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Rezumat. Întrucât România dispune de o bogată zestre turistică şi de 
un potenţial turistic pe măsură, zonarea turistică a fost concepută ca 
„modalitate de valorificare superioară şi complexă a resurselor turistice, 
într-o viziune unitară…” (Erdeli, Gheorghilaş, 2006, p. 264), aceasta 
constituind o preocupare permanentă pentru specialiştii din toate domeniile 
ce au legătură cu amenajarea turistică. Deşi criteriile de selecţionare şi 
ierarhizare a atracţiilor turistice au făcut obiectul unor controverse, în 
privinţa formelor de turism ce se pot practica în aceste zone, s-a ajuns la 
concluzii aproape unanime. În vederea asigurării reprezentativităţii, şi 
ţinând cont de faptul că toate regiunile istorice ale României contemporane 
sunt considerate a fi, în egală măsură, microdestinaţii cu o „zestre turistică” 

                                                 
* Lucrarea reprezintă o parte a unei cercetări detaliată în volumul nr. 2/2011. 
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substanţială, regiunile Moldova (inclusiv Bucovina) şi Maramureş au fost 
comasate, pentru realizarea cercetării prezentate, într-una singură şi 
prezintă, în esenţă, principalele forme de turism, dar şi o parte din tezaurul 
de zestre românească multimilenară. 

 
Cuvinte-cheie: destinaţie turistică; microdestinaţie turistică; 

imaginea destinaţiei; brand turistic regional; formă de turism; 
marketingul destinaţiei. 
 
 
Cod JEL: M31. 
Coduri REL: 14F, 14G. 
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Introducere 

Microdestinaţia turistică Moldova este situată în nord-estul României şi 
cuprinde două regiuni istorice, şi anume: Moldova şi Bucovina. Se cuvine încă 
de la început a fi menţionat faptul că regiunea istorică Bucovina se regăseşte în 
prezent divizată pe teritoriul a două ţări: România (zona adiacentă a oraşelor 
Rădăuţi, Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, 
Siret şi Vicovu de Sus) şi Ucraina (Cernăuţi, Cozmeni, Zastavna, Văşcăuţi, 
Vijniţa, Sadagura şi Storojineţ). Sub aspect administrativ-teritorial 
microdestinaţia turistică Moldova cuprinde pe teritoriul României moderne 
judeţele: Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Botoşani. Între 
oraşele importante ale acestei regiuni se numără: Bacău, Bârlad, Botoşani, 
Dorohoi, Focşani, Galaţi, Huşi, Iaşi, Paşcani, Piatra Neamţ, Roman, Suceava, 
Târgu Frumos şi Vaslui.  

Nordul Moldovei adăposteşte importante monumente ecleziastice de artă 
feudală construite, în majoritate, de foşti domnitori şi boieri moldoveni 
(Muşatinii, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru 
Lăpuşneanu etc.): Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Humor, Mănăstirea 
Suceviţa, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Arbore, Mănăstirea Dragomirna, 
Mănăstirea Pătrăuţi, Mănăstirea Probota etc., acestea constituind adevărate 
mărturii ale permanenţei credinţei strămoşeşti. Această microdestinaţie turistică 
găzduieşte şi numeroase case memoriale ale unor personalităţi precum: Ion 
Creangă (Iaşi), Mihai Eminescu (Ipoteşti), Vasile Alecsandri (Mirceşti), George 
Enescu (Liveni), Nicolae Labiş (Mălini), Ciprian Porumbescu (Stupca). Alături 
de turismul religios, recreerea şi cura se practică sporadic, în zonele periurbane 
(agrementul) şi în arealele cu ape minerale (activităţile balneare), iar o formă 
larg răspândită este cea a turismului de tranzit, practicat de numeroşi turişti 
externi, proveniţi din Republica Moldova şi Ucraina (Cocean, 2010, p. 225). 

Asemănător regiunii istorice Bucovina, regiunea istorică Maramureş se 
întinde în prezent tot pe teritoriul celor două ţări: România (partea de nord-est a 
judeţului Maramureş) şi Ucraina (estul regiunii Transcarpatia, cuprinzând 
raioanele: Rahău, Slatina, Teceu şi Hust). Pe teritoriul României moderne, din 
punct de vedere administrativ-teritorial, microdestinaţia turistică Maramureş 
acoperă judeţele Satu Mare şi Maramureş. Între principalele oraşe se numără: 
Baia Mare, Borşa, Satu Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus.  

Microdestinaţia Maramureş este recunoscută pentru peisajul spectaculos 
şi încântător pe care îl oferă turiştilor, pentru tradiţiile şi obiceiurile ce au 
dăinuit de-a lungul anilor, dar şi pentru bisericile din lemn, exemple 
remarcabile de arhitectură ortodoxă, opt dintre acestea fiind incluse în 
Patrimoniul Mondial al UNESCO în anul 1999. Cimitirul Vesel de la Săpânţa 



Moldova şi Maramureş – microdestinaţii de relansare a  turismului românesc 
 

47 

constituie o importantă atracţie turistică, devenit celebru datorită crucilor 
mormintelor viu colorate şi epitafurilor de pe acestea.  

În cele ce urmează, regiunile istorice Moldova (inclusiv Bucovina) şi 
Maramureş vor fi tratate exclusiv din perspectiva teritoriului românesc. 

Cadrul operaţional 

Cercetarea desfăşurată în perioada octombrie–decembrie 2010 – ianuarie 
2011 pe un eşantion de 1.887 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 20-24 de ani, cu 
studii superioare în curs, a avut ca scop identificarea măsurii în care percepţiile 
rezidenţilor din diferite regiuni ale României cu privire la microdestinaţiile 
Moldova şi Maramureş ajută la construcţia identităţii în elaborarea strategiei de 
marketing al destinaţiei. 

Conform clasificării formelor de turism propuse de Organizaţia Mondială 
a Turismului (OMT/ONU) în anul 1979, şi având la bază motivaţiile alegerii 
destinaţiei (turismul de afaceri şi motive profesionale, turismul balnear, 
turismul cultural, turismul de loisir, recreere şi odihnă, vizite la rude şi prieteni 
şi alte forme de turism), respondenţii au putut alege principala formă de turism 
predominantă practicată în regiunile Moldova şi Maramureş.  

În ceea ce priveşte repartiţia formelor de turism pentru cele două 
microdestinaţii, rezultatele se prezintă după cum urmează: 61,2% dintre 
respondenţi au considerat turismul cultural ca fiind reprezentativ pentru cele 
două regiuni, 30,3% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă, 3,6% 
au ales turismul balnear, 3,0% au optat pentru vizite la rude şi prieteni, 1,6%  
s-au pronunţat pentru alte forme de turism, în vreme ce 0,3% dintre respondenţi 
au optat pentru turismul de afaceri şi motive profesionale (figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş 
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Luând în considerare regiunile de provenienţă ale respondenţilor, se poate 
observa că turismul cultural îşi păstrează constant prima poziţie ca formă de 
turism predominantă pentru cele două regiuni istorice, fiind urmată de turismul 
de loisir, recreere şi odihnă. Pe ultimul loc s-a clasat frecvent turismul de 
afaceri şi motive profesionale, excepţie făcând respondenţii cu regiunea de 
origine Muntenia, situaţie în care ultimul loc a revenit altor forme de turism. În 
structura regională stabilită, situaţia se prezintă astfel (tabelul 1): 

1) regiunea de provenienţă Muntenia (figura 2):  
 63,5% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunile istorice Moldova şi Maramureş turismul cultural; 
 28,9% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 3,9% au ales turismul balnear; 
 3,1% au optat pentru vizite la rude şi prieteni;  
 0,4% au ales turismul de afaceri şi motive profesionale; 
 0,2% dintre respondenţi – alte forme de turism; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 
Regiune de origine respondenţi: Muntenia 

2) regiunea de provenienţă Oltenia (figura 3):  
 62,9% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunile istorice Moldova şi Maramureş turismul cultural; 
 30,1% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 3,5% au ales turismul balnear; 
 1,8% au optat pentru alte forme de turism;  
 1,3% au ales forma de turism vizite la rude şi prieteni; 
 0,4% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale; 
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Figura 3. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 
Regiune de origine respondenţi: Oltenia 

 
3) regiunea de provenienţă Banat-Crişana (figura 4): 

 48,3% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 
pentru regiunile istorice Moldova şi Maramureş turismul cultural; 

 29,2% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 12,4% au ales turismul balnear; 
 5,6% au optat pentru alte forme de turism; 
 3,4% au ales forma de turism vizite la rude şi prieteni; 
 1,1% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 
Regiune de origine respondenţi: Banat-Crişana 
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4) regiunea de provenienţă Transilvania (figura 5): 
 53,6% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunile istorice Moldova şi Maramureş turismul cultural; 
 38,4% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 4,2% au ales turismul balnear; 
 2,1% au optat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 1,3% au ales alte forme de turism; 
 0,4% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 

Regiune de origine respondenţi: Transilvania 
 

5) regiunea de provenienţă Bucovina (figura 6): 
 59,4% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunile istorice Moldova şi Maramureş turismul cultural; 
 30,8% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 3,8% au ales turismul balnear; 
 3,0% au optat pentru alte forme de turism; 
 2,2% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 0,8% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale; 
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Figura 6. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 
Regiune de origine respondenţi: Bucovina 

 
6) regiunea de provenienţă Moldova şi Maramureş (figura 7): 

 52,5% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 
pentru regiunile lor turismul cultural; 

 37,8% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 5,5% au ales turismul balnear; 
 2,3% au optat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 1,4% au ales alte forme de turism; 
 0,5% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 
Regiune de origine respondenţi: Moldova şi Maramureş 
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7) regiunea de provenienţă Dobrogea (figura 8): 
 65,0% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunile Moldova şi Maramureş turismul cultural; 
 20,6% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 6,9% au ales turismul balnear; 
 4,4% au optat pentru alte forme de turism; 
 2,5% au ales forma de turism vizite la rude şi prieteni; 
 0,6% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş. 
Regiune de origine respondenţi: Dobrogea 

 
Tabelul 1 

Distribuţia răspunsurilor în funcţie de formele de turism  
şi regiunea de provenienţă a respondenţilor (%) 

Forme 
de turism 

 Regiune  
 provenienţă 
 respondenţi 

Turism de 
afaceri şi 
motive 

profesionale 

Alte forme 
de turism 

Turism 
balnear 

Turism 
cultural 

Turism de 
loisir, 

recreere şi 
odihnă 

Vizite la 
rude şi 
prieteni 

 Muntenia 0,4 0,2 3,9 63,5 28,9 3,1 
 Oltenia 0,4 1,8 3,5 62,9 30,1 1,3 
 Banat – Crişana 1,1 5,6 12,4 48,3 29,2 3,4 
 Transilvania 0,4 1,3 4,2 53,6 38,4 2,1 
 Bucovina 0,8 3,0 3,8 59,4 30,8 2,2 
 Moldova şi  Maramureş 0,5 1,4 5,5 52,5 37,8 2,3 
 Dobrogea  0,6 4,4 6,9 65,0 20,6 2,5 

Opţiunea respondenţilor pentru turismul cultural ca formă de turism 
reprezentativă pentru microdestinaţiile Moldova şi Maramureş se datorează 
îndeosebi faptului că cele două regiuni istorice sunt binecunoscute mai ales ca 
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locuri de pelerinaj, aşadar destinate practicării turismului religios. Microdestinaţia 
Maramureş este recunoscută pentru bisericile din lemn, în vreme ce microdestinaţia 
Moldova găzduieşte numeroase mănăstiri ctitorite de domnitori şi boieri 
moldoveni, multe dintre acestea dispunând de câte o culoare specifică: Mănăstirea 
Voroneţ (albastru), Mănăstirea Humor (roşu), Mănăstirea Suceviţa (verde), 
Mănăstirea Moldoviţa (galben), Mănăstirea Arbore (combinaţie de culori).  

Asocierile referitoare la resursele naturale şi antropice pe care 
respondenţii le-au atribuit celor două microdestinaţii turistice, Moldova şi 
Maramureş, sunt prezentate, în ordinea importanţei lor, în figura 9. 

 
A.  POTENŢIALUL NATURAL % 

respondenţi 
relief: Podişul Moldovei, Câmpia Moldovei, Subcarpaţii Moldovei, Podişul Sucevei, Podişul Central 
Moldovenesc, Podişul Bârladului, Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei, Munţii Bârgău, Munţii Gutâi, 
Munţii Maramureşului, Munţii Oaş, Obcina Feredeu, Obcina Mare, Munţii Rodnei, Munţii Ţibleş etc. 

 
3,3 

 
climă/elemente climatice: aer de munte, ierni aspre, crivăţ. 0,7 
hidrografie: râul Prut, râul Siret, râul Tisa, râul Iza, râul Vişeu, Cascada Cailor etc. 1,0 
floră şi faună: Parcul Natural Munţii Maramureşului, Rezervaţia Naturală Creasta Cocoşului. 0,4 

 

B.  POTENŢIALUL ANTROPIC % 
respondenţi 

vestigii istorice şi monumente de artă: Cetatea Neamţ, Cetatea de Scaun a Sucevei, Palatul 
domnitorului A.I. Cuza de la Ruginoasa, statuia lui Ştefan cel Mare (Iaşi) etc. 

 
2,8 

elemente de etnografie şi folclor: muzică populară, costume populare, dansuri populare, gastronomie, 
obiceiuri şi tradiţii, olărit, ţesut, încondeierea ouălor etc. 

 
16,4 

muzee şi case memoriale: casa memorială Ion Creangă (Humuleşti), Bojdeuca Ion Creangă, 
casa memorială Mihai Eminescu (Ipoteşti), casa memorială George Enescu (Liveni), casa 
memorială Ciprian Porumbescu (Stupca), casa memorială Mihail Sadoveanu (Vânători Neamţ, 
respectiv Iaşi), Palatul Culturii (Iaşi), Muzeul Mihai Eminescu, Muzeul de Istorie (Suceava) etc. 

 
6,4 

 

instituţii cultural – artistice: biserici din lemn, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Moldoviţa, Mănăstirea 
Dragomirna, Mănăstirea Trei Ierarhi, Mănăstirea Suceviţa, Mănăstirea Humor, Mănăstirea Arbore, 
Mănăstirea Bârsana, Mănăstirea Văratec, Mănăstira Golia, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Mănăstirea 
Galata, Mănăstirea Cetăţuia, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” (Iaşi), Filarmonica (Iaşi) etc. 

 
34,5 

 

evenimente: Serbările Zăpezii (Borşa), Sărbătoarea Narciselor (Repedea), Serbările Vişeului (Vişeu 
de Sus), Sânziene, Serbările Cavnicului (Cavnic), Festivalul internaţional de nunţi (Vadu Izei) etc. 2,9 

construcţii contemporane: Cimitirul Vesel, Grădina Botanică (Iaşi), Parcul Copou (Iaşi), 
Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi etc. 

12,5 
 

aşezări umane: Iaşi, Galaţi, Suceava, Botoşani, Baia Mare, Satu Mare, Bacău, Vaslui, Piatra 
Neamţ, Vatra Dornei, Bârlad, Fălticeni, Rădăuţi, Paşcani, Târgu Frumos, Huşi, Roman, Seini, 
Sighetu Marmaţiei, Slănic Moldova, Băile Borşa, Baia Sprie etc. 

 
9,3 

 
 

C. ALTELE % 
respondenţi 

personalităţi: Ştefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 
Mihail Sadoveanu, Nadia Comăneci. 

2,2 

alte elemente/aspecte: prima universitate, porţile maramureşene, albastru de Voroneţ, 
mocăniţa, „unde s-agaţă harta-n cui” etc. 

7,6 

Sursa: adaptat după Minciu, R. (2001). Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, p. 161. 

Figura 9. Structura potenţialului turistic al regiunilor Moldova şi Maramureş 
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Concluzii 

Din cercetare a rezultat că turismul cultural este forma de turism 
preponderentă pentru regiunile Moldova şi Maramureş, cele două 
microdestinaţii turistice fiind de mai mult timp intens promovate ca locuri de 
pelerinaj, dar şi ca areale româneşti în care obiceiurile şi tradiţiile au rămas vii, 
intacte, în pofida trecerii timpului.  

Comparativ cu alte regiuni istorice româneşti, regiunea istorică Moldova 
este considerată cea mai săracă în staţiuni turistice din ţară, aspect ce trebuie 
luat în calcul în orice strategie de dezvoltare a turismului, cu atât mai mult cu 
cât, în perspectivă, fluxurile turistice dinspre estul Europei se vor înteţi 
(prelucrat după Cocean, 2010, p. 225). 

De asemenea, pentru o evaluare cât mai corectă a microdestinaţiilor 
turistice Moldova şi Maramureş, este necesară efectuarea de cercetări similare 
şi pentru celelalte categorii de populaţie, de diferite vârste şi cu niveluri diferite 
de educaţie. 
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