
Anul 2017 –
Anul Internaţional 

al Turismului Durabil 
pentru Dezvoltare



Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a desemnat anul 2017 ca Anul

Internaţional de Turism Durabil pentru Dezvoltare, în scopul de a spori

contribuţia sectorului la creşterea economică şi la îmbunătăţirea socială şi a

mediului.

Rezoluţia, aprobată la 4 decembrie 2016, recunoaşte ,,importan-

ţa turismului internaţional şi, în special, desemnarea unui an internaţional

de turism durabil, pentru a promova o inţelegere mai bună între popoarele

de pretutindeni, să conducă la o conştientizare mai mare a bogăţiilor

patrimoniului diferitelor civilizaţii şi să duca la o mai bună apreciere a

valorilor inerente diferitelor culturi, contribuind astfel la consolidarea păcii in

lume”.
( Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT),

http://evisionturism.ro/onu-a-declarat-2017-anul-international-turismului-durabil-dezvoltare)

http://evisionturism.ro/tag/omt
http://evisionturism.ro/onu-a-declarat-2017-anul-international-turismului-durabil-dezvoltare


Turismul sustenabil/durabil

 ,,Turismul sustenabil/durabil a fost conceput pentru a administra

toate resursele, astfel încât necesitățile economice, sociale și

estetice să fie satisfăcute, menținându-se în același timp

integritatea culturală, procesele ecologice esențiale,diversitatea 

biologică şi sistemele de susţinere”(Organizația Mondială a Turismului, 

http://www.unwto.org/), https://sustainabledevelopment.un.org/

 Dezvoltarea sustenabilă implică „satisfacerea necesităților

prezente fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și

împlini propriile nevoi”(Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare),

https://sustainabledevelopment.un.org/,https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism, http://www.wbcsd.org/

http://www.unwto.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisia_Mondial%C4%83_pentru_Mediu_%C8%99i_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism
http://www.wbcsd.org/


http://www.md.undp.org/content/moldo

va/ro/home/sustainable-development-

goals.html

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 a fost adoptată la Summitul ONU, la 25 septembrie 2015. 

Documentul include 17 obiective de dezvoltare în scopul reducerii sărăciei, cooperării internaţionale în

domeniul sănătăţii şi educaţiei, energiei durabile, promovării drepturilor omului şi asigurării egalităţii de 

gen, protecţiei mediului, turismului etc. În contextul realizării Agendei 2030, Guvernul Republicii

Moldova a instituit Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă.

Conceptul ODD a luat naștere la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea

durabilă, Rio+20 în anul 2012. Scopul acesteia a fost de a produce un set de obiective universal 

aplicabile, care echilibrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: de mediu, socială și

economică.

http://md.one.un.org/content/unct/mold

ova/ro/home/our-work/sdgs.html

ONU, PNUD, REPUBLICA MOLDOVA  PROMOVEAZĂ TURISMUL

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/our-work/sdgs.html


TURISM INTERNAŢIONAL

Organizația Mondială a Turismului (World 

Tourism Organization - UNWTO) este agenția

Națiunilor Unite care coordonează promovarea

la nivel internațional a turismului responsabil, 

durabil și accesibil. 

La nivel global industria turismului şi

călătoriilor a contribuit cu circa 2.306 

miliarde de dolari, dar aportul total la 

PIB-ul global a fost în 2016 de $ 7.613 

mld. Industria oferă locuri de muncă

pentru circa 292 milioane de persoane, 

care au oferit servicii la peste 1,4 

miliarde de vizitatori (Organizaţia

Mondială a Turismului).

http://www.unwto.org/), 

http://www.unwto.org/




Spania a fost cel mai vizitat stat din Uniunea Europeană în 2015, cu un

număr de 421 de milioane de turiști, contribuind la buget cu 2.8 miliarde și

stabilind astfel un nou record la nivelul UE, notează World Economic

Forum citând date publicate de Oficiul European de Statistică.

Datele publicate de Eurostat par să reflecte investițiile majore făcute de către

statele europene ce au avut o contribuție semnificativă la creșterea

numărului turiștilor.

Spania este urmată în clasament de Franța cu 413 milioane de turiști, Italia

cu 385 de milioane și Germania la mică distanță, cu 379 de milioane. Acest

top este foarte apropiat de Raportul Competitivătății Călătoriei și Turismului

din 2015, Spania clasându-se tot pe primul loc, fiind urmată de Franța și

Germania, Italia situându-se abia pe locul 8. Marea Britanie și Elveția, state

neinlcuse în raportul Eurostat se situează în top 10 în cel de-al doilea studiu.
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-statul-din-uniunea-europeana-cu-cea-mai-mare-crestere-a-

procentului-de-turisti-in-2015-cinci-state-ue-sunt-in-top-10-destinatii-din-lume/

https://www.weforum.org/agenda/2016/02/what-are-europe-s-top-tourist-destinations?utm_content=buffer489f2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-statul-din-uniunea-europeana-cu-cea-mai-mare-crestere-a-procentului-de-turisti-in-2015-cinci-state-ue-sunt-in-top-10-destinatii-din-lume/


„Orice persoană care călătoreşte într-o altă ţară decât cea de reşedinţă pentru orice 

alt motiv decât practicarea unei profesii remunerate în ţara vizitată”.( Conferinţa ONU despre Turism 

şi Călătorie Intenaţională desfăşurată la Roma în anul 1963, definit fiind pentru prima dată vizitatorul internaţional)









OBIECTIVE ŞI ATRACŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA



LEGISLAŢIA ÎN DOMENIU TURISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B8
8BC64:70678DCD

http://www.turism.gov.md/index.php?p
ag=legislatie&ids=lege

CADRUL STRATEGIC ÎN DOMENIUL TURISMULUI



ASPECTE DE DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În Moldova turismul  dispune de un potenţial, care ar contribui 

la realizarea Obiectivelor principale ale ONU, PNUD. 

Dezvoltarea turismului contribuie la fortificarea mediului, 

păstrarea patrimoniului cultural .

Contribuția directă a industriei călătoriilor și turismului la economia Moldovei se așteaptă să crească

cu 3% în 2017, până la un total de 1,4 miliarde lei (76,8 milioane de dolari), arată un raport emis de 

Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (WTTC).Potrivit studiului contribuția directă a industriei

turismului în economia Moldovei a fost în 2016 de 1,3 miliarde de lei sau doar un procent din produsul

intern brut (PIB) al țării în 2016. La acest capitol Moldova ocupă unul din ultimele locuri din lume, 

poziţia 171 din cele 185 de state analizate de WTTC.

http://unimedia.info/stiri/mold-street--cati-bani-aduce-turismul-in-si-din-moldova-anual-circa-cinci-miliarde-de-lei-

135005.html

https://www.mold-street.com/?go=news&n=6062
http://unimedia.info/stiri/mold-street--cati-bani-aduce-turismul-in-si-din-moldova-anual-circa-cinci-miliarde-de-lei-135005.html


MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR TURISTICE



MARKETING TURISTIC 





ECONOMIA TURISMULUI



COMERŢ-TURISM

AMENAJARE TURISTICĂ



PATRIMONIUL CULTURAL ŞI ISTORIC

(oraşe, cetăţi)
Vechile orașe, sau târguri moldovenești au fost întemeiate, mai ales pe malurile râurilor. 

Orașele moldovenești sunt mai vechi decât prima lor atestare documentară, unele au fost

fondate înainte de întemeierea Țării Moldovei. În secolul al X-lea este menționată în izvoarele

istorice Cetatea Albă (Maurocastron, Moncastro); în secolul al XIII-lea – Chilia; în secolul al 

XIV-lea – Hotin, Soroca, Orheiul Vechi (arheologic secolul al XIV-lea); în prima jumătate a 

secolului al XV-lea – Tighina, Chişinău; Lăpușna etc.

1793 târgul Sorocii sau Raluca Mavrocordat stăpânea în 1795 târgul Telenești. În secolul XIX 

orașele, pe diferite căi, și-au recăpătat statutul de entități libere. În secolul XX orașele devin

importante centre economice și de cultură. http://www.moldovenii.md/md/section/409

http://www.moldovenii.md/md/section/409


VESTIGII ANTICE(SATE VECHI) 2000 DE ANI 

Satul Palanca, raionul Ștefan-Vodă, este

considerat cel mai vechi sat atestat documentar

din Republica Moldova . www.adevarul.ro.

Prima atestare documentară este din anul 1410. ,,Palanca este renumită

prin tradiţii vechi de nuntă şi botez, dansuri, cultivarea cartofului, săpături

arheologice şi drumul Odesa-Reni”.http://provincial.md/la-noi-in-sat/cel-

mai-vechi-sat-atestat-documentar-in-republica-moldova

Butuceni, satul împietrit în timp
De-a stânga și de-a dreapta uliței prăfuite zărești tot felul de case vechi și

colorate. Unele te îmbie să le treci pragul, altele sunt locuite de oamenii

care au rămas țintuiți acolo, între existența lor de odinioară și agroturismul

acesta nou.

Sunt multe spații de cazare în case vechi și multe restaurante unde poți să

prânzești sau să cinezi cu bucate pe care le credeai pierdute undeva în

negura vremurilor: slană cu usturoi, mămăliguță cu brânză de burduf și

vițel la ceaun, compot și colțunași umpluți cu vișine sau brânză dulce. Te

simți teleportat imediat între paginile Amintirilor din Copilărie ale lui Ion 

Creangă.

Satul Ciobanovca din 

Anenii Noi este vizitat în

fiecare an de zeci de turişti

din Germania. Este o 

localitate care, la prima 

vedere, nu se deosebeşte

de altele. Cu toate acestea, 

mai bine de un deceniu, aici

vin în fiecare an grupuri de 

turişti germani, câte 20–30 

de persoane. Vizitele

germanilor se explică prin

faptul că Ciobanovca la 

origine a fost o colonie

germană, Hirtenheim.

http://adevarul.ro/moldova/social/biserica-ingropata-causeni-traseul-vechiului-drum-medieval-moldovenesc-1_565478507d919ed50e897f82/index.html
http://provincial.md/la-noi-in-sat/cel-mai-vechi-sat-atestat-documentar-in-republica-moldova


COLECŢIA  SATE TURISTICE ÎN MOLDOVA

Sărbătoarea turismului rural ,,SATUL MEU – DESTINAȚIE TURISTICĂ”



BISERICI, CETĂŢI



MĂNĂSTIRI

Cea mai veche dintre mănăstirile basarabene este, dupa

datele documentare, Mănăstirea Vărzăreşti. Prima 

menţiune despre această mănăstire datează din 25 

aprilie 1420. Mănăstirea Vărzăreşti este ctitoria boierului

Stan Vărzari, contemporan cu domnitorul Alexandru cel

Bun (1399-1432), care îşi făcuse faimă în ţară tocmai

prin întemeierea şi sfinţirea acestei mănăstiri, care îi

poartă numele. http://ortodox.md/manastirea-nasterea-

maicii-domnului-s-varzaresti-r-nisporeni

,,MĂNĂSTIREA CUŞELĂUCA” este situată in  raionul

Şoldăneşti, pe o pantă, lîngă rîul Negru. Din partea de est, 

mănăstirea este deschisă, iar din celelalte parţi este 

inconjurată de păduri. Este întemeiată in anul 1786 de 

evlavioasa răzăşiţă din satul Cotiujeni - Maria Tocanos, 

călugariţa cu numele Mitrodora. Are doua biserici - cu 

hramul ,,Adormirea Maicii Domnului" şi ,,Sf. Impăraţi

Constantin şi Elena". http://logos.md/harta/cuselauca.html

https://www.google.com/search?q=manastirea+varzaresti&tbm=isch
&imgil=61DfFMmedCyI9M%253A%253B0M0ja4kqcIELDM%253B

https://www.google.com/maps

http://ortodox.md/manastirea-nasterea-maicii-domnului-s-varzaresti-r-nisporeni
http://logos.md/harta/cuselauca.html
https://www.google.com/search?q=manastirea+varzaresti&tbm=isch&imgil=61DfFMmedCyI9M:;0M0ja4kqcIELDM;
https://www.google.com/maps


COMPLEXUL MUZEAL „SAHARNA-ŢIPOVA”, S. SAHARNA, REZINA; 

S. ȚIPOVA, ORHEI. MĂNĂSTIREA DE LA SAHARNA

Ansamblu monastic rupestru din Ţipova este stabilit pe vărful unor stănci abrupte, deschizînd o privelişte

fermecatoare a luncii fluviului Nistru, fiind situat la 100 m deasupra nivelului apei. Unele chilii au fost săpate in malul

stăncos al Nistrului incă în sec.X-XII. Mănăstirea Țipova este una dintre cele mai frumoase din Basarabia. Este 

situată deasupra Nistrului și cuprinde trei complexe mănăstire săpate în stîncă. Primul ansamblu este alcătuit din 

cîteva chilii și o biserică cu hramul înăltarea Sfintei Cruci și datează din perioada secolelor XI-XII. Biserica Sfîntul

Nicolae a fost centrul celui de-al doilea complex mănăstiresc, întemeiat în veacul al XIV-lea. Cea mai mare 

aglomerare de chilii se afla în jurul bisericii Adormirii Maicii Domnului, datată din secolele XVI-XVIII.

https://manastireatipova.wordpress.com/page/8/

https://manastireatipova.wordpress.com/page/8/


AGROTURISMUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA





,,Turismul nu este doar o ramură importantă a economiei, dar şi o particularitate 

definitoare a societăţii moderne.”Petru Bacal, profesor universitar, membru corespondent AŞM, doctor în ştiinţe

geonomice, conferențiar universitar, membru corespondent AŞM



Pe 20 noiembrie 2014, Moldova a lansat un nou brand turistic de ţară axat în jurul simbolului

„Pomului Vieţii” şi a sloganului „Discover the routes of life” (Descoperă rădăcinile viţii).

Pomul Vieţii, simbol complex al culturii naţionale, a fost ales să reprezinte valorile şi specificul

turismului în Republica Moldova: ospitalitatea, naturaleţea, sinceritatea şi autenticitatea.

Sloganul turistic, ,,Discover the routes of life”, îndeamnă vizitatorii să urmeze calea spre noi

descoperiri, prin ospitalitatea, istoria, vinul, gastronomia si tradiţiile moldoveneşti.

http://www.travelmaniacs.ro/moldova-tourism-discover-the-routes-of-life-noul-brand-turistic-de-tara-al-republicii-moldova/

,,POMUL VIEŢII” – BRAND TURISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

http://www.travelmaniacs.ro/moldova-tourism-discover-the-routes-of-life-noul-brand-turistic-de-tara-al-republicii-moldova/


POTENȚIALUL TURISTIC AL REGIUNILOR  





GESTIUNE HOTELIERĂ

Turismul a devenit una dintre cele mai complexe ramuri economice 

din lume, în derularea sa fiind implicată întreaga societate.”
Aurel Gheorghilaş Lector univ. dr. ,cadru didactic la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti.



GEOGRAFIA TURISMULUI





NOŢIUNI SI DEFINIŢII UTILIZATE ÎN TURISMUL INTERNATIONAL
În functie de o tara dată, conform definiţiilor

EUROSTAT , se pot distinge trei forme

elementare ale turismului:

1) Turismul intern, cuprinzând activitatile

rezidenţilor unei ţari care calatoresc doar în

interiorul acelei ţări, dar în afara reşedintei lor

obişnuite.

2) Turismul receptor, cuprinzând activitatile

non-rezidenţilor care calatoresc într-o tară

dată, alta decât cea unde îsi au reşedinta

obisnuită. 



TURISM ÎN COLECŢIA ELECTRONICĂ  A  BŞ USARB

,,Dezvoltarea turistică într-o regiune se face pornind de 

la utilizarea, în scopuri turistice, a resurselor naturale şi 

culturale locale şi implică o participare activă a 

populaţiei locale în primirea turiştilor, turismul 

concretizându-se în produse turistice. “

Andrea Băltăreţu, Conf. univ. dr. Andrea. Băltăreţu,

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”Bucureşti



PUBLICAŢII ÎN SERIE

Structuri de primire turistică
(hotel, motel, vilă, pensiuni, tabere,campin-guri)



,,Turismul este o formă de recreere alături de alte activităţi şi formule de petrecere a timpului liber”.

J. Ch. Holloway, Londra, Anglia.



,,...turistul străin este orice persoană care vizitează o altă ţară decât cea în 

care îsi are reşedinţa” (Definiţiile din 1936-1937, adoptate de Comitetul de Turism al Ligii NaţiunilorUnite)



BAZE DE DATE ABONATE DE BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=2&sid=c7ccf1d7-060b-400e-9524db4e4bd56052%40sessionmgr4010&bquery=tourism&bdata=JmRiPWJ1aCZsYW5nPXJ1JnR5

https://link.springer.com/search?query=tourism+&facet-discipline=%22Statistics%22

https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%20%7B%22query_str
ing%22%3A%20%7B%22query%22%3A%20%22tourism%22%2C%20%22defau
lt_operator%22%3A%20%22AND%22%7D%7D%7D#.WYrbQ7ZLeM8

http://www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=ro

http://cordis.europa.eu/home_en.htm
http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=tourism

http://data.europa.eu/euodp/ro/home/
https://openknowledge.worldbank.org

/

http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=2&sid=c7ccf1d7-060b-400e-9524db4e4bd56052@sessionmgr4010&bquery=tourism&bdata=JmRiPWJ1aCZsYW5nPXJ1JnR5
https://link.springer.com/search?query=tourism+&facet-discipline="Statistics"
https://doaj.org/search?source={"query": {"query_string": {"query": "tourism", "default_operator": "AND"}}}#.WYrbQ7ZLeM8
http://www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=ro
http://cordis.europa.eu/home_en.htm
http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=tourism
http://data.europa.eu/euodp/ro/home/
https://openknowledge.worldbank.org/


http://www.infoeuropa.md/asistenta-tehnica/ghid-cu-privire-la-fondurile-ue-pentru-
sectorul-turismului

Acest ghid expune cele mai importante programe
ale UE pentru sectorul turismului, în special 
oferind răspuns la întrebările: care este tipul de 
acțiuni legate de turism eligibile pentru finanțare; 
care este tipul și nivelul de finanțare; care poate
aplica și cum să aplice.

Publicaţia prezintă, de asemenea, exemple
concrete de proiecte finanţate în cadrul
programelor anterioare, ca o posibilă sursă de 
inspirație.

Ghid cu privire la fondurile UE 
pentru sectorul turismului

http://www.infoeuropa.md/asistenta-tehnica/ghid-cu-privire-la-fondurile-ue-pentru-sectorul-turismului


ÎN INTERNET

http://evisionturism.ro/onu-a-

declarat-2017-anul-international-

turismului-durabil-dezvoltare

http://www.revistadeturism.ro/rdthttp://turism.gov.md/

http://www.moldova.ms/?l=ro&a=72&i=62

http://epochtimes-

romania.com/news/cele-mai-

frumoase-locuri-din-republica-

moldova---231615

http://evisionturism.ro/onu-a-declarat-2017-anul-international-turismului-durabil-dezvoltare
http://www.revistadeturism.ro/rdt
http://turism.gov.md/
http://www.moldova.ms/?l=ro&a=72&i=62
http://epochtimes-romania.com/news/cele-mai-frumoase-locuri-din-republica-moldova---231615


https://www.edusoft.ro/republica
-moldova-obiective-turistice/

http://diez.md/2015/04/07/foto-iata-

care-sunt-cele-50-de-atractii-turistice-

din-moldova-promovate-pentru-straini/

http://agepi.gov.md/ro/news/pomul-vietii-noul-

brand-turistic-al-republicii-moldova

http://www.orhei.md/index.php?pag=page&id=705&l=ro
https://sustainabledevelopment.un.org/

https://www.edusoft.ro/republica-moldova-obiective-turistice/
http://diez.md/2015/04/07/foto-iata-care-sunt-cele-50-de-atractii-turistice-din-moldova-promovate-pentru-straini/
http://agepi.gov.md/ro/news/pomul-vietii-noul-brand-turistic-al-republicii-moldova
http://www.orhei.md/index.php?pag=page&id=705&l=ro
https://sustainabledevelopment.un.org/


RESURSE ELECTRONICE
• СOLECŢIA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE USARB -HTTP://PRIMO.LIBUNIV.MD

• http://turism.gov.md

• http://evisionturism.ro/onu-a-declarat-2017-anul-international-turismului-durabil-dezvoltare

• http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/ro

• http://www.revistadeturism.ro/rdt

• http://www.moldova.ms/?l=ro&a=72&i=62

• http://epochtimes-romania.com/news/cele-mai-frumoase-locuri-din-republica-moldova---231615

• https://www.edusoft.ro/republica-moldova-obiective-turistice/

• http://diez.md/2015/04/07/foto-iata-care-sunt-cele-50-de-atractii-turistice-din-moldova-promovate-pentru-straini/
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