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Rezumat. În ultimii ani, industria turismului a devenit un sector de 
importanţă ridicată în cadrul economiei europene, rata de creare de noi 
locuri de muncă în acest sector a depăşit media generală la nivelul U.E. Din 
aceste motive industria turistică se consideră că are un rol important în 
realizarea obiectivelor definite de către Comisia Europeană prin Agenda 
2020.  

Cu un important potenţial turistic, România ar putea implementa o 
strategie de relansare economică în care turismul şi activităţile economice 
adiacente să susţină dezvoltarea economică locală cu însemnate efecte 
propagate la nivel regional. Pentru a evalua potenţialul de relansare 
economică al turismului românesc autorii au întreprins o cercetare bazată 
pe un sondaj de opinie în legătură cu una dintre cele mai valoroase zone 
turistice ale României – Bucovina. 
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1. Introducere 

Recesiunea economică mondială a afectat majoritatea structurilor 
economiei, pornind de la sectorul monetar cu efecte asupra economiei reale: 
costurile de finanţare au crescut, şomajul în creştere şi scăderea nivelului 
activităţilor economice au influenţat volumul veniturilor, profiturile 
companiilor au scăzut semnificativ, multe dintre acestea falimentând(1). În 
prezent, cele mai multe economii se confruntă cu ajustări importante, incluzând 
nevoia de stabilizare a datoriei publice, reforme ale sectoarelor financiare. În 
multe dintre aceste economii, sectorul financiar este încă vulnerabil la şocuri, 
iar redresarea lentă se datorează reducerii stimulilor fiscali. Activitatea 
economică din ţările în curs de dezvoltare depinde de cererea economiilor 
avansate: conform previziunilor IMF, activitatea globală a crescut cu 4,8% în 
2010 şi se aşteaptă a creştere de 4,2% în 2011, cu o scădere temporară pentru 
cea de-a doua jumătate a anului 2010 şi prima jumătate din 2011. Producţia în 
ţările în curs de dezvoltare se aşteaptă să fi crescut cu 7,1% în 2010, urmând o 
creştere de 6,4% pentru 2011. 

În condiţiile manifestării recesiunii globale şi necesităţii depăşirii 
punctului de minim numit criză economică, statele mai mici au nevoie să 
depună eforturi susţinute pentru a găsi noi modalităţi de atragere a capitalurilor  
străine, şi anume să folosească toate mijloacele disponibile pentru a depăşi 
perioada de recesiune economică. Printre aceste mijloace de relansare 
economică susţinerea dezvoltării serviciilor turistice ocupă un loc important 
datorită potenţialului de impact asupra creşterii regionale endogene.  

Însă, din punct de vedere al infrastructurii şi al amenajărilor turistice, ţara 
noastră este departe de a fi numită un punct de atracţie turistică, cu un efectiv al 
amenajărilor turistice de 3,23 ori mai mic decât media europeană în anul 2009 
(conform datelor furnizate de Eurostat). Din prisma cererii turistice  cu privire 
la nopţile petrecute de către rezidenţi şi nerezidenţi în locaţiile turistice 
România înregistrau în 2009 de 4,77 ori mai puţine nopţi petrecute în locaţiile 
turistice decât media UE. Din cauza inexistenţei unei strategii coerente, 
turismul românesc a ajuns în anul 2009 pe penultimul loc în Europa, ca procent 
din PIB (conform World Tourism Organisation),  5,7% din PIB, în timp ce 
media europeană era de 10% din PIB. Există ţări europene care obţin venituri 
importante din turism precum Croaţia (25% din PIB), Austria (14,5% din PIB) 
sau Slovacia (12,6% din PIB). 

Ţinând cont de aceste aspecte, eforturile de relansare economică ale 
României ar putea fi orientate către dezvoltarea industriei turistice: având 
efectul multiplicator asupra economiei naţionale, prin crearea de noi locuri de 
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muncă,  prin atragerea surplusului de forţă de muncă din  zonele rurale, 
respectiv printr-o influenţă pozitivă asupra balanţei de plăţi.  

2. Posibilităţi de îmbunătăţire a turismului bucovinean 

Pentru a putea evalua potenţialul sectorului turistic în susţinerea relansării 
economice a României ne-am focalizat eforturile de cercetare asupra uneia 
dintre cele mai importante zone de interes turistic din ţara noastră – Bucovina. 
Pentru atingerea obiectivelor cercetării a fost realizat un sondaj de opinie 
reprezentativ pentru zona studiată.  Scopul general al acestui sondaj a fost 
reprezentat de necesitatea obţinerii de date şi informaţii privind starea 
turismului din Bucovina şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestuia. 

Sondajul a fost efectuat pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie 2011. 
Publicul ţintă corespunzător acestui sondaj a fost ales ţinând cont de interesul 
pentru zona Bucovinei ca obiectiv turistic. Pentru aceasta trebuia să ne 
asigurăm că în eşantionul de lucru sunt cuprinşi cu precădere turişti potenţiali şi 
nu vizitatori (persoane care circulă prin zonă în interes profesional sau în vizită 
la rude). În plus, am urmărit să evităm atitudinile subiective de tip „patriotism 
local”, evitând să includem în zona de analiză Moldova. Ţinând cont de aceste 
aspecte şi de mijloacele financiare limitate am ales ca zonă de investigaţie: 
regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud – Muntenia, plus judeţele Buzău 
şi Brăila. Pornind de la faptul că se cunoaşte structura populaţiei după o 
variabilă puternic corelată cu tema cercetării,  eşantionul construit oglindeşte 
structura regională a populaţiei totale, prin utilizarea sondajului stratificat. 
Având în vedere cerinţele de reprezentativitate din literatura de specialitate am 
constituit un eşantion de 400 de subiecţi. În urma verificării şi validării 
chestionarelor am obţinut o bază de date de 312 observaţii acoperitoare pentru 
zona studiată. 

Chestionarul a fost format din 32 de întrebări operaţionale şi trei întrebări 
pentru identificare şi structurare. Întrebările operaţionale au fost structurate pe 
şase grupe de interes referitoare la cunoaşterea caracteristicilor socioeconomice 
ale zonei, zestrea şi potenţialul turistic al zonei, contribuţia acestei zone turistice 
la coeziunea economică şi socială a României, respectiv la posibilităţile de 
integrare în industria turistică naţională şi europeană. 

Prelucrarea chestionarului a fost realizată cu ajutorul programului SPSS 
versiunea 14, pentru care Academia de Studii Economice din Bucureşti deţine 
licenţa. Structural, chestionarul a fost împărţit în şase domenii de interes: 
Cunoaşterea Bucovinei în contextul regiunii Nord-Est a ţării noastre. Cu 
privire la cunoaşterea formelor de turism din regiunea Nord-Est, Cunoaşterea 
potenţialului cultural al Bucovinei, Strategia de transformare a Bucovinei în 
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una dintre cele mai importantă zone turistice a României şi a Uniunii 
Europene, Turismul cultural bucovinean ca sursă a împlinirii vieţii oamenilor 
şi coeziunii sociale, Necesitatea de a integra turismul cultural bucovinean în 
industria de turism din România şi din Uniunea Europeană. 

Pentru acest articol am ales întrebările cele mai relevante privind 
dezvoltarea ofertei turistice a Bucovinei. Prima întrebare a chestionarului a avut 
ca scop percepţia Bucovinei ca regiune a României. Pentru dumneavoastră, 
Bucovina este cunoscută ca regiune: a) economică; b) istorică; c) culturală;  
d) religioasă; e) natural-geografică. Se poate observa (figura 1) că Bucovina 
este percepută ca regiune culturală (51% dintre respondenţi) – istorică (49,7%) 
şi natural-geografică (49,4%). Foarte puţini dintre respondenţi (5,1%) percep 
Bucovina ca regiune economică. Faptul poate fi explicat prin încercarea de a 
evita confuzia dintre regiune economică şi regiune de dezvoltare economică 
(NUTS 2), respectiv prin apartenenţa zonei la cea mai săracă regiune de 
dezvoltare economică din România(2). 

 

 
 

Figura 1. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.1 
 
Un alt element de interes pentru studiul nostru l-a reprezentat calitatea 

infrastructurii zonei. Infrastructura Bucovinei, din perspectiva turismului, o 
consideraţi: a) foarte bună; b) bună; c) satisfăcătoare; d) nesatisfăcătoare. De 
această dată (figura 2) calificativele foarte bun şi bun abia depăşesc jumătate 
din răspunsuri (56%) semnalând încă o dată discrepanţa între înzestrările 
naturale şi cele antropice din oferta turistică a României.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.3 



Turismul ca factor de relansare economică 
 

93 

Întrucât forţa de atracţie turistică a zonei Bucovina poate fi amplificată şi 
de aceea a obiectivelor turistice ale regiunii Nord – Est, un alt punct de interes 
al chestionarului nostru l-a reprezentat nivelul de cunoaştere a zestrei turistice a 
acestei regiuni de către publicul ţintă. Regiunii Nord-Est, din care face parte şi 
Bucovina, îi sunt  specifice următoarele forme de turism: a) turism montan;  
b) turism balnear; c) turism de afaceri; d) turism cultural; e) ştiinţific. 

 

 
 

Figura 3. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.6 
 
De această dată (figura 3) publicul ţintă nu se mai dovedeşte a fi bine 

informat. Sunt mai multe elemente contradictorii în răspunsurile de la această 
întrebare: 

 Este posibilă o anumită „eclipsare” a regiunii de dezvoltare Nord-Est 
de către zona ţintă Bucovina. Această zonă fiind percepută ca atracţie 
turistică de interes cultural, întreaga regiune de Nord-Est este 
percepută ca interesantă pentru turismul cultural (80% dintre 
răspunsuri). Deşi este cunoscută contribuţia excepţională a acestei zone 
la cultura română (M. Eminescu, I. Creangă, V. Alecsandri, N. Iorga, 
G. Enescu, G. Bacovia ş.a.) totuşi este foarte mare discrepanţa în 
raport cu celelalte variante de răspuns. 

 Pe fondul declinului turismului balnear, respondenţii nu sesizează că în 
această zonă există „Perla (turistică a) Moldovei” – staţiunea balneară 
Slănic Moldova, încă operaţională spre deosebire de fostele staţiuni de 
interes local Bălţăteşti şi Oglinzi. 

 Se pare că pentru publicul ţintă turismul montan reprezintă o ofertă de 
proximitate: pentru bucureşteni – munţii Bucegi, iar pentru ceilalţi 
respondenţi – munţii Făgăraş, munţii Buzăului sau munţii Vrancei. 
Astfel, turismul montan nu este sesizat ca o formă reprezentativă de 
turism de către 56% dintre respondenţi în pofida înzestrării zonei de 
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Nord-Est cu „bijuterii montante” de genul muntelui Ceahlău, Cheile 
Bicazului, Rarău-Giumalău, munţii Rodnei, staţiunile montane Durău 
şi Vatra Dornei etc.  

 Deşi în regiunea Nord-Est există trei centre universitare – Iaşi, Bacău 
şi Suceava – care găzduiesc în fiecare an manifestări ştiinţifice de 
interes naţional şi internaţional foarte puţini respondenţi (5,1%) 
observă oportunitatea turismului ştiinţific. 

 Poate doar răspunsurile privind oportunitatea turismului de afaceri să 
fie în consonanţă cu realitatea (regiunea de Nord-Est fiind cea mai 
săracă din România), doar 11% dintre respondenţi semnalând această 
oportunitate. 

 Relevanţa opiniilor respondenţilor pentru obiectivele cercetării depinde 
de interesul acestora pentru anumite forme de turism. Pentru 
Dumneavoastră, apreciaţi că sunt interesante următoarele forme de 
turism: a) turism montan; b) turism balnear; c) turism de afaceri;  
d) turism cultural; e) turism rural. 

 

 
 

Figura 4. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.7 
 

Răspunsurile la această întrebare (figura 4) sunt deosebit de interesante 
pentru obiectivele cercetării. Aceasta deoarece arată că publicul ţintă are alt 
profil al interesului turistic în raport cu dotările turistice ale regiunii de Nord-
Est. Astfel: 

 cea mai mare parte a respondenţilor (28%) sunt interesaţi de turismul de 
afaceri (am include aici şi deplasările în interes de serviciu), dar numai 
11% dintre ei găsesc oportunităţi de acest gen în regiunea Nord-Est;  

 turismul balnear ca a doua opţiune (26%) nu concordă cu percepţia 
acestei oportunităţi (doar 10,7%) dintre răspunsuri şi nici cu 
înzestrarea regiunii (staţiunea Slănic Moldova); 

 doar a treia opţiune – turism rural (23%) – ar putea fi acoperită de 
dotările zonei (numeroase pensiuni în zonele rurale);  
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 turismul cultural şi cel montan pentru care regiunea are obiective 
remarcabile reprezintă un interes scăzut în rândul respondenţilor (12%, 
respectiv 11%). 

Corelarea interesului pentru diferite forme de turism cu experienţa 
consumului de produse turistice este foarte interesantă. În ultimi cinci ani aţi 
practicat următoarele forme de turism: a) turism montan; b) turism balnear; c) 
turism de afaceri; d) turism de circuit; e) turism cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.8 
 

Comparând distribuţia răspunsurilor la această întrebare cu aceea de la 
întrebarea anterioară (nr. 7) am putea constata o schimbare semnificativă a 
zonelor de interes în raport cu experienţa de consum a produselor turistice din 
ultimii cinci ani (figura 5). Răsturnarea de perspectivă este radicală: dacă 
experienţa turistică este susţinută în proporţie covârşitoare (73,5%) de turism 
montan, interesul pentru această formă de turism se situează pe ultimul loc 
(11%). A doua opţiune privind experienţa turistică – turismul cultural (37,1%) – 
se situează pe penultimul loc. 

Cunoaşterea potenţialului cultural al Bucovinei vizează opinia 
respondenţilor cu privire la spiritul istoric al regiunii, tradiţiile, portul popular, 
meşteşugurile şi elementele de creativitate 

Pentru turismul din Bucovina spiritul istoric al acestei regiuni îl 
consideraţi: a) dominant; b) semnificativ; c) obişnuit; d) folositor. 
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Figura 6. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.11 

 
Se observă (figura 6) că „spiritul istoric” reprezintă principala 

caracteristică a ofertei turistice a Bucovinei (28% dintre respondenţi îl 
consideră dominant, iar 56% îl consideră semnificativ). Aceste răspunsuri 
concordă cu cele de la prima întrebare unde 49,7% dintre respondenţi percep 
Bucovina ca o regiune istorică. 

Tradiţiile locuitorilor Bucovinei reprezintă pentru turismul zonei un 
factor: a) de foarte mare interes; b) de mare interes; c) obişnuit; d) atractiv. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.12 

 
Majoritatea covârşitoare a respondenţilor (81%)  consideră tradiţiile ca 

fiind un factor de foarte mare sau de mare interes pentru oferta turistică a 
Bucovinei (figura 7). Dincolo de clişee şi automatisme în percepţia şi evaluarea 
unor zone ale ţării nu putem să nu remarcăm un important factor pentru 
definirea ofertei turistice a zonei Bucovinei. 

Portul popular specific zonei, frumuseţea oamenilor, curăţenia morală 
reprezintă pentru dumneavoastră: a) o atracţie inegalabilă; b) elemente de 
referinţă; c) ceva obişnuit; d) elemente de durabilitate; e) elemente fără importanţă. 
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Figura 8. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.14 

 
Componenta port popular (figura 8) a ofertei turistice bucovinene reprezintă 

mai curând un element de referinţă (42%) şi apoi o atracţie inegalabilă (40%). 
Aceasta înseamnă că deşi luate împreună cele două variante de răspuns fac din 
portul popular un posibil element forte al ofertei turistice a zonei Bucovinei, totuşi 
portul popular începe să scadă ca importanţă în ierarhia turiştilor din prezent.  

Meşteşugurile şi alte elemente de creativitate umană  din Bucovina 
reprezintă pentru dumneavoastră: a) atracţii deosebite; b) factori de interes;  
c) ceva obişnuit; d) lucruri neinteresante; e) noutate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Figura 9. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.15 

 
Se pare că meşteşugurile reprezintă punctul principal de atracţie a zonei 

de tradiţie din oferta turistică a Bucovinei (figura 9), din moment ce majoritatea 
respondenţilor (52%) le consideră ca fiind atracţii deosebite, iar 39% dintre 
aceştia le consideră factori de interes. 

Transformarea Bucovinei în una dintre cele mai importante zone turistice 
a României şi a Uniunii Europene necesită o strategie turistică bine 
fundamentată. Opiniile publicului ţintă ar putea oferi sugestii deosebit de 
importante pentru proiectarea unei astfel de strategii. Un pas important în 
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această direcţie ar fi reprezentat de elaborarea unui plan de dezvoltare a ofertei 
turistice a Bucovinei. 

Un plan turistic în baza căruia să se acţioneze în practică pentru 
înfăptuirea Strategiei turistice a Bucovinei trebuie să cuprindă: a) delimitarea 
zonelor de interes turistic; b) delimitarea tipurilor de turism pe zone;  
c) stabilirea de responsabilităţi turistice; d) elaborarea unui buget turistic;  
e) factori de marketing turistic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr.18 

 
Există un consens privind necesitatea elaborării unui plan turistic pentru 

Bucovina (figura 10), iar respondenţii consideră în mare măsură (peste 63%) că 
toate elementele sunt importante pentru un astfel de plan.  Cel mai important 
element (71,8%) este considerat a fi stabilirea responsabilităţilor pentru cei 
implicaţi în elaborarea unui plan de dezvoltare turistică a Bucovinei. 

Comunitatea locală urbană şi/sau rurală trebuie integrată în susţinerea  
turismului prin mijloace: a) de infrastructură adecvată; b) instituţionale 
necesare; c) educaţionale corespunzătoare; d) tradiţionale ce trebuie promovate; 
e) religioase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 20 
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În mod evident cel mai potrivit rol al  comunităţii locale constă, conform 
opiniei respondenţilor (figura 11), în susţinerea ofertei turistice prin mijloace 
tradiţionale (55,3%). Următorul element în care ar fi necesară susţinerea 
comunităţii locale este legat de dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru turism 
(54,7%). Celelalte variante de răspuns nu sunt apreciate de către respondenţi ca 
fiind suficient de importante pentru implicarea comunităţii locale. 

Din moment ce Bucovina este percepută ca o zonă cultural-istorică, iar 
dotările acesteia pot susţine o ofertă turistică remarcabilă; în acest sens studiul 
nostru a încercat să surprindă sensurile profunde ale zestrei culturale 
bucovinene pentru împlinirea aspiraţiilor respondenţilor spre valori 
fundamentale ce pot susţine coeziunea culturală şi implicit coeziunea socială.  

Cum apreciaţi calitatea turismului cultural în Bucovina în comparaţie cu 
aşteptările dumneavoastră: a) net superioară aşteptărilor mele; b) superioară 
aşteptărilor mele; c) corespunde aşteptărilor; d) inferioară aşteptărilor; e) net 
inferioară aşteptărilor mele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 21 
 
Se observă (figura 12) că nivelul calitativ al turismului bucovinean 

corespunde în mare parte (48%) aşteptărilor publicului ţintă, dar că există o 
pondere însemnată a celor care consideră că acest nivel depăşeşte aşteptările 
(33%). Faptul poate fi îmbucurător având în vedere caracteristica cultural-
istorică asociată zonei şi perspectivele potenţiale de dezvoltare ale acesteia. 

 Ce va impresionat în Bucovina? Variantele de răspuns sunt: a) peisajul; 
b) mănăstirile; c) datinile; d) ospitalitatea; e) meşteşugurile. 
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Figura 13. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 22 
 
După cum era de aşteptat (figura 13) celebrele mânăstiri din zonă au 

impresionat cel mai mult respondenţii (78,8%), urmate fiind de peisaj (69,6%), 
respectiv de ospitalitatea locuitorilor zonei (52%). Deşi sunt elemente 
importante pentru zestrea turistică a Bucovinei datinile şi meşteşugurile au 
impresionat respondenţii într-o mai mică măsură (48,7%, respectiv 39,9%). În 
raport cu aceste răspunsuri putem afirma că există elemente cu impact puternic 
asupra potenţialilor turişti  care ar putea susţine dezvoltarea unei oferte turistice 
competitive în zona Bucovina.  

Mănăstirile vizitate m-au impresionat prin: a) armonia cu spiritul locului; 
b) frumuseţea stilului; c) hrana spirituală pe care am primit-o; d) capacitatea de 
a ne face să iubim trecutul; e) modul în care cultivă credinţă şi speranţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 23 
 
Fără a înregistra o distribuţie spectaculoasă (cu valori mari pentru varianta 

afirmativă), răspunsurile delimitează net (figura 14) caracteristicile privind 
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armonia cu spiritul locului (55,4% - absolut firesc pentru aşezăminte de ordin 
spiritual) şi frumuseţea stilului (55,8%). De remarcat este faptul că celelalte 
variante de răspuns nu susţin într-o măsură importantă (21,5%, 27,4% şi 34,7%) 
alte caracteristici spirituale ale obiectivului turistic – mănăstiri.  

Dezvoltarea unei oferte turistice competitive care să valorifice potenţialul 
cultural de excepţie al Bucovinei necesită un efort coordonat, iar implicarea 
administraţiei publice (locale şi centrale) este esenţială.  

Ce părere aveţi de gradul de implicare a statului în dezvoltarea 
turismului cultural în Bucovina? a) foarte bună; b) bună; c) neutră; d) proastă; 
e) foarte proastă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 25 

  
Interesantă este ponderea ridicată (20%) a celor care au o părere neutră 

faţă de această problemă (figura 15), explicabilă totuşi în condiţiile în care 
sprijinul administraţiei publice locale şi/sau centrale în susţinerea turismului 
este adesea deficitar, iar când  apare nu este bine evidenţiat. Dincolo de această 
neutralitate în aprecieri se poate constata că respondenţii sunt mai curând 
nemulţumiţi (45% din opinii susţin variantele proastă şi foarte proastă), decât 
mulţumiţi (35% pentru variantele foarte bună şi bună).  

Dat fiind faptul că zestrea culturală a Bucovinei este bine cunoscută şi 
apreciată de către publicul ţintă apare ca normală preocuparea pentru integrarea 
produsului turistic din această zonă în circuitul de profil românesc, respectiv al 
Uniunii Europene. 

Enumeraţi regiunile turismului românesc cu care credeţi că ne putem 
integra  în UE. Variantele de răspuns sunt:  a) Carpaţii Apuseni; b)  Delta 
Dunării; c) Nordul Moldovei; d) Valea Oltului; e) Centrul Transilvaniei. 
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Figura 16. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 26 
 
Se observă (figura 16) că nordul Moldovei (Bucovina) este considerat de 

cea mai mare parte a respondenţilor (65%) ca avânt posibilităţi reale de 
integrare în oferta turistică de nivel european. Doar regiunea turistică Delta 
Dunării depăşeşte cu puţin (66%) scorul înregistrat de regiunea Nordul 
Moldovei, fapt normal având în vedere zestrea naturală unică a acesteia în 
cadrul UE. Dintre celelalte regiuni doar Centrul Transilvaniei s-ar mai apropia 
de limita semnificantă a afirmaţiilor pozitive (46,8%). Aceasta înseamnă că 
există realmente un interes deosebit pentru zona Bucovina, iar potenţialul 
acesteia pentru turismul cultural este considerat ca reprezentativ pentru nivelul 
UE.  

Preferaţi turismul cultural integrat pe termen de: a) 14-21 zile; b) 10-12 
zile; c) 5-7 zile ; d) 2-3 zile; e) sfârşit de săptămână. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 27 
 
 Opiniile sunt diversificate (figura 17), dar se remarcă focalizarea 

preferinţelor pentru sejururi de 5-7 zile (39%), respectiv de 10-12 zile (29%). 
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Aceasta înseamnă că oferta de turism cultural bucovinean este percepută ca o 
destinaţie principală şi nu una de tranzit.  

 În ce scop aţi vizitat Bucovina? a) interes de serviciu; b) turism;  
c) pelerinaj religios; d) afaceri; e) nu am vizitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea nr. 31 
 
Distribuţia răspunsurilor (figura 18) scoate în evidenţă selectarea corectă 

a eşantionului întrucât marea majoritatea a respondenţilor au vizitat Bucovina 
din interes turistic (74,3%), motivaţia religioasă contribuind şi ea la cunoaşterea 
valorilor turistice ale zonei (14,3%). Doar o parte foarte mică (9,8%)  dintre cei 
intervievaţi nu au vizitat zona.  

3. Concluzii 

Bucovina este percepută  de publicul ţintă ca o zonă turistică de real 
interes cu care am putea să ne integrăm în industria turistică a UE. Caracterul 
predominant cultural-istoric al zonei susţine specializarea ofertei sale turistice 
pe profilul cultural.  

Se poate spune că subiecţii investigaţi percep Bucovina ca pe un „tezaur 
al zestrei de tradiţii româneşti”. Dintre elementele cele mai importante ale 
acestui tezaur se remarcă: meşteşugurile (tradiţionale), bucătăria şi oferta 
culinară, respectiv portul popular.  

Totuşi, chestionarul scoate în evidenţă contradicţii foarte interesante între 
răspunsurile la întrebări relevând o percepţie deficitară a potenţialului turistic al 
regiunii de Nord-Est din care face parte Bucovina. Sunt de remarcat: 
necunoaşterea elementelor de înzestrare turistică a regiunii, neconcordanţa 
dintre zonele de interes şi cele de experienţă turistică şi sesizarea complexităţii 
dezvoltării ofertei turistice a regiunii de Nord-Est. În mod evident explicaţia 
acestor neconcordanţe constă în cea mai mare parte în deficitul de informaţie 



Cristina Burghelea, Cristina Vişan 
 

104 

privind regiunea de Nord-Est, ca urmare a unor programe promoţionale total 
inadecvate, care nu iau în considerare cererea internă. 

Respondenţii resimt în mare parte necesitatea dezvoltării unei strategii de 
dezvoltarea a ofertei turistice a Bucovinei pentru integrarea acesteia în zona de 
înaltă competitivitate a turismului din UE. Însă, publicul ţintă nu are suficiente 
competenţe pentru a evalua în mod corect direcţiile de dezvoltare a unei 
strategii specifice, respectiv a elementelor forte ce ar putea susţine o astfel de 
strategie.  

Cu toate că turismul cultural Bucovinean este apreciat ca o importantă 
oportunitatea pentru dezvoltarea ofertei turistice a zonei, iar elementele sale de 
interes sunt bine relevate de către publicul ţintă, nu există un sprijin 
corespunzător din partea administraţiei publice. Mai mult, nici recomandările 
turiştilor pentru îmbunătăţirea ofertei turistice a Bucovinei nu arată o percepţie 
clară asupra îmbunătăţirilor dezirabile pentru dezvoltarea acestei oferte.  

Publicul ţintă consideră că oferta de turism cultural a Bucovinei are 
calităţi remarcabile pentru integrarea în circuitul turistic naţional şi al UE, dar 
resimt în mod acut deficitul de promovare corespunzătoare a acestei oferte. Mai 
mult, respondenţii consideră că turismul bucovinean poate contribui 
semnificativ la îmbunătăţirea acumulărilor lor culturale şi că are o influenţă 
benefică pentru locuitorii altor regiuni ale ţării şi în mod special pentru tineri.  

 
Mulţumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
proiect numărul POSDRU/107/1.5/S/77213 „Doctorat pentru o carieră în 
cercetarea economică interdisciplinară la nivel european” (DOCCENT). 

 
 
 
 
 
 

 Note 
 

(1) 200.000 de insolvenţe estimate pentru Europa în 2009, conform Euler Hermes. 
(2) Vezi D. Ailenei, A. Cristescu, „Regional distribution of inflationary presures in Romania”, 

Romanian Journal of Economic Forecasting, 4/2010. 
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