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  Rezumat 
 
 
În ultimii ani o parte din turiştii români şi străini ce vizitează 

Bucovina se orientează spre pensiuni, fie ele pensiuni urbane, rurale 
sau agroturistice. Explicaţia se regăseşte în multitudinea avantajelor 
oferite de acest nou concept de recreere şi revigorare în condiţii 
optime, cu tarife ieftine, departe de poluarea fonică şi stresul lumii 
civilizate. Importanţă aparte au cadrul natural bucovinean şi modul de 
viaţă rustic, care oferă excepţionale condiţii potenţialului turist. 
Pensiunea (agro)turistică este cea mai potrivită formă a industriei 
ospitalităţii pentru Bucovina, chiar dacă, adesea, în sistemul 
"pensiune" de aici, întâlnim încă unele forme rudimentare.  

 
Obiectul tezei de doctorat – “Analiza-diagnostic privind oferta agroturistică a Judeţului 

Suceava” - îl reprezintă tratarea în viziune economică/ managerială a unor aspecte teoretice şi 

practice privind dezvoltarea agroturismului din Zona Bucovinei, dar şi posibilităţile României de 

integrare europeană prin turism rural, în general. 

Ca bază teoretico-metodologică, pentru elaborarea lucrării, au servit lucrările a numeroşi 

specialişti în domeniul agromanagementului şi turismului, români şi străini. Aceştia au fost cităţi pe 

cuprinsul tezei – preponderant în Partea I - Stadiul cunoaşterii: Cap. I  O perspectivă asupra 

turismului la nivel mondial. Tendinţe manifestate pe piaţa turistică, Cap. II  Turismul românesc în 

contextul desăvârşirii integrării europene şi Cap. III Sectorul agroturistic, componentă semnificativă 

a economiei, volumele în cauză regăsindu-se şi la Bibliografie.  

Am plecat de la premisa că turismul naţional şi cel internaţional constituie o şansă reală în 

relansarea durabilă a creşterii economice, a dezvoltării economiei de piaţă în România şi de realizare 

a programului integrării în Uniunea Europeană. Am acordat o prioritate aparte studiului dezvoltării 

turistice în această regiune a ţării, care depăşeşte graniţele tradiţionale cunoscute, considerând că 

tendinţele noastre de integrare au şanse sporite atunci când barierele de ordin frontalier sunt depăşite. 

Dealtminteri, majoritatea cercetătorilor în domeniu susţin că, tocmai ca o consecinţă a 

restructurării turismului nostru intern şi internaţional, opţiunea integrării în Uniunea Europeană 

reprezintă singura posibilitate viabilă pentru cunoaşterea mai bună a potenţialului turistic românesc şi 

includerea lui în circuitul internaţional.  
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Partea aplicativă – care conţine cea mai mare parte a contribuţiilor proprii (Cap. IV Încercări 

vizând diagnosticarea potenţialului şi ofertei agroturistice circumscrise teritoriului administrativ al 

Judeţului Suceava şi Cap. V Agroturismul ca activitate economică profitabilă) - a presupus inclusiv 

investigaţii „de teren” şi documentări la sediile unor instituţii şi firme de profil, la una dintre acestea 

efectuând analize detaliate în planul propriei activităţi economice, sintetizate în capitolul final. 

  Din perspectiva turismului rural şi a agroturismului, Zona Bucovinei prezintă un interes 

special care îmbină calităţi culturale şi peisagistice ce trebuie valorificate, dar şi protejate. Reperele 

strategice avute în vedere urmăresc crearea mai multor atracţii dispersate în regiune, să atragă turişti 

sensibili la cultură şi să promoveze zona în mod adecvat. 

Evident, principalele atracţii turistice sunt mănăstirile şi bisericile bucovinene1 cu fresce în 

exterior, construite la sfârşitul secolului al XV–lea în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi începutul 

secolului al XVI–lea, propuse ca situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Arealul studiat se află în conexiune – sub aspectul actului turistic – cu mănăstirile din zona 

Târgu Neamţ, ce formează un grup compact la vest de oraş.2 

Neajunsurile zonei sunt legate de capacităţile de cazare relativ limitate, unele dezvoltări 

neatractive şi posibilităţile de acces. Regiunea a atras în anii anteriori aproape 6% din totalul turiştilor 

români şi aproape 10% din totalul turiştilor străini, Suceava reprezentând cel mai important centru din 

regiune. 

Strategia de dezvoltare turistică, dezvoltată de noi în cuprinsul tezei, urmăreşte menţinerea 

unui număr de turişti în limitele sociale şi de mediu permise, crearea unor circuite atractive care să 

vizeze toată zona, o promovare adecvată a zonei. 

Opinăm că atracţiile turistice trebuie să se dezvolte incluzând şi următoarele aspecte: 

- întocmirea unui sistem de organizare a vizitelor la principalele puncte de atracţie; 

- o bună semnalizare şi informare turistică atât la punctele de atracţie şi muzee, dar şi la nivel 

regional; 

- dezvoltarea unor atracţii complementare care să reducă presiunea asupra atracţiilor 

principale şi deteriorarea mediului; 

- restaurarea monumentelor şi protejarea acestora; 
                                                            
1Acestea sunt (cu titlu minimal) următoarele:  mănăstirea Suceviţa – construită între 1581-1601, pictată 1596-1501, 
Moldoviţa – construită 1532, pictată 1537, Voroneţ – construită 1488, pictată 1547, Humor – construită 1530, pictată 
1535, Probota – construită 1531, pictată 1532-1536 ori Biserica Arbore, construită 1503, pictată 1541. 
2Este vorba despre mănăstirile Agapia, Văratec, Secu, Sihastria, Sihla şi Neamţ 
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- reabilitarea spaţiilor de cazare din principalele centre şi construirea altora de-a lungul rutelor 

principale şi lângă punctele de atracţie; 

- încurajarea facilităţilor de turism rural; 

- modernizarea drumurilor şi asigurarea protecţiei rutelor cu peisaje frumoase, a pădurilor. 

Privitor la arealul studiat, arătăm că, în prezent, în domeniul agroturistic acţionează o 

multitudine de întreprinzători, dar, adesea, în mod izolat, la nivel de gospodării individuale; lipseşte 

concepţia unitară de pregătire şi lansare a ofertelor agroturistice. (Aspecte tratate în Partea a II-a a 

lucrării – Contribuţii proprii).  

Noi sesizăm că apare tot mai necesară pregătirea ofertelor de produse agroturistice la nivel 

local, la nivel de grupuri organizate şi la nivel naţional. Forma organizatorică sub care se poate 

desfăşura o astfel de activitate – la un nivel performant – o constituie asociaţia profesională şi 

societăţile comerciale cu rol de dispecerat - care pot forma o reţea proprie de agenţi sau filiale locale 

specializate în astfel de servicii. 

Dacă urmărim evoluţia în paralel a numărului de turişti cazaţi în hoteluri (H/2000 = 120704, 

H/2007 = 150821) şi pensiuni turistice (PT/2000 = 6239, PT/2007 = 44150) se poate constata3 o 

creştere de aproximativ şapte ori a numărului de turişti în cadrul pensiunilor turistice, comparativ cu 

frecventele fluctuaţii ale numărului de turişti cazaţi în unităţile hoteliere.4  

După anul 2000 o parte din turiştii români şi străini ce vizitează Bucovina, se orientează spre 

pensiuni, fie ele pensiuni urbane, rurale sau agroturistice. Această tendinţă se conturează, în fapt, la 

nivelul întregii ţări. Explicaţia are legătură cu multitudinea avantajelor oferite de acest nou concept de 

recreere şi revigorare în condiţii optime, departe de poluarea fonică şi stresul lumii civilizate.  

Aşa cum am relevat mai sus, importante sunt cadrul natural bucovinean şi modul de viaţă 

rustic, care oferă excepţionale condiţii potenţialului turist. Pensiunea (agro)turistică este cea mai 

potrivită formă a industriei ospitalităţii pentru Bucovina, chiar dacă, adesea, în sistemul “pensiune” de 

aici, întâlnim încă unele forme rudimentare.  

În Cap. V Agroturismul, ca activitate economică profitabilă, am recurs la efectuarea unui 

studiu de caz, pe exemplul Agropensiunii “Slătioara” – Microzona Râşca (Suceava), demonstrând 

viabilitatea şi rentabilitatea unei asemenea entităţi economice din spaţiul bucovinean.  

                                                            
3 ***Breviarul turistic al judeţului Suceava, Ediţia 1999, Ediţia 2003, Suceava. 
4Cele mai mari discrepanţe sunt constatate la nivelul anului 2002, când numărul turiștilor cazaţi în hoteluri a fost în 
scădere uşoară, al doilea an consecutiv, pe când pensiunile turistice înregistrau un număr record de persoane cazate, 
dublu faţă de anul precedent.  
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Importanţa pensiunilor turistice a sporit pe măsură ce tot mai mulţi turişti s-au orientat spre 

unităţi de cazare specifice “industriei ospitalităţii” mai mici, cu tarife ieftine şi amplasate în zone 

preponderant rurale sau periferice oraşelor.  

Referindu-ne la perioada 1999-2006, constatăm că numărul pensiunilor sucevene a crescut 

progresiv, cu o uşoară perioadă de inflexiune specific anilor 2001 şi 2002, ce are la bază unele 

reglementări legislative. Din punct de vedere numeric, remarcăm că domină pensiunile agroturistice, 

foarte apreciate de turiştii străini, însă sub aspectul capacităţii de cazare, pensiunile turistice urbane 

pun la dispoziţie un număr aproape dublu de locuri de cazare. Se observă dinamica foarte mare a 

numărului de pensiuni, dar oarecum echilibrată în raport cu disponibilul de locuri de cazare.  

Relevăm faptul că, în ultimii şapte ani, Bucovina se evidenţiază drept una din principalele 

regiuni turistice ale României, afirmaţie susţinută de creşterea numărului de turişti cazaţi aici cu peste 

600%. De asemenea trebuie apreciat numărul în creştere al turiştilor străini, care s-a dublat în 

intervalul de timp 2002-2006.  

De altfel, studiul dinamicii numărului de înnoptări, în intervalul arătat, evidenţiază o tendinţă 

constant ascendentă, înregistrată per ansamblu de întreg sectorul turistic.  

Cu certitudine, în viitorul apropiat vor spori fluxurile turistice spre agropensiunile bucovinene 

dacă se vor întreprinde o serie de iniţiative precum5: 

• Refacerea infrastructurii – cu accent pe cea rutieră - având în vedere că problema majoră cu 

care se confruntă acest sector de activitate nu o reprezintă facilităţile pentru investitori, ci stadiul 

precar al infrastructurii fizice, fără de care potenţialul acestei zone6 nu poate fi valorificat; 

• Elaborarea unui Plan General de Dezvoltare a Turismului (Rural) Bucovinean şi 

implementarea de proiecte europene de dezvoltare agroturistică; 

• Încurajarea ecoturismului şi dezvoltarea durabilă; 

• Constituirea brandului “Bucovina” şi promovarea internaţională a zonei, cu un accent mai 

mare pe pieţele scandinave şi Germania. 

Oportunităţile pe acest plan, scoase în evidenţă de analiza SWOT, se referă la: 

                                                            
5Aşa cum am arătat, există potenţialul necesar, însă fără implicarea autorităţilor centrale şi locale nu este posibilă 
dezvoltarea unei reţele de cazare turistică bine conturate. Avem în vedere inclusiv modificarea cadrului legislativ în 
materie. 
6Unele localităţi din zona studiată nu se confruntă doar cu probleme de infrastructură mare (accesul dificil în unele 
zone, drumuri greu practicabile), ci şi cu probleme ale infrastructurii de utilităţi cum ar fi: lipsa gazului, curentului 
electric, lipsa apei curente, canalizării etc. 
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• dezvoltarea şi promovarea de programe turistice în domeniul turismului rural (bucătărie 

tradiţională cu produse agro-alimentare de tip ecologic, pelerinaje, ecoturism specializat - speoturism, 

fauna şi flora rara, comunităţi care întreţin şi practică vechi tradiţii etnofolclorice, medicină naturistă 

etc.); 

• realizarea de proiecte care pun în valoare turistică elementele patrimoniului cultural-istoric 

şi de arhitectură tipica rurala şi evenimente cultural-spirituale şi tradiţionale româneşti; 

• diversificarea ofertei turistice prin derularea şi promovarea unor micro-programe care 

răspund tendinţelor actuale de agrement şi vacanţe active de tipul circuite de cicloturism, 

mountainbike, motociclism, deltaplan, rafting, parapantă, circuite pentru practicarea turismului 

ecvestru etc.; 

• promovarea şi introducerea în circuitele ecoturistice a parcurilor şi rezervaţiilor naturale; 

• declanşarea unor acţiuni promoţionale de amploare prin includerea ofertei turistice din 

Bucovina în cataloagele marilor firme touroperatoare; 

• introducerea sistemului de management al calităţii şi în turismul rural. 

 Convingerea noastră este că o consolidare a sectorului de agroturism s-ar putea realiza prin 

atragerea segmentului de turişti din ţările dezvoltate, ştiindu-se faptul că acesta este mai bine cotat din 

punct de vedere financiar. Evident, trebuie să se acorde atenţie şi turiştilor din ţările ex-socialiste ca 

Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, care în ultimul timp au înregistrat mari progrese economice, iar 

cetăţenii acestora, prin creşterea nivelului de trai, pot deveni potenţiali consumatori de turism. 

 În acelaşi context, la fel de importante sunt susţinerea acţiunilor care promovează valorile 

(agro)turistice ale zonei, contactul permanent între unităţile prestatoare de servicii şi agenţiile de 

turism şi informarea acestora din urmă asupra noutăţilor din sfera serviciilor prestate, pentru o mai 

bună promovare în interes reciproc. 

* 

* * 

 Pentru ca turismul rural să se transforme într-un factor real al dezvoltării locale, pentru a 

putea oferi un produs turistic atractiv şi alternativ, trebuie să se aibă în vedere7 şi menţinerea unui 

echilibru optim între sistemul ecologic, cel socio-economic şi sistemul cultural al zonei, ori asigurarea 

unei puternice măiestrii locale în ceea ce priveşte deciziile investiţionale, astfel încât să fie posibilă 

trecerea peste criza sistemelor agricole şi a societăţilor rurale. 

                                                            
7Atunci când se concepe procesul de dezvoltare a zonei rurale în discuţie. 
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De asemenea, prezintă o importanţă sporită creşterea ofertei de servicii şi de produse locale, 

care va conduce la sporirea atractivităţii turistice, precum şi promovarea schimbului între culturi şi 

populaţii, prin cunoaştere şi respect mutual ca factor de solidaritate şi de coeziune social. 

* 

* * 

Apreciem că factorii de răspundere şi cu putere de decizie, de la nivel de unitate de turism cât 

şi la nivel local şi naţional, nu trebuie să amâne preluarea unor asemenea idei, care, cu certitudine, 

sunt folositoare la elaborarea unor strategii regionale de dezvoltare a turismului şi pot duce la 

dezvoltarea economică a zonei studiate. 

* 
* * 

 
Cele redate aici pot sugera doar câteva dintre jaloanele dezvoltărilor incluse în lucrarea 

noastră, la acestea adăugându-se şi altele.  
În fapt, chintesenţa demersului esta dată de: 
 
Abstract: Lucrarea de faţă încearcă  să  pună în evidenţă componentele potenţialului agroturistic 

al Judeţului Suceava, în actualul context naţional şi internaţional, când se conştientizează tot mai mult că 
se impune valorificarea prin turism a patrimoniului rural al satului românesc – montan şi submontan, 
nealterat si localizat într-un mediu nepoluat.  

Demersurile noastre şi analizele duse până la nivel de detaliu relevă că agroturismul se poate 
constitui realmente într-o multitudine de activităţi economice care să asigure valorificarea optimă a 
potenţialului în discuţie.  

Cunoaşterea resurselor specifice, pe de o parte, dar şi a necesităţilor în planul   serviciilor legate 
de călătorii-recreere-agrement, pe de altă parte – evident, la nivelul spaţiului bucovinean - asupra cărora 
am insistat îndeaproape pe parcursul lucrării, ne permite formularea unor soluţii pentru o valorificare 
superioară a posibilităţilor şi condiţiilorlor existente la domiciliu, în cadrul gospodăriei, fermelor ori 
agropensiunilor turistice. 

Keywords: Turism, Spaţiu bucovinean, Agroturism, Cererea şi oferta turistică, Potenţial 
agroturistic. 

 
 
 
* 

* * 
 

Autorul este conştient că lucrarea de faţă nu epuizează problematica temei, dar consideră că a 

făcut paşi relativ notabili în analiza problematicii enunţate. 

 Adăugăm că o parte a rezultatelor cercetării de faţă au fost publicate, după cum urmează: 

1. Comparative analysis on the economic efficiency of conventional and organic agricultural 

products, Simpozionul ştiinţific internaţional ”Durable agriculture in the context of environmental 
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