poluării fonice pentru turiști are efecte negative, zgomotul perturbând atmosfera și iritând
auzul, diminuând concentrarea și atenția turiștilor, în special în cazul tururilor ghidate, atunci când
comunicarea între ghid și turist este esențială pentru buna desfășurare a activității.
Hărțile de mai sus se pot dezvolta într-un studiu ulterior astfel încât să cuprindă interferența
zgomotului pe traseele turistice în diferite intervale orare, astfel încât turiștii să poată fi informați cu
privire la traseele cele mai poluate fonic și la intervalul orar în care sunt înregistrate valori critice și
minime, astfel încât să poată alege cel mai indicat orar pentru vizitarea obiectivelor aflate în zonele cu
un grad ridicat de poluare fonică.
Formularea unor recomandări privind gestionarea acestei probleme de mediu în scop
turistic. Analizând potențialul turistic al Craiovei și riscurile la care sunt expuși atât cetățenii cât și
turiștii în ceea ce privește impactul poluării fonice asupra lor, este necesară implementarea unor
măsuri de reducere a poluării fonice. Aceste măsuri de reducere a poluării se pot grupa pe o serie de
obiective (Tabelul 2.)
Există o gamă largă de recomandări posibile. Unele măsuri ce pot fi luate de autoritățile
competente au doar efecte locale, altele trebuie implementate în conceptele urbanistice de ansamblu pe
termen lung care nu vor soluţiona problemele imediate, însă, pe baza hărţilor strategice de zgomot,
planurile de urbanism pot fi adaptate astfel încât să nu permită construirea de noi clădiri rezidenţiale în
zonele cu un impact ridicat al zgomotului şi amplasarea de noi surse generatoare de zgomot (rutier,
feroviar sau industrial) lângă zonele rezidenţiale sau liniştite. La realizarea de noi drumuri, căi ferate
sau unităţi industriale, trebuie să se respecte legislaţia în vigoare astfel încât noile investiţii să fie
supuse unei atente analize a impactului asupra mediului.
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Tabelul 2. Recomandări privind gestionarea acestei probleme de mediu în scop turistic
Măsuri care vizează
populația locală
Respectarea orelor de
liniște
Utilizarea de
electrocasnice
producătoare de zgomot
minim
Utilizarea bicicletei sau a
mijloacelor de transport în
comun
Izolarea faţadelor
locuințelor

Măsuri care vizează
autoritățile competente
Implementarea unui sistem de
management al traficului care să
fluidizeze circulația, sistemul
park&ride
Implementarea unui program și a
unei artere speciale pentru
vehiculele grele
Amplasarea de panouri
fonoabsorbante și a zonelor verzi
Refacerea căilor de rulare pentru
tramvaie

Măsuri care vizează turiștii
Informarea asupra nivelurilor de
zgomot în zonele de interes prin
intermediul hărților de zgomot
Protejarea structurii edificiilor turstice
şi asigurarea atmosferei specifice
pentru a stimula atenţia şi confortul
Utilizarea transportului în comun și a
bicicletelor pentru deplasarea între
obiectivele turistice
Oferirea feedback-ului cu privire la
experiența avută

Buna planificare în dezvoltarea Craiovei ca destinație turistică durabilă reprezintă cel mai
eficace instrument de prevenire a problemelor de zgomot. Acest lucru este posibil prin implicarea
comunității locale, a autorităților competente și a turiștilor. Cel mai important pas pentru a învinge
acest inamic invizibil este conștientizarea și aplicarea măsurilor pentru reducerea sa, iar educarea
tinerei generații cu privire la problemele de mediu reprezintă un aspect ce trebuie luat în considerare
de către instituțiile competente, de către părinți, bunici, profesori, etc.
CONCLUZII
Municipiul Craiova este un oraș într-o continuă dezvoltare, evidențiindu-se pe plan național și
internațional ca destinație turistică de interes atât din punct de vedere istoric, cultural cât și în ceea ce
privește turismul de agrement și de recreere. Populația locală manifestă un interes pentru problemele
de mediu cu care se confruntă orașul, considerând poluarea fonică un factor important de poluare în
Craiova. Pentru a reduce poluarea și riscul la care se expun pe termen lung, comunitatea locală este
dispusă să se implice în proiectele de mediu desfășurate de autorități și de asociațiile de mediu din
municipiu. Pe primul loc în ceea ce privește poluarea fonică se află află zgomotul produs de circulația
mașinilor, urmat de zgomotul produs de circulația tramvaielor, zgomotul feroviar și zgomotul
activităților industriale.
Traseele turistice implică vizitarea obiectivelor cu un nivel diferit de poluare fonică, în funcție
de zona unde este situat fiecare obiectiv. Astfel, prin intermediul hărților de zgomot realizate pentru
fiecare traseu turistic, se pot identifica cele mai puțin poluate fonic obiective turistice.
Pentru a fi o destinație turistică durabilă, în Craiova sunt depuse eforturi constant de către autorități
pentru atingerea obiectivelor recomandate de către OMS și OMT, sunt realizate proiecte, studii și
cercetări astfel încât orașul să devină o destinație turistică durabilă, atrăgătoare și primitoare pentru
turiști. Chiar dacă autoritățile locale fac demersuri importante în ceea ce privește turismul durabil,
dezvoltarea acestuia este îngreunată de lipsa fondurilor.
Lucrarea de față și-a atins obiectivele propuse și reprezintă un punct de pornire pentru
cercetările ulterioare în domeniu (un posibil studiu calitativ despre părerea și opinia agenților
economici cu privire la impactul poluării fonice asupra activității), având în vedere că problemele de
mediu sunt iminente odată cu dezvoltarea orașului Craiova.
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Anexa
Tabele cu valorile maxime/minime înregistrate pe fiecare traseu turistic
Datele au fost colectate în perioada 28.11.2020-28.12.2020 în intervalul orar 9:30-20:30
folosind aplicația mobilă„Sonometru” pentru generarea valorilor maxime/minime de zgomot. Traseele
au fost alese folosind aplicația mobilă „CraiovaCity”.
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Abstract: Shifting the center of gravity from secondary to tertiary activities as a result of changes in economic,
financial, health, environmental or cultural nature over the past decades has helped to shape the need to shift
toward another area that contributes to the well-being of the population and the preservation of the natural
balance. For these reasons, the affirmation of tourism in a county with deep industrial values such as Hunedoara,
in the context of the decline of this sector, is a possible strength in the relations that this area can establish with
other areas. In these circumstances, a thorough knowledge of the tourism phenomenon and its components is
needed, since each of them can help to understand the links that they can make to the market and its constituents.
At the same time, looking at a complex area such as that of Hunedoara County, there is a need to highlight
existing tourism resources, as well as how they contribute to shaping the tourism offer. Last but not least, all
these elements presented are finite in time, so there is a need to outline development strategies that highlight the
advantages and disadvantages of policies adopted by policy makers. The methods used for this study are the
office method (bibliographic research, GIS techniques, the SWOT analysis) and the field method.
Cuvinte cheie: turism, Hunedoara, strategii de dezvoltare, resurse turistice, impact

INTRODUCERE
În primul rând, pentru a se realiza o prezentare obiectivă a turismului ca și noțiune, este
importantă definirea acestuia, în literatura de specialitate fiind cunoscut ca și „deplasarea temporară a
persoanelor către destinații aflate în afara locului în care acestea obișnuiesc să trăiască sau să
muncească, activitățile desfășurate de către aceste persoane pe parcursul șederii lor în cadrul
destinațiilor și respectiv, infrastructura creată în cadrul destinațiilor pentru a satisface nevoile acestor
persoane” (Mihai, 2020, p.5). Având evidențiat acest concept, putem să ne axăm pe elementele
resurselor turistice.
Resursa turistică este un ansamblu de atracții turistice dintr-o zonă supusă analizei, a căror
existență este valorificată prin intermediul unui anumit grad de amenajare, astfel încât acest element
nu ar avea valoare turistică fără interacțiunea pe care o are turistul cu elementul de interes (Moisescu,
2016). Când sunt tratate împreună, resursele turistice și structurile realizate pentru valorificarea
acestora (acestea având rolul de a gestiona resursa turistică), se poate discuta despre constituirea unui
patrimoniu turistic.
Resursele turistice sunt cele care alcătuiesc oferta turistică ca și factor preponderent de atracție
a turiștilor spre un anumit areal, acestea putând fi atât de proveniență naturală, cât și antropică, pe
lângă acestea mai adăugându-se și baza tehnico-materială, forța de muncă sau infrastructura de
transport. Prin natura sa, resursa turistică este compusă atât din atracția propriu-zisă, cât și din
implicațiile de natură economică, putând fi considerată materia primă a serviciului turistic, acestea
urmând a fi prelucrate pentru conturarea produsului turistic (Turcu, Weisz, 2008).
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Resursele turistice naturale sunt considerate a fi „componentele cadrului natural, inclusiv cele
modificate de om” (Glăvan, 1996, citat de Turcu, Weisz, 2008, p.36), în timp ce resursele antropice
sunt constituite din elementele cultural-istorice, tehnico-economice și socio-demografice. Pe lângă
acestea, apar și resursele turistice din sfera intangibilului, legate de componenta istorică, a civilizației
și culturii existente la nivelul arealului de interes.
Pentru a exista o dezvoltare turistică eficientă, este nevoie de asigurarea unei valorificări
durabile și responsabile a resurselor turistice (Legea turismului, 2008), iar în condițiile în care resursa
turistică capătă valențe specifice doar prin introducerea acesteia în circuitul turistic, apare necesitatea
includerii acestora în strategii de dezvoltare cu implicații directe asupra zonei de interes și obiectivelor
supuse atenției.
Resursele turistice din cadrul unui areal, fie naturale sau antropice, pot fi valorificate pentru a
deveni atracții turistice, astfel încât să contribuie la dezvoltarea zonelor în cauză (Glăvan, 2015).
Resursele turistice existente la nivelul județului Hunedoara influențează direct modalitățile de
dezvoltare turistice, atât la nivel local, cât și județean, pe de-o parte, respectiv strategiile de dezvoltare
ce au fost, sunt și vor fi adoptate prin intermediul factorilor de decizie. Conform terminologiei legale,
evidențiată în O.G. nr. 58/1998, citată de către Glăvan (2005, p.53), „resursele turistice sunt
componente ale mediului natural și antropic, care, prin calitățile și specificul lor, sunt recunoscute,
înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrală”.
Așadar, în primă fază, se face o distincție între resursele naturale și cele de factură antropică, deși
unele elemente ale cadrului natural au apărut pe fondul influenței și activităților umane. În figurile de
mai jos (vezi fig. 1, 2 și 3) se pot observa resursele turistice naturale, dar și antropice ale județului
Hunedoara.

Fig.1. Localizarea resurselor turistice naturale
existente la nivelul județului Hunedoara

Fig.2. Localizarea resurselor turistice antropice
existente la nivelul județului Hunedoara

Atracțiile turistice, într-o oarecare măsură, au capacitatea de a se identifica cu resursele
turistice și sunt parte constituentă a produsului turistic prin faptul că influențează cererea și consumul
turistic, fiecare dintre aceste elemente având caracter complex (Minciu, 2000). Pentru a putea înțelege
când, cum și prin ce anumite elemente devin atracții turistice se impune abordarea conceptuală a unor
termeni precum oferta turistică care se prezintă ca fiind „ansamblul atracțiilor care pot motiva vizitarea
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lor de către turiști” (Minciu, 2000, p.49). Cu toate acestea, este nevoie de înglobarea și a altor factori
pentru a-i contura caracteristicile, cum este și cazul mijloacelor de producție a serviciilor, interacțiunea
cu infrastructura turistică, forța de muncă angrenată în acest segment de activitate și chiar strategiile de
comercializare.
Importantă este și diversificarea atracțiilor turistice, prin amenajarea celor existente, atragerea
în circuitul turistic a unor elemente noi sau multiplicarea elementelor de interes. Ținând cont de aceste
caracteristici, este potențat caracterul teritorial al elementelor de interes, la care se adaugă și alte
trăsături ce țin de structura, valoarea și capacitatea atracțiilor turistice, ca și fundament al actului
turistic (Minciu, 2000).

Fig.3. Colaj foto – principalele resurse turistice din județul Hunedoara

METODOLOGIA DE CERCETARE
Metodele folosite pentru elaborarea acestui studiu sunt metoda de birou și metoda de teren.
Pentru a realiza această lucrare, a fost nevoie de o abordare unitară a subiectului de interes, astfel încât
să fie potențate elementele ce conferă specificitate acestei tematici. Din acest considerent, s-a întocmit
un plan de lucru ce a implicat o documentare bibliografică temeinică, mai ales că subiectul de interes
l-a constituit un areal geografic relativ întins, ce s-a prezentat sub forma județului Hunedoara. Pentru
atingerea acestui deziderat, s-au folosit articole științifice, materiale informative din cadrul instituțiilor
de profil turistic, materiale cartografice și diverse resurse informatice.
În plus, tratarea calitativă și cantitativă a conceptelor subsecvente resurselor turistice
hunedorene, are rolul de a conferi o viziune complexă asupra domeniului de interes. Pentru a exista o
mai bună înțelegere a ceea ce reprezintă de fapt resursa turistică pentru un areal, dar și pentru
integrarea ei în posibile strategii de dezvoltare locale, au fost utilizate semnificativ tehnicile GIS 1.
Aceste tehnici au permis clasificarea și vizualizarea tipologiei resurselor turistice și localizarea spațială
a resurselor turistice din județul Hunedoara, pe de-o parte, dar și reprezentarea grafică a unor concepte
abstracte precum senzațiile, trăirile ce pot apărea în cazul unor trasee tematice ce nu au o reprezentare
spațială exactă.
În continuare, în cadrul metodei de teren am parcurs anumite zone din arealul de studiu,
județul Hunedoara, cu un potențial turistic natural și antropic foarte bogat, transpus în fotografiile
realizate pe teren (metoda imaginilor vizuale), inclus sau nu în diverse strategii de dezvoltare.
Consider că este o etapă esențială în studiu, deoarece am concluzionat pe teren resursele turistice care
se pretează cel mai bine în aceste strategii de dezvoltare.
1

Geographic Information System
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Extensiv celor menționate anterior s-a folosit metoda observației, în urma căreia am vizitat
anumite resurse turistice (spre exemplu: Castelul Corvinilor, Muzeul Mineritului, Cetatea Mălăiești,
Rezervația de Zimbri) cu ajutorul cărora am observat lucruri utile ipotezelor de lucru. De asemenea, au
fost utilizate și reprezentări grafice de tipul fotografiilor pentru a facilita vizualizarea elementelor
abstracte, în acest caz fiind prezentate unele dintre elementele distinctive ce contribuie la constituirea
patrimoniului turistic județean. Aceste fotografii au fost realizate preponderent în urma deplasărilor
realizate pe raza județului Hunedoara, acest aspect având și sarcina de a înțelege mai eficient rolul pe
care îl pot avea în alcătuirea unui produs turistic, precum și dezvoltarea unei aprofundării a subiectului
analizat.
Nu în ultimul rând, o altă metodă de cercetare implementată în această lucrare a fost metoda
analizei SWOT.
Așadar, în urma acestei metodologii scopul acestei lucrări este de a demonstra următoarele
ipoteze:
• Rolul resurselor turistice în strategiile locale de dezvoltare;
• Strategii de dezvoltare locale implementate cu succes și nereușite;
• Județul Hunedoara – cartea de vizită a resurselor turistice;
• Impactul strategiilor de dezvoltare asupra turismului în județul Hunedoara.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Strategii de dezvoltare. Având evidențiate elementele de bază ale actului turistic, se impune
și includerea acestora în cadrul unor structuri mai complexe, de tipul strategiilor de dezvoltare, astfel
încât valorificarea acestora să fie una eficientă și sustenabilă. Nu de puține ori, cererea turistică nu este
armonizată cu oferta, iar în aceste circumstanțe, apare o presiune pe componentele de bază. Din aceste
considerente, este nevoie de trecerea în revistă a strategiilor de dezvoltare implementate la nivel local
sau județean, respectiv de prezentarea elementelor de succes și a celor nereușite, precum și evaluarea
impactului pe care îl pot avea deciziile actorilor implicați în actul turistic.
Strategii locale de dezvoltare. Perioada anilor 2014 – 2020 corespunde aceleia de
implementare a Programului Operațional Regional (POR) (https://www.fonduri-ue.ro/por-2014), ce a
avut rolul de a infuza fonduri europene în diferite ramuri ale economiei românești, iar din această
cauză, în anii 2013 și 2014 au fost elaborate o serie de strategii de dezvoltare locală pentru zonele
urbane hunedorene și nu numai. Aceste strategii nu sunt axate doar pe componenta turistică, de cele
mai multe ori având un caracter complex, ce urmărește îmbunătățirea mediului urban în ansamblu,
mizându-se pe importanța dezvoltării urbane, a îmbunătățirii condițiilor de mediu sau a dezvoltării
economice, sociale sau culturale.
În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva dintre strategiile de dezvoltare implementate la
nivel local, și în care, în prezent, pot fi identificate deja elementele caracteristice.
O astfel de strategie de dezvoltare este ”Strategia integrată pentru dezvoltare urbană a
Municipiului Deva (2014-2023)” la nivelul căreia sunt detaliate aspecte legate de datele geografice ale
Municipiului Deva, de resursele naturale și antropice, elemente de infrastructură, oportunități de
finanțare sau mecanismele de monitorizare și evaluare a acestora. Viziunea strategică a acestui
document a urmărit eficiența și coerența în actul decizional, și mai ales transparența administrativă
pentru atingerea statutului de comunitate activă și dinamică, sustenabilă în atragerea investițiilor,
precum și crearea unor proiecte strategice pentru municipalitate și populația acestuia, cu scopul final
de creștere a calității vieții din Municipiul Deva (S.I.D.U. Deva, 2014). În același timp, misiunea
strategică vizează „identificarea dinamică și flexibilă a tuturor cerințelor și oportunităților de acțiuni și
investiții inteligente, durabile și competitive, prin care să se maximizeze utilizarea eficientă a
întregului potențial uman, economic și naturale care dispune localitatea la un moment dat, pentru
dezvoltarea unei comunități puternice, motivate și coezive” (S.I.D.U. Deva, 2014, p.524). În câteva
cuvinte, obiectivul acestei strategii este acela de a asigura prosperitatea, progresul și sustenabilitatea
acestei zone, aspect ce devine strâns legat de terminologia turistică prin integrarea resurselor existente
ca și fundament pentru o dezvoltare ulterioară.
Strategia de dezvoltare a Municipiului Lupeni (2014-2020) a fost realizată pentru a evidenția
elementele ce trebuie îmbunătățite la nivelul acestui municipiu, iar criterii precum creșterea
inteligentă, principiul durabilității sau protecția mediului reprezintă câteva dintre componentele vizate
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spre o integrare într-un plan de ansamblu (S.D.L. Lupeni, 2014). În cadrul documentului evidențiat, se
are în vedere constituirea unor obiective ce trebuie atinse pentru ca Municipiul Lupeni să corespundă
normativelor europene, iar câteva dintre acestea sunt axate pe cercetarea și dezvoltarea tehnologică,
îmbunătățirea completivității agenților economici, adaptarea la schimbările climatice și adoptarea unor
politici bazate pe reducerea emisiilor de carbon sau promovarea utilizării resurselor existente într-un
mod sustenabil. În ceea ce privește potențialul turistic al zonei, se au în vedere problemele legate de
elementele industriale, migrația forței de muncă sau puterea de cumpărare scăzută, însă se mizează pe
resursele naturale și pe posibilitatea accesării fondurilor europene pentru încurajarea proceselor
turistice (S.D.L. Lupeni, 2014).
Nu în ultimul rând, o strategie de dezvoltare locală mult mai bine pliată pe turism ca și
fenomen, se regăsește în cadrul Chartei de dezvoltare turistică a Geoparcului Dinozaurilor Țara
Hațegului (Palcu, Dobrea, 2011). În acest document, prioritară este considerată planificarea în turism,
precum și elaborarea unei viziuni asupra dezvoltării turismului în zonele rurale din Țara Hațegului.
Aici sunt prezentate metode concrete de alegere a siturilor turistice ce pot prezenta un potențial turistic
însemnat în valorificarea eficientă a lor, dar și modalități de definire a zonelor turistice, precum și
propuneri de includere a specificului local, în contextul unei promovări eficiente, în pachete turistice
destinate unei game variate de turiști (Palcu, Dobrea, 2011). La nivelul acestei charte de dezvoltare
este identificată tipologia turistică a arealului, mizându-se pe geoturism, turism cultural, turism
comunitar, turism de aventură sau ecoturism. Totodată, se dorește identificarea resurselor turistice prin
prisma relațiilor pe care turiștii le pot avea cu obiectivele în cauză, iar optimă pentru realizarea unei
strategii eficiente este cunoașterea componentelor reprezentative pentru turiștii ce au ajuns în acest
areal. În acest context, se pleacă de la abstract spre concret, astfel încât să fie puse în lumină toate
elementele definitorii pentru acest spațiu, mai ales că el abundă în elemente de interes pentru cel care
ajunge acolo.
Strategii județene de dezvoltare. Dacă până în momentul de față accentul s-a pus pe
prezentarea strategiilor de dezvoltare existente la nivel local, în cele ce urmează vor fi evidențiate
strategiile județene de dezvoltare, precum și alte documente care au ca și scop crearea unei viziuni de
ansamblu asupra posibilităților de dezvoltare din județul Hunedoara, aceste strategii județene
înglobând într-o măsură mai mare sau mică elementele identificate la nivel local.
Planul de dezvoltare regională a județului
Hunedoara (2014 – 2020) este un document
complex realizat pentru Consiliul Județean
Hunedoara în scopul constituirii unei viziuni de
ansamblu asupra caracteristicilor județului, dar și
asupra deciziilor ce trebuie a fi luate pentru
dezvoltarea județeană. Documentul are mai multe
părți, însă cea care prezintă interes pentru această
lucrare este partea de analiză socio-economică, în
condițiile în care elementele turistice sunt
prezentate într-un cadru larg.
Din aceste considerente, la elaborarea
acestei structuri complexe, s-a procedat la stabilirea
contextului teritorial pentru care s-a implementat
această strategie, pe abordarea profilului sociodemografic,
al
dinamicii
economice,
a
caracteristicilor infrastructurii tehnice și edilitare, a
elementelor de mediu și a resurselor naturale și a
componentei turistice (C.J. Hunedoara, 2014).
Pentru a avea o viziune unitară este necesar ca
punctele de interes să vizeze atât resursa turistică în
sine, cât și infrastructura de cazare, elementele
Fig.4. Relația dintre obiectivele turistice
circulației turistice, elementele de infrastructură existente și numărul de sosiri turistice la nivelul
turistică, precum și interconexiunea dintre
județului Hunedoara
componentele prezentate, acest aspect fiind abordat
Sursa: C.J. Hunedoara, 2014
și în cadrul strategiei de dezvoltare realizate (fig. 4).
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Plecând de la aceste elemente, se poate realiza o valorificare mai eficientă a potențialului
turistic, în condițiile în care, pentru o lungă perioadă de timp, politica administrației județene a vizat
dezvoltarea potențialului industrial.
Nu în ultimul rând, strategii de dezvoltare pentru arealul județului Hunedoara au fost realizate
și prin intermediul factorilor politici, astfel că partidul UDMR, prin intermediul unor colaboratori
științifici, a realizat în anul 2014 o „Propunere de viziune strategică asupra dezvoltării județului
Hunedoara”. În cadrul acestui document, accentul s-a pus pe componentele ce țin de „concentrarea
asupra proceselor de dezvoltare economică, întărirea gestiunii financiare în administrațiile locale,
îmbunătățirea eficacității practicilor de guvernare locală și pregătirea și sensibilizarea la deciziile și
proiectele de legi în domeniul planificării urbane și a dezvoltării urbane” (Grun et al., 2014, p.5).
Această viziune strategică vizează mai multe domenii de interes, dintre care trebuie amintite
infrastructura edilitară, componenta hidrografică, riscurile naturale și zonele în care pot apărea acestea,
spațiile umanizate, arealele protejate și cele care dețin resurse valorificabile turistic. În condițiile în
care întregul județ poate fi segmentat în cinci areale distincte, și anume Țara Moților, Valea Mureșului
de Vest, Valea Mureșului de Est, Țara Hațegului și Valea Jiului, areale ce prezintă caracteristici
sociale, economice, culturale sau etnografice similare, elaborarea strategiei de dezvoltare poate fi
adaptată pentru a răspunde necesităților arealelor în cauză (Grun et al., 2014).
Această viziune strategică are rolul de a prelua elementele disparate în celelalte strategii locale
realizate și de a le organiza într-un mod armonios, mai ales că până la un moment dat, întreaga
activitate a județului era centrată în jurul domeniului industrial și minier. De asemenea, un pilon
important pentru această strategie îl reprezintă activitatea turistică, considerată a fi direct dependentă
de infrastructura de transport și cazare, respectiv agrement, infrastructură ce a avut mult de suferit în
ultimele decade ca urmare a dezinteresului, alocării deficitare de fonduri și a promovării unor resurse
izolate, ce nu au reușit să atragă turiști pentru o perioadă de timp îndelungată sau să-i convingă să
cheltuie bani în acest areal (Grun et al., 2014). În acest caz, este considerat faptul că „nu se poate vorbi
de turism fără existența unor obiective atrăgătoare, interesante” (Grun et al., 2014, p.54) ceea ce poate
contribui, în condițiile unei lipse de viziune, la deteriorarea elementelor naturale și antropice ce pot fi
valorificate de dragul turismului, însă, pe de-altă parte, prin valorificarea specificului acestora și
menținerea la o stare apropiată de cea originală, se poate ajunge la dezvoltarea unor produse distincte,
unice pentru o piață saturată de elemente fără fond.
Modele de strategii de dezvoltare implementate. În condițiile în care la nivelul județului
Hunedoara, pentru intervalul 2014 – 2020, au fost implementate numeroase strategii de dezvoltare
locală și județeană, apare necesitatea evidențierii strategiilor ce și-au îndeplinit scopul, precum și a
strategiilor nereușite, acest fapt având rolul de a monitoriza stadiul în care au ajuns numeroase decizii.
Cu toate acestea, în contextul lipsei de transparență a factorilor de decizie, a lipsei de interes în
monitorizarea unor strategii ce de multe ori au doar caracter orientativ, este dificil de stabilit care a
fost rata de succes sau de nereușită a unor proiecte. În cele ce urmează, voi încerca să structurez ideile
acestor strategii pentru a observa modul de evoluție a acestora.
Strategii de dezvoltare implementate cu succes. La nivel turistic, posibilitățile de
valorificare a resurselor turistice sunt variate, iar implementarea unor proiecte care să prezinte interes
pentru o gamă cât mai largă de turiști are rolul de evidenția importanța ideilor din cadrul strategiilor de
dezvoltare. Un astfel de proiect este cel al Drumului Vulcanilor din Țara Hațegului, drum propus de
către reprezentanții Geoparcului Dinozaurilor și care își propune să lege locurile cu atracții turistice
din zona Hațegului. În acest sens, ideea s-a concretizat prin amenajarea unor trasee cicloturistice, dar
care pot fi parcurse și pe jos de către turiști (fig. 5), care să respecte atât ideea inițială de drum al
vulcanilor, traseu de interes local, cât și un traseu prin aceeași zonă, dar care să se axeze pe ineditul
cadrului natural și pe elementele cultural-istorice ce pot fi vizitate pe parcurs (vezi fig. 6).
În aceste condiții, a fost evidentă importanța unor concepte ce pot fi dezvoltate într-un mod
organizat, astfel încât să fie create produse noi, ce pot atrage un număr mai mare de turiști și care pot
contribui ulterior la promovarea arealului. Din aceeași categorie face parte și proiectul „Drumul
aurului” (vezi fig. 7), proiect cuprins în strategia de dezvoltare județeană și care înglobează elementele
ce fac referire la trecutul istoric și legătura acestui areal cu resursa minerală. Traseul în cauză era
propus a se începe din zona Geoagiu și terminându-se în zona Brad, însă elemente ce fac referire la
legătura din localnici și aur pot fi regăsite și în muzee amenajate și în alte localități, cum este și
muzeul de la Grădiștea de Munte ce găzduiește replici ale tezaurului de aur al dacilor , precum și
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metode de captare a fulgilor de aur. Având conturate aceste elemente, s-a dovedit posibilă
interconectarea acestor proiecte cu altele din zonele adiacente.

Fig.5. Drumul vulcanilor – traseu cicloturistic
Sursa: https://ridewithgps.com/routes/31909405

Fig.6. Traseu cicloturistic în zona Hațegului
Sursa: https://www.viatransilvanica.com/traseu/terra-daco-romana/harta
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Fig.7. Identificarea „Drumului aurului” la nivelul județului Hunedoara
Sursa: C.J. Hunedoara, 2014
O altă strategie considerată a fi de succes este aceea de constituire a Geoparcului Dinozaurilor
prin faptul că reușește, prin diversitatea sa, să atragă un număr însemnat de turiști, parc ce se
reinventează constant prin promovarea unor atracții turistice noi și a practicării unor forme de turism
specifice, cum este turismul școlar sau ecoturismul (C.J. Hunedoara, 2014).
O altă strategie de dezvoltare considerată a fi implementată cu succes este aceea de realizare a
unui site de prezentare care să conțină referiri atât la atracțiile turistice din județul Hunedoara, cât și la
oferta de cazare, alimentație sau agrement (vezi fig. 8). Această idee a fost vehiculată încă din
propunerea de viziune strategică din anul 2014 (Grun et al., 2014) și se vedea ca un element de
legătură între centrele de informare turistică, agenții economici angrenați în activitatea de turism și
administrațiile locale. La momentul respectiv existau doar acțiuni individuale de prezentare a ofertei
turistice hunedorene, însă, în cazul de față, se mizează și pe componenta spațială pentru a facilita
orientarea și accesul la obiectivele turistice și elementele de interes.
Prin implicarea unor factori de decizie diverși, cum sunt Guvernul României și autoritățile
locale, se poate ajunge la produse care să fie cu adevărat folositoare turiștilor, iar aceste produse
trebuie să se plieze la cerințele pieței, fără însă de a-și pierde identitatea și specificul local.
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Fig.8. Site de promovare a turismului în județul Hunedoara
Sursa: https://www.gohunedoara.com/lists/viziteaza-in-hunedoara/
Strategii de dezvoltare nereușite. Dacă strategiile de dezvoltare reușite sunt cu precădere
promovate și folosite în campaniile factorilor decizionali, strategiile de dezvoltare nereușite sunt
trecute în plan secundar și cel mai adesea sunt ignorate, astfel încât este dificilă urmărirea parcursului
acestor strategii. Cu toate acestea, prin consultarea propunerilor de dezvoltare și a părerii locuitorilor,
se pot evidenția și campaniile ce nu și-au atins efectul scontat.
Cu toate că în toate strategiile prezentate în această lucrare este conștientizată lipsa
calificărilor forței de muncă angrenată în domeniul economic și se propun diverse planuri de
îmbunătățire a situației, prin chestionarea angajatorilor este observabil faptul că apare un grad de
nemulțumire cu privire la nivelul de pregătire, respectiv competența forței de muncă locale, ceea ce
denotă un eșec al politicilor implementate până în prezent cu privire la capabilitățile de școlarizare
existente (C.J. Hunedoara, 2014).
Un alt aspect ce poate fi considerat ca și o strategie de dezvoltare nereușită poate face referire
la conservarea elementelor de patrimoniu industrial, ce ar fi putut fi valorificate în cadrul traseelor
tematice axate pe turismul industrial, în condițiile în care, după decăderea segmentului industrial, au
început să fie valorificate la nivel rudimentar. Fenomenul dezindustrializării a venit la pachet și cu
distrugerea patrimoniului industrial și transformarea lui în fier vechi (Grun et al., 2014), iar în lipsa
unei abordări unitare, care să implice și populația locală în vederea luării la cunoștință asupra
potențialului zonei s-a ajuns la această stare de fapt.
Cel mai adesea, proiectele propuse nu-și ating scopul deoarece au un caracter izolat, nefiind
corelate cu alte proiecte, dar și cu punerea lor în practică, iar fondurile alocate tind să fie mult mai
mari decât a fost prevăzut, acest aspect conducând la lipsa acestora pentru implementarea strategiilor
care chiar contează. Astfel, poate fi amintită realizarea unei telecabine ce ar trebui să ducă schiorii spre
domeniul schiabil, domeniu ce nu există încă, realizarea unei promovări agresive în scopul vizitării
Cetății Devei, cetate ce încă nu este renovată complet sau o infrastructură rutieră ce nu este
interconectată cu alte segmente de drum și nu reușește să conducă turiștii spre zonele de interes.
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Într-o oarecare măsură, o direcție ce poate fi considerată ca și nereușită este aceea a înființării
centrelor de informare turistică a căror unică ocupație se rezumă doar la prezentarea unor atracții
turistice. De obicei, aceste centre de informare turistică au un program de funcționare ce nu vine în
sprijinul turiștilor, iar costurile de funcționare a acestora sunt ridicate. Pentru a le face utile, aceste
centre de informare ar trebui să combine activitatea de promovare a ofertei turistice locale și județene
cu aceea de vânzare a unor produse artizanale ce țin de specificul locului și care, în momentul intrării
în contact a turiștilor cu angajații din aceste centre de unde pot cumpăra suveniruri, produse alimentare
și nealimentare, dar și altele, să fie direcționați spre locurile de producție, contribuind astfel la
creșterea valorii zonei în cauză. De asemenea, aceste centre ar trebui să ofere posibilitatea închirierii
de biciclete și a direcționării spre ghizi locali care să-i ajute pe turiști să descopere cât mai mult din
ceea ce are de oferit zona. Până atunci, angajații din aceste centre pot fi văzuți doar ca niște funcționari
ce se afundă în birocrație.
Impactul strategiilor de dezvoltarea asupra turismului. Pentru o lungă perioadă de timp,
elementele valorificabile turistic au fost tratate disparat la nivelul județului Hunedoara, și nu numai,
astfel că oferta turistică nu a putut să beneficieze de investițiile necesare, dar mai ales de atenția
cuvenită. În ultimii ani, pe fondul accesării de fonduri europene, a apărut necesitatea gândirii unor
metode de conectare a ofertei la necesitățile pieței turistice, iar strategiile de dezvoltare axate pe
domeniul turistic au rolul de a umple acest gol existent. Totuși, pentru a înțelege cel mai bine care este
impactul acestor strategii de dezvoltare pentru arealul analizat, voi proceda la realizarea unei analize
SWOT, ce se dorește a fi o metodă de analiză calitativă și totodată descriptivă ce pune accentul pe
punctele forte, pe minusuri, oportunități și amenințările ce se pot răsfrânge asupra subiectului de
interes (Gurel, Tat, 2017). Prin acest demers, vom putea observa caracteristicile strategiilor de
dezvoltare, dar și domeniile unde s-a intervenit și mai trebuie lucrat pentru îmbunătățirea situației, cu
repercusiuni asupra turismului, implementate la nivelul județului Hunedoara (P.D.R. Hunedoara,
2014).
Puncte forte
- existența unor axe de transport de mare viteză
ce asigură conexiunea cu principalele centre
urbane existente;
- implementarea unui proiect de management
integrat al deșeurilor la nivel județean;
- existența unor importante suprafețe forestiere,
acest aspect având un important rol ecologic,
ceea ce contribuie la practicarea unor forme de
turism specifice;
- implementarea lucrărilor de reabilitare și
extindere a rețelei de apă curentă și uzată la
nivelul Văii Jiului, areal cu valențe industriale
pregnante, și care avea nevoie de un control
mai eficient asupra acestui aspect;
- creșterea numărului de solicitări pentru
subvenționarea proiectelor de agricultură
ecologică;
- existența unui număr însemnate de arii
protejate, arii ce se întind pe suprafețe
semnificative și care impresionează prin
atracțiile turistice și prin peisajele rezultate din
interacțiunea unor factori variați;
- existența unor proiecte de protejare a mediului
înconjurător și a habitatelor apărute în
decursul timpului;
- implementarea unor instalații de tratare a
elementelor nocive la nivelul instalațiilor
industriale, ceea ce va contribui la reducerea

Minusuri
- existența unor așezări rurale ce prezintă
potențial turistic, dar care nu beneficiază de
acces la transportul în comun, iar calitatea
rețelei rutiere până la acestea este un precară;
situația este similară și pentru accesul la
cetățile dacice;
- lipsa modernizării drumurilor județene, în
special a acelora ce tranzitează zonele
montane;
- lipsa unor spații de depozitare conforme
pentru deșeuri;
- lipsa racordării unor localități rurale la
sistemul de electricitate și telefonie;
- poluarea aerului, apei și solului de către
facilitățile industriale;
- existența unor riscuri naturale ce includ
alunecări de teren sau inundații;
- incidența ridicată a incendiilor forestiere ca
urmare a activităților umane;
- lipsa investițiilor pentru reabilitarea clădirilor
publice și private, în contextul în care multe
dintre acestea nu sunt izolate termic și
prezintă un consum ridicat de electricitate;
- numărul scăzut de unități de cazare în
comparație cu numărul de turiști ce ajung în
județ;
- existența unor capacități de cazare
neconforme ce sunt amplasate în areale cu un
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impactului asupra mediului;
- existența unor obiective turistice recunoscute
la nivel național, și chiar internațional, aici
ieșind în evidență Castelul Huniazilor, Băile
Geoagiu, Geoparcul Dinozaurilor, Cetatea
Deva, Mănăstirea Prislop sau cetățile dacice și
romane;
- existența unor zone etnografice distincte, și
anume Țara Hațegului, Țara Zarandului,
Ținutul Pădurenilor, Valea Mureșului, Valea
Jiului;
- existența elementelor ce conferă posibilitatea
practicării turismului natural, a celui
speologic, ecologic sau agroturismului;
- existența stațiunilor montane Straja și Parâng;
- existența parcului dendrologic de la Simeria;
- valorificarea apelor termale și minerale în
Vața de Sus, Călan sau Geoagiu;
- existența unor branduri turistice intens
promovate cum este Castelul Huniazilor,
Geoparcul Dinozaurilor, Mănăstirea Prislop
sau Arsenal Park;

Oportunități
- posibilitatea accesării fondurilor europene
pentru subvenționarea unor proiecte de interes
județean sau local;
- evoluția ascendentă a agroturismului ca și
alternativă în etapa de reconversie a forței de
muncă provenită din sectorul industrial;
- crearea unor grupuri de acțiune locală axate pe
dezvoltarea economică în special în mediul
rural, grupuri ce au și rol de catalizator al
realizării de proiecte ce se pot realiza cu
fonduri europene;
- existența resurselor naturale ce pot fi
valorificate în domeniul turistic;
- posibilitatea accesări unor programe de
finanțare a proiectelor de infrastructură;
- posibilitatea accesării de fonduri europene
pentru reglementarea aspectelor legate de
problemele de mediu;
- posibilitatea includerii unor trasee tematice
turistice locale în legătura cu alte trasee
tematice județene, naționale și chiar europene,
ce ar favoriza și impulsiona sosirea turiștilor în
acest areal;
- stabilirea de parteneriate între atracții turistice
similare existente la nivel național pentru a

-

-

-

-

-

important potențial turistic, aspect ce
contribuie la generarea unei imagini negative
despre posibilitățile de cazare din județ;
sezonalitatea fluxului turistic ca urmare a
lipsei unei viziune integrate de punere în
valoare a ofertei turistice;
numărul scăzut de înnoptări ale turiștilor
străini;
practicarea unor prețuri ridicate pentru
anumite servicii oferite de către operatorii
turistice ca răspuns la perioadele în care
turiștii lipsesc;
infrastructura montană de agrement este
învechită;
lipsa promovării pentru unele obiective de
interes local sau județean, ceea ce duce la
saturarea unor alte obiective, iar ulterior și la
degradarea lor pe fondul uzurii accentuate;
procentul scăzut de reabilitare și introducere
în circuitul turistic a construcțiilor cu valoare
arhitectonică;
valorificare insuficientă din punct de vedere
turistic a cetăților dacice și romane din județ
în contextul în care multe dintre acestea nu au
fost cercetate integral de către arheologi, iar
turistul ce ajunge la acestea rămâne cu o
imagine parțială a ceea ce înseamnă de fapt
cetatea respectivă;

Amenințări
- apropierea de județe precum Timiș sau Arad,
care, prin posibilitățile financiare mai ridicate
și a caracterului polarizator, atrag și forța de
muncă existentă în județ, în lipsa unor politici
de ameliorare a acestui aspect;
- problemele de natură social-economică
rezultate din declinul segmentului industrial;
- gradul redus de accesibilitate existent pe fondul
caracteristicilor geomorfologice specifice ale
județului, în condițiile în care o parte
semnificativă se suprapune peste arealul
montan;
- restricțiile asupra extinderii infrastructurii,
restricții generate de zonele protejate extinse
pe suprafețe însemnate ale județului;
- gradul redus de adaptare a serviciilor și
produselor locale la standardele europene de
calitate, ceea ce contribuie la posibilitatea
limitată de valorificare a acestora la nivel
internațional;
- gradul redus de investiții pentru modernizarea
infrastructurii de transport rutiere și feroviare;
- lipsa unor acțiuni concrete de protecție a
mediului înconjurător;
- potențialul scăzut de atragere a turiștilor
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-

-

-

-

-

beneficia de schimb de experiență și
raportat la județele învecinate pe fondul lipsei
posibilitatea implementării unor noi obiective
de viziune, investiții și acțiuni în
turistice;
infrastructura de cazare, alimentație, transport
posibilitățile de modernizare și creștere a
și agrement a județului;
gradului de atractivitate pentru centrele - interesul turiștilor interni pentru centre turistice
turistice existente la nivel județean;
externe în condițiile în care prețurile
dezvoltarea ofertelor alternative de cazare,
practicate în cadrul facilităților din țară și mai
cum sunt și pensiunile rurale, ce au rolul de a
ales din județ sunt semnificativ mai ridicate
suplimenta infrastructura de cazare existentă și
decât ceea ce pot primi în alte locuri;
de a crea premisele generării unor noi resurse - sezonalitatea ofertei turistice ca urmare a
turistice;
promovării unei game reduse de obiective
dezvoltarea unor zone cu valențe turistice
turistice, mai ales la nivelul arealelor montane
consacrate la nivel județean ca și elemente de
unde în perioada verii posibilitatea practicării
vizibilitate și atractivitate pentru obiective
unor activități turistice este mult redusă.
secundare;
promovarea județului la târguri de profil, la
conferințe tematice sau în mediul virtual, și cel
mai important prin turiștii ce au ajuns deja să
ia contact cu oferta turistică;
valorificarea unor elemente ale turismului de
nișă, aici ieșind în evidență turismul industrial,
tematic, de aventură, ecologic;

Având conturate aceste idei asupra posibilităților pe care le pot genera strategiile de dezvoltare
asupra turismului, putem deduce și impactul pe care îl pot manifesta acestea. Aceste strategii de
dezvoltare vin cel mai adesea pentru a contura o imagine asupra elementelor individuale, dar și asupra
acelora unde trebuie intervenit. Domenii precum infrastructura (de transport, edilitară, de agrement),
competitivitatea economică, turism, resurse umane, mediu sau dezvoltarea urbană și rurală sunt tratate
preponderent în aceste strategii (S.D. Hunedoara, 2014). Astfel, legat de axa de dezvoltare turism,
pentru creșterea gradului de promovare și atractivitate a obiectivelor turistice din zona de interes se
poate proceda la realizarea de parcări sau marcaje turistice pentru a exista un cadru organizat de
desfășurare a acestei activități. De asemenea, se poate merge pe calificarea personalului angrenat în
activitățile turistice, pe reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a unor obiective de interes
arhitectonic, pe sprijinirea investițiilor sau pe dezvoltarea serviciilor electronice. Toate aceste
elemente, de cele mai multe ori, sunt tratate individual, fără o viziune integrată, iar prin implementarea
unor strategii de dezvoltare se completează lacunele existente, astfel încât factorii de decizie să ia cea
mai bună decizie, mai ales că fondurile de care se dispune sunt limitate.
CONCLUZII
Arealul județului Hunedoara, prin intermediul resurselor sale din subsol, din sol și deasupra
acestuia, a constituit pentru multă vreme o atracție atât pentru populația ce s-a stabilit aici, cât și
pentru străini. În aceste condiții, fie că discutăm despre valorificarea resurselor aurifere din perioada
daco-romană sau de exploatarea minereurilor de fier și cărbuni din perioada modernă, iar mai nou,
despre valorificarea turistică a elementelor naturale și antropice, în fiecare perioadă, acest spațiu a
prezentat un interes deosebit pentru cineva. Totuși, pe fondul declinului activităților industriale, a
apărut necesitatea găsirii unei alternative pentru a se asigura prosperitatea oamenilor, iar acest lucru a
venit prin apropierea de resurse existente la îndemână și includerea lor într-o ofertă turistică, mai ales
că această activitate se prezintă mult mai prietenoasă cu mediul și cu omul totodată.
La nivelul județului Hunedoara, tipurile de obiective turistice sunt foarte variate, plecând de la
cele peisagistice, la cele arheologice, arhitectonice sau religioase, dar de cele mai multe ori acestea
sunt tratate individual, iar singure nu reușesc să mențină viu interesul turiștilor pentru ele, iar mulți
dintre aceștia preferă să viziteze cât mai multe pentru o perioadă de timp cât mai scăzută. Din această
cauză, se impune gândirea unor măsuri, respectiv a unor strategii de dezvoltare care să trateze toate
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aceste obiective turistice în ansamblu, permițând depășirea unor obstacole ca sezonalitatea,
suprapopularea, lipsa turiștilor, promovarea insuficientă sau lipsa infrastructurii. Așadar, un element
ce se dorea a fi evidențiat în această lucrare este acela al strategiilor de dezvoltare implementate atât la
nivel local, cât și județean, în acest ultim caz, plecându-se pe premisa integrării tuturor elementelor din
strategiile locale și armonizarea lor cu cerințele pieței, care de cele mai multe ori reacționează diferit la
anumiți stimuli.
Cu toate că în decursul timpului au fost realizate numeroase strategii de dezvoltare pentru
acest areal, unele dintre ele s-au dovedit a fi de succes, în timp ce altele s-au situat sub așteptări. Acest
aspect se datorează modului în care factorii de decizie locali, județeni și naționali reușesc să finalizeze
anumite proiecte și de cele mai multe ori, să le urmărească parcursul și integritatea. Cel mai adesea,
aceste strategii de dezvoltare, cu accent pe elementul turistic, fac referire la modalitățile de promovare
a ofertei turistice, posibilitățile de accesare a unor fonduri europene, mai ales că administrațiile
județene și locale nu dispun de banii necesari ce ar trebui investiți în sectoare critice, cum sunt
infrastructura de acces, posibilitățile de agrement diversificate sau reabilitarea clădirilor și
monumentelor de patrimoniu.
Având parcurse toate aceste elemente, se impunea și evaluarea impactului pe care strategiile
de dezvoltare, prin caracterul lor multidisciplinar, îl pot avea asupra actului turistic și a ofertei în sine,
această evaluare putând fi realizată cel mai bine prin evidențierea punctelor forte de care dispune
oferta turistică, a minusurilor ce ar trebui corectate, dar și de valorificarea oportunităților și de
eliminarea amenințărilor.
În aceste circumstanțe, apare necesitatea gândirii unor direcții pe termen scurt, mediu și lung
prin intermediul cărora resursa turistică, ca element de bază al turismului, să fie modelată pentru a
răspunde atât necesităților turistice, cât și pentru a fi menținută pentru o perioadă îndelungată într-o
stare de conservare, cu rol în promovarea unui turism sustenabil și durabil.
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ROLUL ISTORIEI ORALE CA FACTOR DE ATRACTIVITATE ÎN CADRUL
TURISMULUI DE AVENTURĂ. STUDIU DE CAZ: LOCALITATEA ISVERNA,
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Abstract: From the informațion of the last decades, it’s resulting that oral history, a new field of history and
ethnology, could represent an important resource in adventure tourism, especially in Romania. The the purpose
of this studyis to determine the degree of importance of oral history in Isverna, in adventure tourism. The
objectives of the study were: mentioning and analyzing the sources of oral history that could represent tourist
attractions in the area; description of the phenomenon of adventure tourism in Isverna, till prezent and
recommendations for capitalizing on oral history in the field of adventure tourism. For the cabinet research, the
bibliographic method, the method of topographic and satellite maps and the method of correlating
multidisciplinary data were used, and in the case of field trips, the observation method and the questionnaire
method. The results of the research present characteristics of oral history and adventure tourism in the field with
recommendations for their harmonization. In conclusion, Isverna has special tourist resources, including oral
history, which can be used in local adventure tourism in the near future.
Cuvinte cheie: turism, legende, aventură, istorie orală, Isverna

INTRODUCERE
Istoria orală, reprezintă un segment mai nou al istoriei și etnologiei / etnografiei, referindu-se
la informația legată de anumite evenimente, întâmplări, locuri, trăiri etc., transmisă de participanții
direcți sau indirecți la evenimente (www.muzeulmemoriei.ro). Conform lui Nicoară (2005), obiectul
de studiu al istoriei orale se axează pe acele evenimente trecute, a căror existență nu s-a încheiat, fapt
pentru care, ele nu au intrat încă, în istorie. De multe ori, datele și informațiile mai importante, dintr-o
localitate sau dintr-o zonă, sunt transmise din generație în generație, existând riscul alterării
istorisirilor. Tot Nicoară (2005), amintește că mărturiile orale stau la baza istoriei scrise. În anumite
cazuri, datele trecute la un moment dat, din oral în scris, se pot păstra în continuare, în locul de
provenieță, sub formă verbală, mai mult sau mai puțin alterate. Fapt demonstrat și de Cornel Boteanu
(2018), prin înregistrările unor informații (cu caracter de poveste, legendar și mitologic), care au fost
transcrise și publicate sub forma unei cărți, ce alcătuiește documentul secundar al istoriei orale.
Locuitorii zonei de studiu, păstrează fragmentar amintirea faptelor generațiilor trecute și mult mai clar
amintirea evenimentelor contemporane, unele dintre acestea venind în completarea celor din trecutul
secular al zonei. În acest sens, este de menționat prezența ocazională în areal, a turiștilor aventurieri,
care merg pe baza indicațiilor oferite de localnici să afle comorile asunse cu secole în urmă, indicații și
evenimente ce au fost transmise din generație în generație prin viu grai.
Turismul de aventură, este caracterizat de un anumit grad de pericol, destinat turiștilor amatori
și celor experimentați (Tomescu, 2015). În teritoriul de studiu, se evidențiază acea ramură a turismului
de aventură, ce constă în vânătoarea de comori, activitate strâns legată de istoria orală locală. Practica
acestui tip de turism se desfășoară în Isverna de secole, conform lui Cornel Boteanu (2018), dar
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această practică, a început să fie remarcată și atrasă în cadrul turismului de aventură, destul de recent.
În captarea atenției către acest tip de turism, publicitatea are ca fundament poveștile și mărturiile
oamenilor locului. Acestea, prin expresivitate, tematica abordată și caracterul de mister, generează
determinarea turiștilor de a se deplasa în zonă, în scopul căutării unor depozite tezaurifere. Oamenii
din loc, pe baza depozitului informațional deținut, chiar și fragmentar, sunt cei mai exacți îndrumători
ai turiștilor în scopul urmărit de aceștia.
Localizarea și istoricul zonei. Din punct de vedere administrativ teritorial, comuna Isverna
este situată în nord, nord - vestul județului Mehedinți, iar din punct de vedere al reliefului, se
suprapune Munților și Podișului Mehedinți (Badea et al., 1983; Cucu, Popova-Cucu, 1980; Boteanu,
2002). Fundamentul litologic este alcătuit predominant, din roci sedimentare (calcar), în alternanță cu
șisturi calcaroase, lucru ce a determinat apariția structurilor endocarstice (Bleahu, 1982; Bleahu, 1976;
Lascu, 2006). În acest sens, un rol important îl are și climatul continental, cu influență mediteraneană,
caracterizat de temperaturi mai blânde (8-10°C) și precipitații mai ridicate (peste 750mm/ an),
conform lui Cocean (1995). Acesta, împreună cu relieful determină un ansamblu de microclimate
locale (Cucu, Popova-Cucu, 1980).
Prezența omului în zonă, a fost atestată arheologic prin vestigii datate la Epoca Neolitică,
urmând vestigii de Epoca Bronzului (map.cimec.ro). Atestările istorice documentare sunt în
abundență, raportat la alte zone (începând cu anul 1567), unele cu deosebită valoare, cele mai multe
realizate în scopul clarificării unor probleme legate de pământul localnicilor, ce aveau statut de
moșneni, conform lui Boteanu (2002). Isverna a fost mai mult într-o zonă de graniță seculară, între
Banat și Oltenia, oferind un cadru geografic admirabil pentru dezvoltare, apărare și supraveghere a
zonei. De asemenea, comuna este cunoscută pentru păstrarea unui bogat fond etnografic
(map.cimec.ro; Partenie, 2006).
Prezența fenomenului turismului vânătorii de comori, local, în diferite surse. Situația
fenomenului turismului de aventură, la nivelul României, este în ușoară dezvoltare, dar precar
abordată în întreaga sa complexitate, atât în cadrul surselor fizice scrise, cât și a celor digitale, orale
sau de altă natură. O problemă clară în acest sens o constituie spațiul ocupat de sectorul turistic în
cauză, generat de tipologia turistică, aflată într-o continuă extindere. În cadrul turismului de aventură,
din punct de vedere practic, se conturează un nou subdomeniu, respectiv cel al turismului vânătorilor
de comori, care, conform mărturiilor unor oameni ai locului, își menține amploarea în teritoriul
localității Isverna și împrejurimi (youtu.be).
Turismul vânătorii de comori din Isverna, cunoscut în România sub denumirea de “Febra
aurului”, nu este singular. Astfel de activități, au mai fost semnalate de-a lungul timpului, în preajma
cetăților dacice din Munții Orăștiei și în localitatea ieșeană Stânca, din comuna Victoria, în apropierea
castelului Rosetti Roznovanu. În timp, acestă activitate s-a transformat în pasiune atrăgând în
continuare o seamă de persoane străine, pornite pe urma fascinației îmbogățirii imediate
(www.digi24.ro; www.historia.ro; iasi1).
În zona de nord a județului Mehedinți, informații directe și indirecte, legate de turismul de
aventură, sunt întâlnite predominant în sursele orale, având ca spațiu cristalizator comuna Isverna.
Sursele fizice scrise, conțin informații cu caracter istoric, caracter de legendă și de poveste,
legate de comori, personaje istorice care au intrat în poveste etc. Cele mai cunoscute surse din acest
punct de vedere sunt cărțile “Dacia Preistorică”, a istoricului Nicolae Densușianu și „Legende din
Plaiul Cloșani”, pubicație a domnului etnograf, Cornel Boteanu. Sursele digitale scrise, menționează
în mare parte, informații despre legendarele depozite tezaurifere din localitatea Isvernea. Aceste
informații sunt întâlnite în principiu în articole de presă. Sursele digitale video, pe lângă cele scrise,
dezvoltă o iluzie a fascinației mult mai puternică. Acestea prezintă, în principiu date ale sferei
miticului, legendarului, înfățișând locul ca pe o lume a comorilor.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul prezentului studiu este de a determina gradul de importanță al istoriei orale din
localitatea Isverna, în cadrul turismului de aventură, având ca obiective operaționale menționarea și
analiza surselor de istorie orală care ar putea reprezenta atracții turistice, la nivelul zonei; descrierea
fenomenului turismului de aventură în localitatea Isverna, până în prezent și recomandări petru
valorificarea istoriri orale în ramura turismului de aventură.
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Pentru atingerea obiectivelor menționate, am utilizat atât cercetare de birou cât și de teren.
În cadrul primei etape a cercetării de birou, s-a utilizat metoda bibliografică, metoda hărților
topografice și satelitare și metoda corelării datelor multidisciplinare, în scopul realizării unei baze
teoretice, indispensabilă în cadrul deplasării pe teren.
Prin metoda bibliografică, am consultat informațiile expuse în diferite surse documentare, în
format fizic și în format electronic, în scopul obținerii datelor referitoare la sursele de istorie orală,
care ar putea reprezenta atracții turistice. S-a utilizat metoda hărților topografice și satelitare, pentru
identificarea unor puncte geografice, pe baza toponimelor și a reliefului zonei, unificând, prin metoda
corelării datelor, informațiile de istorie orală cu cele topografice și geografice, în scopul verificării
gradului de pliere a oralului pe real.
Cercetarea de teren ( desfășurată în cadrul a două deplasări - între 18.09.2021 – 21.09.2021 și
30.11.2021 - 03.11.2021), înglobează metoda observației și metoda anchetei (chestionarul).
Metoda observației și analizei elementelor naturale și antropice, în scopul corelării
informațiilor de laborator cu cele din teren, dar și deducerii unor noi date relevante obiectivelor de
cercetare. Metoda anchetei, în cadrul căreia s-a aplicat chestionarul structurat, cu întrebări deschise și
închise, în scopul obținerii de informații despre sursele de istorie orală ce ar putea înfățișa atracții
turistice și aflarea gradului de valorificare a respectivelor resurse de istorie orală în turism.
După cercetarea de teren a urmat, cea de a doua etapă a cercetării de laborator, respectiv
analiza și sinteza datelor obținute în legătură cu subiectul abordat, alte corelări și verificări de date,
având rolul omogenizării și expunerii situației într-un mod clar și inteligibil.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Zona Isvernei este cunoscută pentru caracterul etno-folcloric, ce a transmis din generație în
generație diferite tradiții și credințe. Alături de acestea, memoria colectivă a locuitorilor a lăsat
moștenire sub diferite forme orale, informații diverse despre locuri, personaje și evenimente.
Conform documentării de cabinet și a celei de teren, sursele de istorie orală se ierarhizează
cantitativ în următoarea structură:
• Surse cu caracter mitic – fac trimitere la mitul voinicului Iovan Iorgovan, asociat cu eroul
Hercule. Acest mit (în variante similare), este completat în realitatea geografică de toponimie precum
Groapa Iorgovanului (Densușianu, 1913) (mai nou la Geanț) și urma lui Iovan Iorgovan, din Poiana
Beletina. Prin urmare există un anumit fundament material al acestui mit, sau cel puțin toponimic.
Cunoaștem caracterul mitologic al informațiilor privitoare lui Iovan Iorgovan, prin asocierea cu
informații transmise în diverse surse scrise, pe parcursul timpului și cercetărilor istorico-etnografice
din ultimele două secole.
• Surse cu caracter legendar și istoric – care atrag cel mai mult și sunt prezente în cel mai
mare număr. Legendele transmise pe cale orală se referă în cea mai mare parte la comori ascunse în
zona Isvernei și încercări de recuperare a lor. Spre exemplu: “Comorile lui Lazăr Dușan”, “Comoara
de la Vârful lui Stan”, „Aurul Tătucilor”, „Comoara de la Ruști”, iar acestea sunt doar câteva exemple
de titluri oferite poveștilor (colectate prin înregistrare) de către Cornel Boteanu (2018); la haiduci, din
perioade istorice diferite; la Domnitorul Tudor Vladimitescu; la Sfântul Cuvios Nicodim de la
Tismana și la domnitori ai dinastiei Basarab.
• Surse cu caracter de poveste – cu vechime de câteva zeci de ani, privind acțiuni, relativ
recente, sunt legate de încercările unor persoane de a localiza poziția unor presupuse comori ascunse
în zonă și de activitatea speologilor în zona peșterii Isverna. Locuitorii comunei, în principiu, au
locuința permanentă în vale, dar majoritatea dețin și locuințe temporare numite conace, situate în
locuri mai depărtate, în anumite situații mai greu de ajuns de cei care nu sunt familiarizați cu terenul.
Aceștia mergând periodic, în anumite cazuri zilnic, de la așezarea permanentă la conac, acoperă un
teritoriu vast, având posibilitatea de a afa de prezența unor oameni necunoscuți lor, de asemenea
scopul prezenței acestor necunoscuți acolo, deductiv sau prin conversație cu aceștia. Astfel informația
se propagă verbal destul de repede, persistând sub formă de amintire la participanții direcți și sub
formă de poveste în cadrul celorlalți oameni.
Privitor aspectului calitativ al istoriei orale locale, aceste informații sunt transmise în prezent,
sub formă de povestire verbală, în comparație cu secolele trecute, când informația cu caracter diferit se
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transmitea și sub formă de baladă orală. Cunoscătorii și transmițătorii lor sunt, în principiu,
funcționarii publici ai comunei, proprietarii unităților de cazare și oamenii mai în vârstă.
Din punct de vedere arhivistic, cele mai multe informații privitoare surselor de istorie orală
expuse mai sus, sunt păstrate în colecția de înregistrări a domnului Cornel Boteanu, dar, conform
procedurilor domeniului, aceste înregistrări (sau o parte) au fost transcrise, realizându-se în acest fel
documentul secundar al istoriei orale a zonei și publicate sub forma cărții “Legende din Plaiul
Cloșani” (Boteanu, 2018).
Aceste date sunt confirmate de experiența personală din teren, unde, discutând cu mai mulți
oameni, am constatat că, informațiile cu caracter de poveste sunt predominante, urmate de cele cu
caracter de legendă, despre comori și haiduci și cele despre Domnitorul Tudor Vladimirescu. Prin
urmare, informația orală din teren, din punct de vedere cantitativ, conform clasificării de mai sus, este
ușor diferită de cea întâlnită în sursele scrise.
Având în vedere cele menționate până acum, se constată înclinarea istoriei orale din Isverna
către povești ce vin în completarea unor legende legate de comori ascunse.
Conform lui Boteanu (2018), astfel de informații fac trimitere la comori ascunse în Isverna, în
perioada dintre secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, având ca personaje oameni săraci, de la țară, care au
fost determinați de nevoie să treacă în rândul haiducilor, având în vedere și faptul că Isverna se afla în
zona de graniță, cu Imperiul Austro-Ungar, imediat la sud fiind Orșova și Ada Kaleh. Datorită
caracterului rural – pastoral al zonei, se putea face un comerț și o contrabandă înfloritoare, cu diferite
produse (ceară, miere, blănuri, oi, vaci, lemn etc.), la care se adăugau jafurile. Acestea sunt
principalele surse de venit ale haiducilor și ale hoților.
Prin expunerea acestor legende și povești turiștilor, se valorifică, într-o anumită măsură și
diverese obiective naturale sau antropice, zonele unde au avut loc diferite evenimente povestite
(precum peșteri, văi, munți, dealuri etc.) ( himalayatravel.ro.).
În schema de mai jos, observăm, în funcție de dimensiunea formelor colorate, poziția
geografică a celor mai multe comori, conform relatărilor (fig.1.)

Fig.1. Ilustrarea cantitativă a tezaurelor, conform poziției geografice din povești și legende
Cele mai mediatizate repere geografice, din punct de vedere al depozitării unor tezaure, sunt
peștera Isverna și peștera din Valea Părului.Aceste povești, menționează și existența unor “planuri”
sau indicații lăsate de cei care au ascuns comorile (Boteanu, 2018). Documentele ar fi ajuns în posesia
unor oameni care au încercat să recupereze respectivele bunuri. Putem înțelege că, ceea ce numim
astăzi “turism al vânătorilor de comori”, în zoana Isvernei se practica ocazional, de cel puțin două
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secole, așa cum s-a întâmplat și în Munții Șureanu. Conform unor surse de presă digitală, a unor
documentare video și mărturiilor din teren, activitatea căutării de comori a continuat și în ultimii ani.
Turismul de aventură, constă în angajarea unor oameni în practicarea unor experiențe cu un
anumit grad de periculozitate, în zone dificil accesibile, în scopul trăirii unor experiențe pătrunzătoare,
noi, de cele mai multe ori (Tomescu, 2015). Conform lui Tomescu (2015), România are un potențial
deosebit în acest sens (aspect observat și la nivel internațional), potențial pe care îl valorifică din ce în
ce mai mult, în ultimii ani.
Un număr apreciabil al unităților de cazare s-a dezvoltat în ultima vreme în localitatea Isverna
(în număr de 7), dar, doar o singură pensiune agro-turistică oferă posibilitatea practicării mai multor
activități, din cadrul turismului de aventură, respectiv călărie, trasee cu ATV-ul și ciclism (activități cu
un grad de pericol scăzut), dar se dorește și introducerea parapantismului (activitate cu un grad mare
de periculozitate). În cadrul rețelei unităților de cazare din comună, pensiunea La Mustață se axează pe
activități educative și intelectuale, dar oferă și serviciile expuse mai sus, conform discuției purtate cu
proprietarul acesteia și informațiilor de pe site-ul pensiunii (pensiunealamustata.ro).
Cei mai mulți turiști ajung în zonă prin intermediul recomandărilor altor persoane sau pe baza
informațiilor din mediul virtual. De cele mai multe ori, aceștia descoperă trecutul locului după ce
ajung la unitatea de cazare, nu înainte. Prin urmare, prea puțini ajung aici pe baza istoriei orale.
Anumite povești și legende (parte din istoria orală locală) sunt promovate de proprietarii de
pensiuni din zonă, dar nu sunt dezvoltate activități tematice în acest sens sau mediatizarea organizată,
sistematizată și clară a patrimoniului istoric oral al zonei.
De-a lungul timpului, aventurierii ce au venit în căutarea unor depozite tezaurifere și-au
perfecționat echipamentul, cunoscând, cu o anumită precizie poziția locului în care doreau să ajungă.
Acești vizitatori solicitau localnicilor informații de toponimie, pentru identificarea exactă a punctului
căutat. Putem considera că aceste toponime, alături de informația principală despre comori, fac parte
din istoria orală a locului, ele transmițându-se în primul rând prin viu grai, din generație în generație.
Aspect verificat în discuții purtate cu mai mulți localnici.
Având în vedere predominanța poveștilor și legendelor despre comori, în cadrul istoriei orale
locale, putem deduce că, “vânătoarea de comori” se încadrează în turismul de aventură, datorită
efortului fizic depus pentru a străbate diferite distanțe prin variate mijloace, cu expunerea turiștilor la
un ansamblu de situații complexe și pericole, având ca particularități planificarea din timp a acțiunii,
scopul deplasării și echipamentul special utilizat (Tomescu 2015).
Cel de-al treilea obiectiv urmărit în studiul de față, se prezintă ca o armonizare a celorlalte
două. Legendele și poveștile, prin subiectul abordat, detalii, expresivitate și conținut, mai exact prin
modul de prezentare, determină stări emoționale puternice, trezind ascultătorului fantezia și
entuziasmul necunoscutului, respectiv iluzia unui trecut captivant, plin de mister. Acest fel de a
prezenta “ceva” (întâmplare, loc, obiect, persoană etc.), atrage în mod sesizabil căutătorii de
senzațional și aventură. Teoretic, la nivel general, se constată că unele lucruri, prezentate într-un mod
captivant, determină oamenii să meargă pe urmele lor, chiar și cu asumarea unor riscuri.
În acest fel, în scopul ancorării mai profunde a istoriei orale în turismul de aventură local sunt
recomandate urmăroarele etape:
1. Analizarea și organizarea turismului local, în cadrul celui zonal, în care să fie inclusă și istoria orală.
2. Realizarea unui proiect de istorie orală locală, în care să fie efectuate înregistrări ale acestor povești
(pe lângă cele culese de Cornel Boteanu). Urmate de transcrierea informației, arhivarea acesteia și
depozitarea într-un loc accesibil cât mai multor oameni, dar și împrumutarea ei, diferitelor unități de
cazare, în măsura în care sunt filmări acompaniate de sunet, acestea se pot reda pe monitoare în săli
tematice sau pe coridoare ale unității de cazare, pentru informare și diverisment.
3. Amenajarea unor trasee tematice turismului vânătoarii de comori (sau unor trasee tematice pe
urmele haiducilor), prin analizarea și amenajarea rațională a diferite puncte gegrafice legate de istoria
orală. Propun în acest sens, un traeu tematic, “Pe urmele haiducilor și comorilor acestora”, cu plecare
din satul Seliștea, trece pe la Gropa Grecului, până în Cornetul Cuțui, de aici în Cornetul Piatra
Încălecată și Cerboanea Mare (sau Cornetul Mare). Se recomandă, integrarea obiectivelor amenajate
și promovate pe baza istoriei orale, în armonie cu ansamblul obiectivelor valorificate din celelalte
ramuri ale turismului de aventură, dar și din celelalte tipuri de turism. Realizarea unui material video
de promovare oficială a zonei, în cadrul căruia să apară și relatări verbale ale cunoscătorilor, despre
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comorile ascunse aici sau despre haiduci, aceste relatări să fie dublate ocazional de peisajul geografic
la care se face trimitere, peisaj care în percepția unui turist de aventură, putem presupune, înseamnă
mult mai mult decât ceea ce se prezintă verbal (spre exemplu: un turist de aventură, observând
imaginea, poate constata posibilitatea desfășurării unor activități de escaladă, trasee în zone
periculoase, zbor cu parapanta etc.);
4. Încurajarea turiștilor sosiți în zonă, la discuții cu localnicii, pentru că oamenii din loc cunosc cele
mai multe toponime (ex: Groapa lui Iorgovan, Cornetul Babelor, dealul Paharnicului la Trei Ape),
cărări, drumuri, conace, văi și dealuri, ei sunt pentru oamenii rcent veniți, o hartă vie a locului ce se
autocompletează în permanență cu mare eficiență.
Conform chestionarului aplicat turiștilor, cei mai mulți dintre aceștia au ajuns în localitate pe
baza informațiilor furnizate de persoane cunoscute (peste 60%), dorind practicarea, în principal a
turismului montan (peste 60%), urmat de cel speologic, etnografic, gastronomic și cel de aventură, iar
obiectivul turistic cel mai bine cunoscut, este Peștera Isverna (80%). Din acest aspect se constată
faptul că, turiștii sunt atrași în zonă de informații ce aparțin istoriei orale (prin cunoașterea Peșterii
Isverna), dar cei mai mulți nu desfășoară turism de aventură în teritoriu.
Din chestionarul aplicat localnicilor, reiese că, potențialul turistic al teritoriului nu este
valorificat suficient (75%), iar 70% dintre chestionați se ocupă cu informarea turiștilor, 90% dintre ei
considerând că istoria orală are o importanță mare și foarte mare, 75% dintre aceștia cunoscând
povești ce pot atrage turiștii. Din răspunsurile acestui chestiorar observăm că, istoria orală este
prezentă și activă în zonă, dar nu la distanțe mari. Motiv pentru care nu sunt prezenți, în mod
distingibil turiștii de aventură. Conform persoanelor chestionate, arealul are nevoie de promovare,
sistematizată și expusă la nivel larg, pentru atragerea turiștilor.
CONCLUZII
În cadrul turismului de aventură și nu numai, comuna Isverna cuprinde vaste resurse, mare
parte dintre acestea înglobate în istoria orală a locului (care la rândul ei, este o resursă turistică), prin
intermediul miturilor, legendelor și poveștilor transmise din generație în generație, unele pierzându-se,
iar altele de abia acum apărând. Istoria orală zonală, prezintă în mod deosebit mărturiile cu privire la
haiduci, comori și la practica vânătorii acestora, care, în timp, s-a transformat într-un sport, recent
devenind segment al turismului de aventură. Tip de turism aflat la începutul său în zonă, dar încurajat
și susținut să se dezvolte. În cadrul acestui tip de turism, istoria orală are un rol fundamental, dar o
promovare scăzută datorită lipsei de valorificare a obiectivelor materiale, dar și numărului mic de
turiști străini ce ajung în teritoriu. Există dorința de implicare în dezvoltarea zonei, din partea
localnicilor, fapt ce a generat rezultate pozitive, din punct de vedere al turismului, rămânând pentru
viitor, buna conturare a domeniilor turistice și modul exact de promovare a teritoriului și prin
intermediul istoriei orale.
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