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Conceptul de ecoturism este cunoscut de mai bine
de 20 de ani, `ns\ numai din 2002 – „Anul Interna]ional al
Ecoturismului” se folose[te o defini]ie pentru ecoturism,
care se refer\ la: „toate formele de turism `n care princi-
pala motiva]ie o reprezint\ observarea [i aprecierea
naturii. Ele contribuie la conservarea mediului natural [i
a mo[tenirii culturale, `n condi]iile `n care efectele nega-
tive sunt minime”. 

Ecoturismul nu trebuie confundat cu turismul dura-
bil, de aceea prezent\m pe scurt, care sunt caracteristi-
cile celor dou\ concepte. 

1. Turismul durabil – principii:
a. minimizarea impactului activit\]ilor turistice

asupra mediului natural 
b. minimizarea impactului negativ al activit\]ilor tu-

ristice asupra comunit\]ii locale [i a membrilor ei
c. minimizarea impactului negativ al activit\]ilor tu-

ristice asupra culturii/tradi]iilor/obiceiurilor comunit\-
]ilor locale 

d. maximizarea beneficiilor economice la nivelul
localnicilor ca urmare a dezvolt\rii turismului

e. educarea, preg\tirea, informarea turistului `n ceea
ce prive[te protejarea mediului `nconjur\tor

f. controlul local – principiu de baz\ `n turismul dura-
bil. Comunitatea local\ particip\ [i este consultat\ `n tot
ceea ce prive[te dezvoltarea turistic\ durabil\, consti-
tuind un factor de decizie activ. 

2. Ecoturism 
Ecoturismul reprezint\ o form\ de turism alternativ,

care reu[e[te s\ ating\ obiectivele privind protec]ia [i
men]inerea la un nivel controlabil al dimensiunii impac-
turilor asupra mediului natural. Practicarea ecoturismu-
lui implic\ o con[tiin]\ social\, o atitudine responsabil\
[i efecte minime asupra mediului natural.

Conform criteriilor adoptate `n anul 2002, ecoturis-
mul este v\zut ca o form\ de turism alternativ [i trebuie
s\ includ\ spre definire urm\toarele elemente: 

a. produsul are la baz\ natura [i elementele sale
b. managementul ecologic `n slujba unui impact

minim
c. contribuie la conservare  
d. contribuie la bun\starea comunit\]ilor locale 
e. educa]ie ecologic\
Procesul definirii ecoturismului este unul dinamic [i

flexibil ce d\ posibilitatea redefinirii acestuia `n func]ie
de situa]ie, dar `n conformitate cu criteriile unanim
adoptate.

~n Rom=nia activeaz\ mai multe asocia]ii [i
organiza]ii care promoveaz\ ecoturismul, misiunea

acestora fiind de
a promova con-
ceptul de ecotu-
rism [i de a dez-
volta ecoturismul
`n ]ara noastr\.

Rom=nia pre-
zint\ un poten]ial
natural semnifi-
cativ pentru des-
f\[urarea de ac-
tivit\]i ecoturistice: 12 parcuri na]ionale, 14 parcuri na-
turale, rezerva]ii naturale [i [tiin]ifice, monumente ale
naturii. Suprafa]a terestr\ a ariilor naturale protejate
acoper\ cca. 8% din suprafa]a terestr\ a ]\rii. 

Puncte forte ale ecoturismului: 
• Diversitatea resurselor turistice naturale; 
• Fauna [i flora bogat\ cu specii unicat `n Europa; 
• Existen]a unor zone s\lbatice, neafectate de inter-

ven]ia omului; 
• Existen]a cadrului legal care prevede at=t delimi-

tarea parcurilor naturale [i a zonelor protejate, c=t [i
condi]iile necesare instituirii administra]iei pentru
zonele protejate, `n vederea ini]ierii managementului
acestora. 

Puncte slabe ale ecoturismului: 
• Extinderea intravilanului `n zonele din imediata

vecin\tate sau chiar ̀ n interiorul ariilor naturale protejate; 
• Supraexploatarea resurselor naturale, prin p\[unat

neadecvat [i suprap\[unat, defri[\ri ilegale, braconaj,
turism necontrolat, etc.; 

• Administrarea defectuoas\ a facilit\]ilor turistice
deja existente `n interiorul acestor arii naturale protejate; 

• Nerespectarea regimului de protec]ie, ca urmare a
lipsei demarc\rii `n teren a limitelor [i a zonelor tampon
ale ariilor naturale protejate; 

• Nu exist\ înc\ un management eficient al acestor
arii naturale protejate instituite; 

• Infrastructura de acces `n ariile protejate este insu-
ficient dezvoltat\.

Activit\]ile ecoturistice pot fi o oportunitate pentru
Rom=nia, `n condi]iile `n care num\rul de turi[ti care au
ca motiva]ie ecoturismul este `n cre[tere. Un exemplu
de `ncurajare a ecoturismului se refer\ la promovarea
unor evenimente bazate pe „calendare ale naturii” (ex.:
bonc\nitul cerbilor, înflorirea bujorului de munte etc.).

Conform unui studiu efectuat `n r=ndul tour-operato-
rilor str\ini, turi[tii europeni caut\ la noi ̀ n ]ar\, ̀ n primul
r=nd, natura neatins\ de om [i obiceiurile tradi]ionale
rom=ne[ti. ~n ordine, se afl\ apoi Delta Dun\rii, fauna alc\-
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Centrul Europe Direct
Maramure[ a organizat
primul seminar de infor-
mare „Uniunea European\
în dialog cu cet\]enii mara-
mure[eni” la Casa Tinere-
tului din Baia Mare, pe
data de 10 martie 2008.

Agenda seminarului a cuprins:
– prezentarea Centrului Europe Direct Maramure[:

activit\]ile derulate în anul 2008 [i pagina web; 
– prezentarea Serviciului Europe DIRECT creat de

Comisia European\ pentru a intra în dialog cu cet\]enii
[i modul cum poate fi accesat;

– prezentarea unor surse de informare pe teme
europene;

– discu]ii, întreb\ri [i propuneri de ac]iuni comune.
Seminarul s-a bucurat de un real interes în rândul

cet\]enilor maramure[eni, fiind prezen]i 45 participan]i:
tineri, cadre didactice, reprezentan]i ai institu]iilor pu-
blice, ONG-uri, întreprinz\tori, precum [i jurnali[ti.
Participan]ii la discu]ii au propus teme [i ac]iuni comune,
pentru a crea mecansim care s\ asigure dialogul între UE
[i maramure[eni. Am efectuat [i un sondaj de opinie cu
privire la nevoile de informare la nivel local, pe baza c\ruia
vom stabili tematicile evenimentelor de informare [i vom
elabora materiale informative asupra unor aspecte UE.

„Prim\vara European\” – „Spring Day” este un
eveniment anual care `ncurajeaz\ [colile s\ `[i rezerve
una sau mai multe zile din calendarul lor pentru a orga-
niza evenimente bazate pe dezbateri, interac]iune [i
reflectare asupra temelor europene. Prim\vara Euro-
pean\ este o oportunitate pentru tineri s\ `[i exprime
ideile [i s\ `[i fac\ vocile auzite `n Europa.  

2008 - Anul European al Dialogului Intercultural
Campania „Prim\vara European\” se focalizeaz\ pe

un subiect diferit `n fiecare an [colar. ~n 2008, acesta
`mbin\ ini]iativa „Anul European al Dialogului Inter-
cultural” [i ajut\ la informarea tinerilor asupra diver-
sit\]ii culturale, ca un bun de mare pre] pentru cultura
noastr\ comun\ european\.    

Acum, `n cel de-al [aselea an, principala ]int\ a cam-
paniei din 2008 este de a preg\ti [i asista [colile `n plani-
ficarea, organizarea [i desf\[urarea propriilor eveni-

mente ca o parte a Anului European al Dialogului
Intercultural. O mare varietate de activit\]i [i eveni-
mente sunt a[teptate s\ aib\ loc at=t la nivel local, c=t [i
na]ional sau european. 

Prim\vara European\ se desf\[oar\ `n acest an
`ncep=nd cu data de 25 martie p=n\ `n 30 iunie, princi-
palul eveniment fiind cel de pe 9 mai, c=nd este cele-
brat\ Ziua Europei. Prim\vara European\ este deschis\
pentru gr\dini]e, [coli primare, gimnaziale [i liceale din
UE [i din alte ]\ri. Este de asemenea deschis\ pentru
organiza]ii care se ocup\ de activit\]i extracuriculare,
ale c\ror ]eluri sunt de a dezvolta [i consolida aptitudini
legate de curricula [colar\. 

Prim\vara European\ a fost lansat\ `n 2002 ca o cam-
panie pentru:

• aducerea la cuno[tiin]\ despre Uniunea European\,
institu]ii [i cet\]eni

• promovarea educa]iei cet\]eniei europene `n [coli
prin intermediul activit\]iilor bazate pe curricul\.  

Prim\vara European\ este condus\ de European
Schoolnet (EUN) `n numele Directoratului European de
Comunicare al Comisiei Europene. 

Campania este de asemenea, o parte din „Planul D”
pentru democra]ie, dialog [i dezbatere.   

Portalul proiectului „Prim\vara european\”
Site-ul proiectului „Prim\vara european\” este

disponibil în 23 de limbi. Portalul ofer\ [colilor partici-
pante activit\]i curriculare, resurse, servicii [i instru-
mente: concursuri on-line, jocuri digitale.

{colile europene, dar nu numai, sunt invitate s\
viziteze portalul proiectului „Prim\vara european\
2008” [i s\ se înscrie furnizând informa]ii despre cadre
didactice [i institu]ie. Odat\ înscrise, [colile vor avea
acces deplin la întregul pachet de resurse, activit\]i,
instrumente [i servicii oferite de site.
http://www.springday2008.net/

Uniunea European\ organizeaz\ consult\ri publice

pe diverse subiecte. Detalii despre toate consult\rile
g\si]i la adresa: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

1. Hran\ gratuit\ pentru persoanele defavorizate
Comisia a lansat o consultare cu privire la programul

pentru distribuirea hranei c\tre cei nevoia[i. Scopul
acestei consult\ri, care va avea loc pe internet, este de
a ob]ine feedback la `ntreb\ri cheie din partea
organiza]iilor caritabile [i serviciilor de specialitate din
partea statelor membre. 

Strategia de a distribui m=ncare gratuit\ personelor
nevoia[e din comunitate a fost lansat\ `n iarna extrem de
friguroas\ din 1986-87, c=nd surplusul de stocuri de
m=ncare a fost oferit organiza]iilor de caritate din Statele

Seminar „Uniunea European\ în dialog 
cu cet\]enii maramure[eni”

Campania „Prim\vara European\” 2008 

Cet\]enii UE sunt consulta]i 
pe teme europene



Membre pentru a le distribui celor care
aveau nevoie. Ob]in=ndu-se un r\spuns
pozitiv, m\sura a fost formalizat\. ~n urma
Reformei Politicii Agricole Comune,
stocurile de interven]ie pe care s-a bazat
Programul p=n\ `n acest moment s-au
diminuat, f\c=nd necesar\ examinarea
op]iunilor viitoare ale programului. Pen-
tru a g\si un r\spuns c=t de repede, sunt
urm\rite p\rerile serviciilor guvernamen-
tale [i organiza]iilor non-guvernamentale,
precum [i a publicului larg. 

Chestionarul este deschis oricui [i se g\se[te `n 22
de limbi (inclusiv `n limba rom=n\). Aceast\ consultare
va r\m=ne deschis\ p=n\ pe 14 mai 2008. 

Un sumar al rezultatelor va fi publicat pe site. Orice
organiza]ii sau persoane care doresc s\ contribuie cu
comentarii mai detaliate pe tema schemei sau pe
viitorul acesteia sunt invitate s\ le trimit\ la: 

AGRI-Most-Deprived-Persons@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?f

orm=Mostdeprivedpersons
2. TVA – Revizuirea unei legisla]ii existente pe

reducerea ratelor TVA. Comisia European\ a lansat o
consultare online pentru a constata viziunile publicului
[i a afacerilor privind revizuirea legisla]iei existente pen-
tru reducerea taxelor TVA.  

Consultarea este bazat\ pe un document care
traseaz\ cadrul legal curent al Comisiei pentru redu-
cerea taxelor de TVA [i contextul de dezbatere politic\. 

Comisia sper\ s\ ob]in\ astfel un set de reac]ii refer-
itoare la `ntreb\rile ridicate `n documentul de con-
sultare. ~n particular, feedback-ul din partea celor intere-
sa]i va contribui la finalizarea dezbaterilor asupra
reducerii TVA [i la stabilirea unei variante finale de c\tre
Comisia European\. Documentul de consultare repre-
zint\ un interes major at=t pentru publicul larg, c=t [i
pentru mediul afacerilor care vor fi afecta]i direct sau
indirect de modificarea TVA-ului. 

P\r]ile interesate sunt invitate s\ `[i trimit\ comen-
tariile cel t=rziu p=n\ pe date de 12 mai 2008. 

Comentarile pot fi trimise prin scrisori, fax sau po[t\
electronic\ la: taxud-d1-rates@ec.europa.eu.

Coresponden]\:
Comisia European\, Directoratul General pentru

Impozite [i Taxe Vamale
str. Montoyer 59, birou 5/96
B-1049 Bruxel, Belgia
Fax: ^32-2-299-36-48
http: / /ec .europa.eu/taxat ion_customs/ar t i -

cle_4850_en.htm
3. Consultare cu privire la Proiectul de Recoman-

dare pentru implementarea principiilor de protectie a
datelor personale [i de securitate a informa]iilor `n
utilizarea RFID (Radio-frequency Identification -

Identificarea prin Radio Frecven]\) 
RFID este o metod\ de indentificare automat\ ce se

bazeaz\ pe `nmagazinarea [i transmiterea de date uti-
liz=nd un dispozitiv de emisie-recep]ie numit RFID. Un
dispozitiv RFID este un obiect care se poate ata[a sau
`ncorpora `ntr-un produs, animal sau persoan\, cu sco-
pul de a fi indentificabil prin unde radio. Dispozitivul pe
care se bazeaz\ RFID con]ine un cip silicon [i o anten\.
Exista RFID pasive (ce nu au nevoie de o surs\ intern\
de energie) [i active (cu propria surs\ de energie
intern\). 

Exist\ numeroase studii care discut\ [i modul cum
tagurile RFID pot afecta via]a privat\ a persoanelor. ~n
ceea ce prive[te produsele etichetate, cel ce cump\r\
un anumit bun poate s\ nu [tie de existen]a tag-ului sau
de posibilitatea de eliminare. Mai mult, tag-ul poate fi
citit de la distan]\ f\r\ ca tu s\ [tii de aceasta. 

Probleme [i mai serioase sunt puse de implantarea
cipurilor RFID la oameni.
Autoritatea American\ federal\
pentru Medicamente [i Alimente
(Food and Drug Administration -
FDA) a permis `nc\ din 2004
implementarea de taguri RFID
pasive `n unii pacien]i (sub piele). Cipul nu ar con]ine
date medicale, ci stocheaz\ un num\r unic care permite
identificarea lor rapid\ `ntr-o anumit\ aplica]ie software
medical\. Acelea[i implanturi sunt folosite [i de clubul
Baja Beach din Barcelona, pentru abona]ii care nu mai
vor sa stea la coada.

Consult\rile Comisiei Europene
Av=nd `n vedere [i problemele expuse mai sus,

Comisia European\ organizat o serie de consult\ri care
s\ identifice dac\ este necesar\ o reglementare unitar\
a RFID, care s\ nu fie o barier\ `n dezvoltarea sectorului,
ci `ns\ s\ impulsioneze introducerea RFID. Aceste con-
sult\ri au `n vedere probleme de interes public, `n spe-
cial cele legate de protec]ia datelor [i securitate.

Prezenta consultare e sub forma unui set de
`ntreb\ri, iar fiec\rei `ntreb\ri `i corespunde un articol
din proiectul de recomandare, pentru care este f\cut\ o
scurt\ introducere [i este prezentat [i textul ca atare. 

Consultarea este deschis\ p=n\ pe 25 aprilie 2008.
Detalii g\si]i la adresa:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?for
m=RFIDRec

Ave]i `ntreb\ri, opinii, sugestii cu privire la
Uniunea European\? V\ a[tept\m la 
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tuit\ din carnivore mari, dar [i ospi-
talitatea romaneasc\. Toate acestea

sunt elemente pe care trebuie s\ se bazeze promovarea
ecoturismului `n str\in\tate.

Pentru a asigura calitatea activit\]ilor ecoturistice,
Organizatia Mondiala a Turismului recomand\ `nc\ din
martie 2003, autorit\]ilor na]ionale `n turism s\ sprijine
elaborarea [i implementarea unor sisteme de certificare
ecoturistic\, dar care s\ r\spund\ specificului na]ional.

~n Rom=nia, Asocia]ia de Ecoturism din Rom=nia a pro-
pus un sistem de certificare `n ecoturism.  Sistemul de cer-
tificare ecoturistic\ este un mecanism prin care se reali-
zeaz\ evaluarea [i direc]ionarea activit\]ilor desf\[urate `n
sfera turismului, `n raport cu criteriile de ecoturism, `n
vederea realiz\rii rezultatelor concrete viz=nd conser-
varea naturii, dezvoltarea durabil\ a comunit\]ilor locale [i
punerea `n valoare a resurselor naturale [i culturale locale.

Sistemul de certificare ecoturistic\ aplicat de AER se
bazeaz\ cele 8 principii de ecoturism ale programului de
certificare australian NEAP – Nature and Ecoturism
Accreditation Program. Acestea au fost adaptate necesi-
t\]ilor turismului [i conserv\rii naturii din Rom=nia [i
stau la baza formul\rii criteriilor certific\rii `n ecoturism
de c\tre AER:

1.Orientarea turistului c\tre zonele naturale. Eco-
turismul se axeaz\ pe experien]\ direct\ [i personal\ a
turistului `n natur\, se desf\[oar\ `n cadrul naturii [i se
bazeaz\ pe utilizarea acesteia. 

2. Interpretarea produsului ecoturistic. Interpretarea
reprezint\ modalitatea prin care operatorul ofer\
turi[tilor [i comunit\]ii locale informa]ii [i experien]e `n
leg\tur\ cu poten]ialul zonei, valorile ei naturale [i cultu-
rale, astfel `nc=t s\ determine o l\rgire a nivelului de
cunoa[tere [i apreciere din partea acestora. 

3. Toate activit\]ile ecoturistice sunt menite s\ ofere cele
mai bune practici de turism [i planificare din punct de ve-
dere al conserv\rii naturii [i dezvolt\rii durabile. Pla-
nificarea [i derularea activit\]ilor ecoturistice trebuie f\cute
astfel `nc=t impactul produs asupra naturii s\ fie minim. 

4.Contribu]ia la conservarea ariilor naturale. Ecotu-
rismul presupune participarea operatorilor la conser-
varea ariilor naturale vizitate, oferind modalit\]i con-
structive pentru bunul management [i conservarea aces-

tor arii naturale.
5. ~n anumite zone, ecoturismul reprezint\ o surs\ de

dezvoltare, oferind contribu]ii durabile privind dez-
voltarea comunit\]ilor locale. De aceea, beneficiile rezul-
tate din activit\]ile ecoturistice ar trebui s\ se `ndrepte
cel pu]in `n parte [i asupra comunit\]ilor. ~n afara con-
tribu]iilor financiare, beneficiile pentru comunit\]i pot
proveni [i din folosirea ghizilor locali, cump\rarea de
bunuri [i servicii locale [i folosirea facilit\]ilor locale.

6. Activit\]ile de ecoturism [i planificarea lor trebuie
s\ asigure o reducere a impactului negativ asupra
comunit\]ii locale vizitate [i asupra stilului de via]\ al
locuitorilor. Ecoturismul trebuie s\ pun\ `n eviden]\ [i
componenta cultural\ a ariei vizitate [i s\ contribuie la
conservarea acestei componente. 

7. Ecoturismul trebuie s\ r\spund\ a[tept\rilor
turi[tilor. 

8. Realizarea unui marketing corect, care trebuie s\
duc\ la a[tept\ri realiste din partea vizitatorilor.
Marketingul pentru ecoturism ofer\ clien]ilor informa]ii
complete [i responsabile care conduc la cre[terea
respectului pentru mediul natural [i cultural al zonelor
vizitate [i a gradului de satisfacere a turi[tilor.

C=teva dintre avantajele de]inerii m\rcii de ecoturism
- ajut\ clien]ii s\ identifice mai u[or acele produse care

ofer\ experien]e fantastice legate de natur\ [i cultur\
- garanteaz\ calitatea `nalt\ a serviciilor oferind un

plus de siguran]\
- devine o imagine [i un instrument de marketing

pentru turoperatorii [i destina]iile certificate
- contribuie activ la conservarea naturii [i direc]io-

narea c\tre o dezvoltare durabil\ la nivel zonal
- sprijin\ administra]iile de arii protejate `n vederea

realiz\rii unui turism cu impact minim asupra mediului
- garanteaz\ existen]a unei pun]i de comunicare [i de

realizare de ac]iuni concrete `ntre sectorul de afaceri (de
ex. agen]ii de turism) [i organismele interesate ̀ n conser-
varea naturii (de ex. administra]iile ariilor protejate).

Lorena STOICA
Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice

Margareta C|P~LNEAN
Funda]ia CDIMM Maramure[ 
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