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DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  

privind Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România 

 

Nr............../………………2016 

 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, a fost derulată etapa de 

încadrare pentru Strategia Națională de Dezvol   tare a Ecoturismului în România. 

Declanșarea procedurii de evaluare de mediu a fost anunțată în mass media. 

Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România a fost publicată pentru 

consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la secțiunea 

special destinată acestei proceduri, link: http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-

nationala-de-dezvoltare-a-ecoturismului-in-romania/186. Nu au fost primite comentarii 

și propuneri din partea publicului. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide, 

ca urmare a consultării autorităților interesate de efectele implementării strategiei, 

precum și a titularului strategiei, în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din 

data de 22.06.2016, că Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România 

nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Motivele care au stat la baza prezentei decizii sunt următoarele: 

Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul 

acestor destinaţii şi creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea 

economică a acestor areale şi în prosperitatea populaţiei locale. 

Obiectiv general: Crearea condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor 

naturale protejate şi în zonele din vecinătatea acestora, prin dezvoltarea unei rețele de 

destinații ecoturistice recunoscute și prin realizarea de produse ecoturistice competitive 

pe plan naţional şi internaţional. 

Obiective strategice: Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului se structurează 

pe un set de domenii prioritare, la nivelul cărora s-au trasat obiectivele strategice. 

Domeniul A - Cadrul instituţional şi asociativ 

1. Crearea cadrului de cooperare inter-instituţională pentru creşterea 

numărului de parteneriate în domeniul ecoturismului, la nivel local, 

regional şi naţional; 

http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-de-dezvoltare-a-ecoturismului-in-romania/186
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2. Crearea cadrului necesar pentru recunoașterea la nivel național și 

internațional a Criteriilor pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice din 

România; 

3. Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor pentru implementarea 

politicilor şi programelor de dezvoltare a ecoturismului. 

Domeniul B - Infrastructură turistică şi amenajarea teritoriului 

1. Crearea instrumentelor pentru dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice 

specifice la nivelul destinațiilor care să permită lărgirea gamei de servicii 

oferite, fără un impact negativ asupra mediului. 

2. Crearea instrumentelor pentru protejarea şi menţinerea arhitecturii 

tradiţionale şi pentru limitarea procesului de urbanizare la nivelul 

destinaţiilor ecoturistice / cu potențial ecoturistic 

Domeniul C - Educaţie şi conştientizare 

1. Creşterea nivelului de conştientizare, apreciere şi cunoaştere a valorilor 

naturale şi culturale, a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor 

locale şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor 

publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ, altor 

instituţii şi organizaţii pe de altă parte, pentru a orienta comportamentul 

acestora spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile 

specifice ecoturismului 

Domeniul D - Dezvoltarea resurselor umane 

1. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, precum şi dezvoltarea 

organizaţională, profesională şi a carierei pentru personalul implicat în 

activităţile de ecoturism din cadrul ariilor naturale protejate şi a 

resurselor umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi în 

special de ecoturism 

Domeniul E - Dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea locală 

1. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizată de comunităţile 

locale din cadrul destinațiilor ecoturistice / cu potențial ecoturistic 

2. Îmbunătățirea cadrului legal propice activităților din sfera ecoturismului 

pentru micii întreprinzători la nivel local 

Domeniul F - Conservarea naturii şi protecția mediului 

1. Participarea activă la conservarea şi gestionarea durabilă a biodiversităţii 

2. Aplicarea acţiunilor de protecția mediului și dezvoltare durabilă la nivelul 

destinaţiilor ecoturistice sau cu potenţial ecoturistic 

3. Identificarea unor instrumente pentru transportul turistic durabil în 

interiorul și către destinaţie 
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Domeniul G - Marketing şi promovare 

1. Intensificarea activităţii de cercetare de piaţă și de monitorizare a 

fluxurilor turistice, în scopul fundamentării deciziilor viitoare de 

dezvoltare 

2. Îmbunătăţirea calităţii experienţei ecoturistice 

3. Realizarea unor branduri locale pentru destinațiile ecoturistice, înglobate 

într-un brand ecoturistic național 

4. Promovarea produsului ecoturistic la nivel naţional şi internaţional 

Ecoturismul este o formă de turism care respectă principiile turismului durabil 

referitoare la impactul economic, social și de mediu, dar cuprinde și o serie de principii 

specifice, care îl diferențiază: 

 ecoturismul contribuie activ la conservarea patrimoniului natural și cultural; 

 ecoturismul include comunitățile locale în activitățile de planificare, 

dezvoltare și operare și contribuie la bunăstarea lor; 

 ecoturismul implică interpretarea patrimoniului natural și cultural al 

destinației pentru vizitatori; 

 ecoturismul este destinat, în special, vizitatorilor individuali, dar și grupurilor 

organizate de mici dimensiuni. 

Prin ecoturism se poate asigura lărgirea spectrului de activităţi economice tradiţionale, 

fără a le marginaliza sau înlocui, pentru ca economia locală să nu fie subordonată 

schimbărilor şi influenţelor externe şi interne. Activităţile turistice desfăşurate sub 

emblema ecoturismului oferă oportunităţi specifice, populaţia locală şi industria turistică 

fiind nevoite să utilizeze resursele naturale într-o manieră durabilă şi să aprecieze 

obiectivele naturale şi culturale valoroase. 

Datorită condiţiilor fizico-geografice, care includ munţi, câmpii, reţele hidrografice 

majore, zone umede şi unul din cele mai frumoase sisteme de deltă (Delta Dunării), 

România este singura ţară de pe continent pe teritoriul căreia sunt prezente 5 din cele 9 

regiuni biogeografice ale Uniunii Europene (continentală – 53% din suprafața țării, alpină 

– 23%, stepică – 17%, panonică – 6% şi pontică – 1%). Ecosistemele naturale şi 

seminaturale reprezintă aproximativ 47% din suprafaţa ţării. Au fost identificate şi 

caracterizate 783 tipuri de habitate (13 habitate de coastă, 143 habitate specifice 

zonelor umede, 196 habitate specifice păşunilor şi fâneţelor, 206 habitate forestiere, 90 

habitate specifice dunelor şi zonelor stâncoase şi 135 habitate specifice terenurilor 

agricole). 
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În prezent, principalele zone din România în care se concentrează programele de 

ecoturism sunt: 

 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Dobrogea (observarea păsărilor, plimbări 

cu barca); 

 Parcul Naţional Piatra Craiului şi împrejurimile acestuia (programe bazate în 

special pe observarea carnivorelor mari (lup, urs, râs), dar şi a unor specii de 

plante specifice, turism ecvestru, cicloturism, drumeţii montane etc.); 

 Parcul Natural Munţii Apuseni (speoturism, drumeţii tematice, programe 

culturale, schi de tură, turism ecvestru, cicloturism etc.); 

 alte arii naturale protejate, unele cu statut de parc naţional sau natural: 

Parcul Naţional Retezat – Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Parcul 

Naţional Munţii Măcinului, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Naţional 

Călimani, Parcul Natural Lunca Mureşului, Parcul Natural Vânători Neamţ, cu 

programe axate pe: turism ecvestru, cicloturism, drumeţie tematică, schi de 

tură, observarea florei şi faunei, programe culturale, expediţii cu canoe etc.; 

 Transilvania – zona Târnava Mare (descoperirea culturii săseşti şi secuieşti, 

călărie, drumeţii tematice etc.) 

 Maramureş (programe de descoperire a naturii, călărie, cicloturism, 

descoperirea ocupaţiilor şi a arhitecturii tradiţionale etc.); 

 Bucovina (programele de observare a naturii, drumeţii tematice combinate 

cu turismul cultural şi cu turismul monahal). 

Dezvoltarea ecoturismului vizează în principal patru planuri: 

 economic, prin creşterea gradului de valorificare a resurselor, îndeosebi a celor 

mai puţin cunoscute, pentru reducerea presiunii asupra celor mai intens 

exploatate; 

 ecologic, prin asigurarea utilizării raţionale a tuturor resurselor, reducerea şi 

eliminarea deşeurilor, reciclarea lor, asigurarea conservării şi protecţiei 

mediului, scăderea procesului de sustragere a terenurilor agricole şi forestiere 

din circuitul agricol şi silvic; 

 social, prin sporirea numărului de locuri de muncă, menţinerea unor meserii 

tradiţionale, atragerea populaţiei în practicarea diferitelor forme de turism; 

 cultural, prin valorificarea elementelor de civilizaţie, artă şi cultură deosebite, 

care exprimă o anume identitate culturală şi dezvoltă spiritul de toleranţă. 

Accesul liber al publicului la informație s-a realizat prin: 

- Anunțuri publicate de titular in ziarul ”Adevărul” în data de 17.05.2016 și în 

data de 20.05.2016 privind depunerea notificării referitoare la Strategia 

Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România. 
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- Documentația depusă a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată 

durata derulării procedurii de reglementare la sediul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor și la sediul Autorității Naționale pentru Turism. 

Titularul este obligat să informeze autoritatea de mediu în cazul în care propune 

modificări care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, conform art. 5, alin. 

(3) lit b) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri și programe. 

Prezenta reprezintă un act administrativ și face obiectul Legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 

Prezenta decizie contine 5 (cinci) pagini și a fost emisă în trei exemplare. 

 

 

SECRETAR DE STAT 

Raul Călin POP 

 

 

 

 

 

 

 

 


