
Onorati Membri, 
  
Referitor la Proiectul pentru Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei, avem deosebita 
onoare sa va supunem atentiei urmatoarele opinii referitoare la capitolele 4 si 5 din Partea a IV-a 
"Probleme si preocupari specifice situatiei din Romania" si anume: 
4. "Amenajarea teritoriului si planificarea spatiala (infrastructura si dezvoltarea rurala ca teme de 
importanta primordiala; zone speciale de interes european: montana, cursul si Delta Dunarii, maritime". 
si  
5."Dimensiunea culturala a dezvoltarii durabile (conservarea patrimoniului, cultivarea creativitatii)" 
  
Introducere 
  
Pornind de la concluzia Comisiei Mondiale de Mediu si Dezvoltare, cunoscuta si drept comisia Bruntland, 
dupa numele Primului Ministru al Norvegiei, Gro Harlem Bruntland, care a prezidat-o in 1986, 
"Dezvoltarea nu inseamna doar profituri mai mari si standarde mai inalte de trai pentru un mic procent din 
populatie, ci cresterea nivelului de trai al tuturor." am putea spune, fara a gresi prea mult, ca pana acum 
politicile de dezvoltare durabila implementate de Romania au avut chiar efectul opus. 
  
Nu este momentul si locul sa comentam specificul fiecarui esec in parte. Motivele generale ar fi in 
mare accesul nedemocratic si netransparent la fonduri si la informatia despre acestea, discrepantele intre 
ceea se imagina si ceea ce exista in teren, intre sperantele legiuitorului si realizarile intreprinzatorilor care 
au beneficiat de fonduri fara sa adauge valoare adaugata si fara sa rezolve realmente problemele 
existente in zonele defavorizate in care s-au consumat acele fonduri. 
  
Mecanisme Institutionale 
  
Pentru ca acest lucru sa nu se mai repete trebuie ca pe viitor sa se imagineze un mecanism de siguranta, 
sub forma unei Comisii de Cenzori/Evaluare/etc., INDEPENDENTA, CARE SA NU AIBA LEGATURA CU 
ORGANISMUL CARE VA ADMINISTRA ACELE FONDURI, si fara avizul careia sa nu se poate demara 
proiecte si aproba platile in domeniul respectiv. Aceasta Comisie va trebui finantata din acelasi Buget si 
va trebui sa contina doua Grupuri: un Grup Permanent (de Specialisti) si un Grup de Lucru (constand in 
Reprezentanti ai Autoritatilor Locale pe raza carora se afla potentialii Beneficiari), a carui componenta se 
va schimba functie de localizarea proiectelor.  
  
Din Grupul Permanent vor face parte Profesionisti recunoscuti din varii domenii de activitate ce au 
tangenta cu obiectul de activitate al acestei Comisii. Inainte de luarea oricarei decizii referitoare la un 
Proiect, se vor crea aceste comisii in componenta carora vor face parte 50% membrii Comisiei 
Permanente si 50% membrii Comisiei Locale, din randul carora se va vota un Presedinte. La luarea 
oricarei decizii, acesti membri vor fi angajati prin contracte de colaborare, in urma unor dezbateri publice, 
in numar total impar, cu posibilitatea luarii de decizii cu majoritate simpla. 
  
Pe viitor va trebui urmarita obligatoriu exploatarea comerciala de catre firme private (Pensiuni, 
Restaurante, Agentii de Voiaj, etc.) sau de stat (Muzee, Ocoale Silvice, etc.), intr-un mediu real 
concurential, a acestor resurse pentru care s-au acordat aceste fonduri, in caz contrar scopul initial de 
dezvoltare a comunitatilor locale nemaiputand fi atins. Aceste comunitati vor creste si se vor dezvolta ca 
urmare a fluxului sporit de turisti in acele zone, a angajarii membrilor comunitatilor in servicii conexe 
acestor puncte de interes, limitandu-se migratia acestora spre orase si cultivandu-se culoarea locala si 
modul traditional de trai al acestora.  
  
Impozitele colectate de comunitatile locale vor genera imbunatatiri ale infrastructurii si coparticipari ale 
Autoritatilor Locale la programele europene urmase programului SAPARD. 
  
Resursele Romaniei 
  



Resursele Romaniei, conform legii turismului, pusa noua la dispozitie de catre Institutul National de 
Cercetare si Dezvoltare in Turism, sunt naturale, antropice si statiuni si localitati. 
  
  1. Resurse turistice naturale:  

Tip de resursă 
turistică  

Resursă turistică  

RELIEF şi 
GEOLOGIE  

 Munţi, Podişuri, Dealuri, Litoral 
 Peisaje 
 Geomorfologie, relief carstic 
 Forme bizare de relief şi structuri geologice, Fenomene geologice 
 Monumente ale naturii legate de geomorfologie 

HIDROGRAFIE   Râuri, Cascade, Lacuri naturale, Marea Neagră, Delta Dunării  

VEGETAŢIE   Floră specifică 
 Monumente ale naturii şi rezervaţii naturale 
 Păduri de interes recreativ  

FAUNĂ   Fond cinegetic 
 Fond piscicol 
 Specii faunistice octotite 
 Rezervaţii  faunistice naturale  

ZONE PROTEJATE   Parcuri naturale 
 Parcuri naţionale 
 Rezervaţii ale biosferei  

   

  2. Resurse turistice antropice:  

Tip de resursă turistică  Resursă turistică  

VESTIGII şi MONUMENTE 
ISTORICE  

Vestigii arheologice 
Cetăţi dacice, greceşti, romane şi medievale 
Monumente istorice şi de artă  

ETNOGRAFIE �I FOLCLOR  Muzee şi colecţii etnografice 
Manifestări populare tradiţionale  
Arhitectură şi tehnică populară  

CASE MEMORIALE �I MUZEE  Case memoriale şi monumente comemorative 
Muzee  

SATE TURISTICE  Sate turistice (sate peisagistice, sate etnografice, sate 
viticole)  

ALTE RESURSE ANTROPICE  Construcţii hidrotehnice (Lacuri antropice, baraje, Poduri, 
Canale) 
Centre artizanale şi meşteşugăreşti  

  

  3. Staţiuni şi localităţi turistice:  

Tip de resursă turistică  Resursă turistică  

STAŢIUNI TURISTICE    

ALTE LOCALITĂŢI TURISTICE     

  



Informatiile despre acestea sunt imprastiate la o larga varietate de Institutii si Organisme de Stat: 
Ministerul Turismului, Ministerul Mediului, Ministerul Culturii si Cultelor (Institutul pentru Memorie 
Culturala). O initiativa privata de clasificare si diseminare a acestora este Proiectul Dacia Magnifica, 
www.daciamagnifica.ro 
  
Derulare Proiecte in Timp 
  
Noi credem ca o faza absolut esentiala in elaborarea acestei strategii de dezvoltare Durabila este 
inventarierea, pozitionarea precisa in teren, determinarea entitatilor administrative in raza carora sunt 
arondate respectivele resurse si clasificarea tuturor resurselor potentiale de dezvoltare locala dupa tipul si 
importanta lor din punct de vedere resursa turistica. 
  
Astfel in perioada 2008-2013 vor fi tratate prioritar obiectivele mari, cunoscute, traditionale, care se 
regasesc pe listele patromoniului UNESCO si a Patrimoniului Cultural European si Rezervatiile Biosferei. 
Intr-o faza ulterioara, 2014-2019 vor fi abordate obiectivele trecute pe lista Monumentelor Istorice, ale 
Locaselor de Cult, a repertoriului arheologic national, rezervatiile naturale si parcurile nationale. 
  
In ultima faza 2020-2030 se vor trata restul micilor obiective de interes local. 
  
De ce este atat de importanta aceasta inventariere si pozitionare? Pentru ca exista o hotarare de Guvern 
semnata Ludovic Orban, Ministru al Transporturilor, care prevede ca la obiectivele turistice de interes 
national drumurile care asigura accesul la acestea vor fi trecute din subordinea administratiilor locale in 
cea a Guvernului, sub autoritatea CNADRP si ca aceste drumuri vor fi tratate prioritar, cu fonduri de la 
bugetul de Stat. 
  
Sunt asadar evidente doua aspecte: Primul, pozitionarea pe o lista de obiective turistice nationale 
prompteaza imbunatatirea infrastructurii nationala de comunicatii in zona respectiva, facilitand accesul 
turistilor. Al doilea, diseminarea de informatii actualizate despre aceste obiective, de preferinta folosind 
tehnologii digitale si navigatie GPS, genereaza interesul potentialilor turisti si afluxul de venituri inspre 
comunitatile locale. Mecanismele pietei concurentiale vor face in timp sa creasca si sa se imbunatateasca 
oferta de servicii locale, iar mecanismele de reglare vor avea grija ca aceasta crestere sa nu se faca in 
detrimentul mediului sau al legilor. 
  
Continutul Politicilor de Dezvoltare Durabila 
  
Odata procesul de identificare/catalogare/pozitionare terminat resursele vor fi analizate una cate una. 
Este evident ca nu orice sit arheologic sau rezervatie stiintifica poate deveni sau trebuie sa devina 
obiectiv de interes turistic. Se vor intocmi studii de caz, compilatii de surse de informatii existente, se vor 
culege imagini si descrieri, iar la obiectivele de interes sporit se vor efectua modelari 3D, ghiduri audio si 
studii de fezabilitate pentru exploatarea comerciala a respectivelor resurse. Se vor aloca apoi fonduri, 
stabili licitatii si cheltui aceste fonduri conform cu litera si spiritul legii. Modul in care se vor face aceste 
cheltuieli va fi urmarit de Comisia de Cenzori. 
  
In momentul in care aceste resurse sunt deja sau devin exploatabile economic, informatii despre acestea 
vor fi diseminate la Targurile Internationale si Nationale de Turism prin intermediul canalelor oficiale si 
diplomatice si in cadrul organizatiilor de profil in care Romania este parte, atat in forma tiparita, cat si in 
forma digitala a tehnologiilor de varf de rutare automata GPS disponibile comercial pe piata. 
  
Calendare Evenimente 
  
De aceste Puncte Turistice disponibile local spre exploatare comerciala vor trebui legate manifestari 
stiintifice, artistice, culturale care sa aiba un calendar cunoscut si care sa genereze un interes sporit 
pentru viata si cultura locale. Se vor intocmi si disemina la nivel national astfel de calendare, atat in forma 
tiparita, cat si digitala, atat pentru obiectivele care sunt pe aceste liste cat si pentru cele care nu sunt pe 
aceste liste. 
  



Incheiere 
  
Speram ca propunerile noastre sa gaseasca ecou in preocuparile acestei Comisii si va stam in continuare 
la dispozitie cu orice alte detalii veti socotiti necesare sa aflati. As dori sa confirm participarea mea la 
Reuniunea de joi, 21 februarie 2008, orele 10:00. 
  
Cu respect, 
 
Bogdan Condurateanu 
Proiectul Romania Digitala 
www.romaniadigitala.ro 
 


