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VIZIUNEA: 
Localităţile administrează turismul de o manieră durabilă, 
astfel încât trei valori ar putea fi îndeplinite:
• Comunitatea și oaspeţii fericiţi,
• Distribuirea echitabilă a cheltuielilor turismului și
• Îngrijirea și cultivarea calificată a patrimoniului natural și 

cultural
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INTRODUCERE

Scopul acestui document de poziţie este a) a forma o înţelegere comună a ceea ce este dezvoltarea turismu-
lui durabil la nivel local în Europa de Sud-est (ESE); b) a încuraja planificarea și dezvoltarea turismului du-
rabil în ESE prin implementarea potenţialului Reţelei Asociaţiilor Autorităţilor Locale din Europa de Sud-est 
(NALAS); c) a forma un punct de referinţă comun pentru autorităţile locale și asociaţiile autorităţilor lo-
cale (AAL), recunoscând turismul ca o opţiune economică relevantă, care, pentru a avea succes, trebuie să fie 
planificată și gestionată precaut pentru o utilizare continuă, în viitor, în timp ce încă aduce beneficii în prezent.

Bazându-se pe oportunităţile oferite de creșterea constantă a turismului internaţional, Documentul de poziţie 
prezintă viziunea, principii generale, obiective, acţiuni și recomandări pentru a încuraja punerea în aplicare de  
către localităţi și AAL a politicilor solide. De asemenea, se străduiește să ajute NALAS de a disemina practi-
cile sale de-a lungul ESE, în conformitate cu principiile sale de promovare a procesului de descentralizare în 
Europa de Sud-est și realizarea iniţiativelor regionale.

Se recunoaște faptul că dezvoltarea turismului este o activitate multi-sectorială care are loc în princi-
pal la nivel local și aduce cu ea efecte sociale, economice și de mediu. Activitatea necesită o planificare 
considerabilă pentru a face atractive pentru turiști rezultatele dezvoltării, dar trebuie să fie și „sustenabilă”, 
necesitând o cooperare și coordonare atentă atât în sectorul privat cât și cel public.

În special, trei valori ar trebui să fie îndeplinite în dezvoltarea turismului local. În primul rând, ar trebui 
să se ia în mod egal în considerare nevoile comunităţilor locale și a oaspeţilor. Viabilitatea pe termen lung 
are nevoie de vizitatori satisfăcuţi, care se întorc și care recomandă altora să viziteze, ceea ce înseamnă să 
livreze o experienţă care îndeplinește sau depășește așteptările. Cu toate acestea comunităţile locale s-ar 
putea confrunta cu o serie de costuri externe legate de turism, de aceea este important ca politicile să încerce 
să maximizeze beneficiile economice pentru comunitate.
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În al doilea rând, ar trebui să consolideze numărul și calitatea locurilor de muncă locale direct 
și indirect create și susţinute de turism, încercând în același timp o distribuţie pe scară lar-
gă și echitabilă a beneficiilor economice și sociale, inclusiv îmbunătăţirea oportunităţilor, 
a veniturilor și serviciilor disponibile membrilor mai puţin favorizaţi din comunitate . Acest 
lucru ar trebui să fie atins prin implicarea și responsabilizarea AAP în planificarea și luarea 
deciziilor cu privire la gestionarea și dezvoltarea viitoare a turismului.

În final, dezvoltarea turismului ar trebui să respecte și să consolideze patrimoniul istoric, 
cultura autentică, tradiţiile și distincţia localităţilor gazdă, menţinând în același timp și 
creșterea calităţii peisajelor, atât urbane cât și rurale, și evitarea degradării fizice și vizuale a 
mediului. ESE este un spaţiu cultural milenar, unde istoria și memoria comună a unui grup de 
ţări învecinate geografic a generat un patrimoniu cultural și natural deosebit. Acest „tezaur” 
include un patrimoniu tangibil, cum ar fi clădiri istorice și artefacte și netangibile, precum tra-
diţiile culturale. Conservarea ambelor este de mare importanţă pentru binele propriu și pen-
tru creșterea durabilă a sectorului turismului. Un angajament regional și o abordare comună 
pentru conservarea activelor corporale și necorporale, culturale și naturale este, prin urmare, 
esenţială pentru a aborda cu succes dezvoltarea turismului și de a crea un dialog fertil și o 
creștere durabilă în întreaga regiune.
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Turismul a fost mult timp de o importanţă majoră la nivel global. Potrivit ultimului ONUTM1 Barometru Mon-
dial al Turismului, sosirile turistice internaţionale au crescut cu 4% în 2012, pentru a ajunge la 1.035 miliarde. 
Prognoza pe termen lung este, de asemenea, în creștere, așa cum este de așteptat ca creșterea să continue, 
astfel încât să ajungă la 1,8 miliarde până în 2030, cifra totală a sosirilor turistice sporind cu o medie de 
3,3% pe an2. 

În special sosirile internaţionale la destinaţiile cu economie în curs de dezvoltare sunt de așteptat să 
continue să crească cu un ritm  dublu (+ 4,4% pe an) la cele cu economie avansată (+ 2,2% pe an). În 
termeni absoluţi, economiile în curs de dezvoltare vor avea o medie de 30 de milioane de sosiri pe an, în com-
paraţie cu 14 milioane la destinaţiile tradiţionale cu economii avansate din America de Nord, Europa și Asia 
și Pacific.

Prin urmare, în următorii 20 de ani se așteptă o creștere continuă a sectorului, oferind posibilităţi imense pen-
tru economiile din Europa de Sud-est, deoarece ar putea stimula creșterea economică, progresul social și 
durabilitatea mediului, prin oferirea unui model nou al societăţii și creșterea calităţii vieţii.

Deși ţările din ESE înregistrează diferenţe relevante din sosiri și cheltuieli de turism, destinaţiile de litoral 
reprezentând o cotă de piaţă mai mare, tendinţele în turismul internaţional și prognozele de creștere pentru 
întreaga zonă, împreună cu tendinţa larg răspândită faţă de turismul alternativ și de interes special, fac 
de asemenea relevante șansele de dezvoltare pentru destinaţiile interne.3

1	 Organizatia	Naţiunilor	Unite	a	Turismului	Mondial
2	 Ne	referim	la	raportul	Turism	Către	2030,	prezentat	cu	ocazia	celei	de	a	19-a	sesiuni	a	Adunării	Generale	a	ONUMT,	8-14	octombrie	
2011,	Gyeongju,	Republica	Coreea

3	 	A	se	vedea,	de	exemplu,	Forumul	Economic	Mondial	(2011),	Raportul	de	competitivitate	al	călătoriilor	și	turismului
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Turismul nu susţine doar locurile de muncă în cazare si serviciile de turism conexe, ci induce, 
de asemenea, o piaţă pentru produse și servicii din sectoare diverse precum transpor-
tul, comerţul cu amănuntul, construcţii, cultură, prelucrare a produselor alimentare, 
pescuit și agricultură. Diferit de alte sectoare, turismul este o industrie bazată pe resurse, 
a cărei raţionament este să fie consumată la locul unde acesta este produs. Destinaţiile 
există numai în virtutea oamenilor care le vizitează și prin punerea la dispoziţie la nivel 
local a unui amalgam de resurse care alcătuiesc „experienţă turistică”, care este produsul 
turistic emis la destinaţie și consumat de turiști:

 � Resurse sub forma de atracţii fizice și culturale care să inducă oamenilor plăcerea de 
a vizita.

 � Resurse sub formă de facilităţi și servicii, inclusiv de resurse umane, care să le permită 
să stea la destinaţie.

 � Resurse sub formă de infrastructură și servicii care fac destinaţia accesibilă, precum și 
atracţii diverse, dotări și servicii la destinaţie.

 � Furnizarea de informaţii astfel încât consumatorul să știe de fapt despre destinaţie și 
resursele sale.

Prin urmare, deciziile cu privire la dezvoltarea turismului ar trebui să fie luate la cel 
mai mic nivel de guvernare și în cazul în care este necesar să se ia decizii la nivel central, 
actorii locali afectaţi de turism ar trebui să fie consultaţi și încurajaţi să participe. 
Astfel, este deosebit de important:

 � Comunitatea locală să fie angajată pe deplin în elaborarea de politici și planuri de 
turism. Acest lucru ar trebui să implice instituţiile autorităţilor locale și ar trebui să 
existe un proces de consultare și participarea mai largă a comunităţii și a altor părţi 
interesate.

 � Abilitarea comunităţilor locale de a influenţa deciziile privind dezvoltarea turismului in 
zona lor, inclusiv furnizarea de cunoștinţe și abilităţi de care oamenii au nevoie pentru 
a participa efectiv la procesul de luarea a deciziilor la nivel local.



Din cauza dependenţei de condiţiile locale, nu există un acord fix privind cele mai bune me-
tode sau care ar trebui să fie rolul municipalităţilor locale. Câţiva actori publici și privaţi 
și organizaţii non-guvernamentale sunt de obicei implicaţi în formarea și livrarea „experienţei 
turistice”.  Funcţiile de marketing sunt îndeplinite de organizaţiile de gestionare a destinaţiilor 
sau organizaţiile regionale de turism în timp ce planificarea destinaţiei este de obicei realizată 
printr-o combinaţie de organisme de planificare urbane și regionale.

Această situaţie înseamnă că planificarea și dezvoltarea destinaţiei are loc într-un set 
complex de aranjamente instituţionale și public-private, care includ diferite organizaţii, 
inclusiv cele non-guvernamentale. Analiza părţilor interesate efectuată de către NALAS a 
ajutat la identificarea a cel puţin următoarelor grupuri:

 � La nivel local: primarul, consiliul local, comisia locală pentru turism, comisiile locale de 
dezvoltare durabilă, consiliile regionale, agenţiile de gestionare a destinaţiei și ONG-uri.

 � La nivel Asociaţiilor APL: experţii NALAS, consultanţii PR, directorii executivi.

 � La nivel naţional: ministerele de resort responsabile (turism, economie, etc.), Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor și comunicaţiilor, 
consilii naţionale de dezvoltare durabilă și birourile vamale.

 � La nivelul sectorului privat: Camera de comerţ și industrie, asociaţiile ghizilor turistici, 
asociaţiile de proprietari de hoteluri si restaurante, asociaţiile agenţiilor naţionale de 
turism, agenţii de publicitate, agenţii de turism licenţiate, mass-media, universităţi de 
turism si uniunile angajatorilor.

 � La nivel internaţional: agenţiile internaţionale și Europene, Comisia Europeană, camerele 
de comerţ ale ţărilor ce nu fac parte din ESE, ANCI, CIFCA, Asociaţia Naţională Franceză a 
Orașelor și Regiunilor de artă și istorie și orașe cu zone protejate, reţele de biodiversitate, 
organizaţii de dezvoltare durabilă.
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Oricare ar fi sistemul de guvernare, planificarea pentru turismul durabil ar trebui să 
ofere un amestec echilibrat între obiective sociale, de mediu şi economice. Ideea de com-
petitivitate şi planificare strategică ar trebui cu toate acestea să fie urmărită, să reunească 
părţile interesate și să împartă analiza propriu-zisă, montarea unor obiective inteligente și 
cuantificabile împreună cu o strategie de punere în aplicare clară, construită pe baza unor in-
dicatori relevanţi pentru dezvoltarea durabilă,  pe care părţile interesate se bazează datorită 
relevanţei și modului în care rezultatele ar trebui interpretate.

Abordarea public-privat, bazată pe scopuri obiective şi indicatori clari, ar permite, de 
asemenea, o prioritizare inteligentă a investiţiilor, o politică fiscală sănătoasă şi strân-
gerea eficace de fonduri de către municipalităţile locale. Acest lucru ar ajuta la rezolvarea 
paradoxurilor intrinsece care caracterizează industria turismului în special cu referire la fi-
nanţarea proiectelor turistice. Turismul duce la creşterea cheltuielilor într-o comunitate şi, 
adesea, la creşterea ocupării forţei de muncă, care este îmbunătăţită prin efectul de „mul-
tiplicator”. Cu toate acestea deşi ar putea fi în interesul naţional de a  produce venituri sub 
forma de impozite pe profit, impozite pe angajat, accize, şi aşa mai departe, s-ar putea ca 
acest lucru să nu ajute autorităţile locale, în cazul în care acestea vor trebui să ofere costuri 
suplimentare la furnizarea de servicii de turism local colectiv. Acestea includ costuri directe 
datorită colectării gunoiului, promovării, furnizarea managementului muzeului și oferirea de 
informaţii, dar, de asemenea și din cauza investiţiilor de capital mai mari în infrastructura şi 
super-structură, în măsura în care evoluţia turismului reuşeşte şi, de obicei, apar probleme 
de sustenabilitate fizică.

Problema finanţării este în consecinţă vitală pentru turismului durabil. Municipalităţile 
locale ar trebui să depună eforturi pentru consolidarea federalismului fiscal pentru a susţine 
serviciile colective de turism şi investiţii, aplicarea schemelor de parteneriat public-privat şi 
accesarea de fondurile naţionale si internaţionale, cum ar fi fondurile structurale ale UE. Ase-
menea fonduri ar trebui direcţionate pentru a susţine consolidarea capacităţilor în domeniul 
sustenabilităţii, incluzând aici atât operatorii privaţi cât şi pe cei publici la nivel local.
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PRINCIPII ȘI 
OBIECTIVE
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Următoarele principii generale ar trebui să ghideze abordarea turismului durabil și responsabil la nivel local:

 � Dezvoltarea turismului trebuie să fie planificată cu o viziune pe termen lung, evitând abordările pe termen 
scurt şi soluţiile care nu pot fi susţinute în timp.

 � Ar trebui să se acorde o pondere egală aspectelor economice, sociale, culturale, de mediu și de sustenabi-
litate.

 � Preocupările etice trebuie să stea la baza politicii de turism regionale şi activităţii la nivel local.

 � Impactul semnificativ al turismului şi al altor industrii şi activităţi asupra mediului de la nivel local şi comu-
nităţii vecine trebuie să fie recunoscute, cu referire la impactul direct şi indirect şi efectele de multiplicare.

 � Evaluarea și analiza obiectivă a impactului dezvoltării turismului şi a celorlalte activităţi de turism trebuie 
bazată pe obiective inteligente şi măsurabile și construită pe indicatori relevanţi pentru sustenabilitate.

 � Beneficiarii direcţi ai turismului, inclusiv afacerile și turismul, trebuie să fie informaţi de costurilor externe 
asociate cu activităţile lor, pentru a contribui la diminuarea acestora.

 � Întărirea capacităţii comunităţilor locale, bazată pe principiul asistării, ar trebui să fie promovată ca o com-
ponentă importantă de dezvoltare a turismului durabil.

 � Cooperarea strânsă şi abordările comune în rândul autorităţile locale și ţărilor din Sud-estul Europei trebuie 
să fie promovate şi implementate  prin reţele, diseminare de informaţii și strategii comune, acţiuni şi proiec-
te care vizează abordarea provocărilor din turism şi utilizarea oportunităţilor.

 � Angajamentul mai strâns cu ţările și instituţiile europene, inclusiv cu asociaţiile naţionale ale autorităţilor 
locale, trebuie promovat şi sprijinit.

 � Asociaţiile Autorităţilor Locale trebuie să încurajeze şi să faciliteze schimbul de bune practici în turismul 
durabil, în interiorul ţărilor din Sud-estul Europei şi la nivel pan-european.
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ACŢIUNI ȘI 
RECOMANDĂRI4

Următoarele acţiuni și recomandări sunt oferite pentru a asigura angajamentul corespunzător la toate cele 
patru niveluri ale părţilor interesate în ceea ce privește turismul durabil.

4.1. Administraţia publică locală ar trebui să:
 � Implementeze activităţi de planificare strategică sistematice și dezvoltarea turismului durabil, care să 

includă:

 » Controlul volumului, naturii și locaţiei dezvoltării turismului astfel încât să prevină presiunea inutilă 
asupra resurselor locale și asupra biodiversităţii.

 » Protejarea patrimoniului natural și cultural printr-o planificare sănătoasă și capacitate de management 
dezvoltată.

 » Promovarea destinaţiilor corpurilor partenere de management, aducerea împreună a publicului, societăţii 
civile și private, incluzând organizaţiile care reprezintă interesele de mediu, culturale și ale comunităţii 
locale.

 � Implice reprezentanţi ai comunităţilor locale și să promoveze consultarea și participarea persoanelor 
implicate pentru identificarea problemelor prioritare și a indicatorilor legaţi de sustenabilitate, pentru 
folosirea instrumentelor inteligente de guvernare pentru rezolvarea obiectivelor conflictuale, pentru 
obţinerea angajamentului privind implementarea efectivă a deciziilor, pentru comunicarea mai eficace a 
deciziilor și a riscurilor asociate opţiunilor de dezvoltare a turismului.

 � Aplice un sistem de management de performanţă în turism și de măsurare durabil, orientat strategic, 
selectat și gestionat în conformitate cu aspectele prioritare identificate în destinaţie.

 � Adopte un sistem realist de obiective durabile, indicatori și măsurători în toate planurile de dezvoltare 
legate direct și indirect de turism și efectuate de către administraţia locală, inclusiv utilizarea terenurilor și 
dezvoltarea infrastructurii.
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 � Desfășoare activităţi de consolidare a capacităţii, diseminând bune practici și creând reţele 
de părţi interesate, inclusiv asociaţii de cooperare inter-municipală, iniţiative de înfrăţire 
și schimb de bune practici în SEE și cu partenerii europeni pentru a face faţă provocărilor 
unui turism sustenabil.

4.2. Asociaţiile Autorităţilor Locale ar trebui să:
 � Consolideze rolul de coordonare și facilitare în domeniul turismului durabil, analizând și 

studiile și informaţiile de la nivel internaţional.

 � Promoveze cunoștinţele și abilităţile lor și membrilor lor în domeniul planificării turismului 
durabil, sprijinirea și diseminarea cercetării și informaţiilor relevante și implementarea 
educaţiei pentru un turism adecvat.

 � Recunoască și să disemineze bunele practici de durabilitate de-a lungul Europei de Sud-est, 
promovând și încurajând vizitele de studii și alte schimburi de experienţă cu alţi parteneri 
europeni.

 � Acorde asistenţă tehnică autorităţilor locale și  să faciliteze accesul acestora la fonduri 
europene și alte fonduri internaţionale care vizează finanţarea proiectelor de turism durabil 
și a iniţiativelor specifice.

4.3. Guvernul central ar trebui să:
 � Includă sustenabilitatea în strategiile lor naţionale și regionale, care ar trebui să fie 

bazate pe procese care asigură participarea părţilor interesate, promovarea și respectarea 
planificării pentru turism la nivel local, reflectarea obiectivelor și principiilor pentru un 
turism durabil.

 � Recunoască că pentru a obţine rezultate eficiente, politicile de turism durabil trebuie să 
fie elaborate și implementate atât la nivel naţional cât și local, nivelul local jucând un rol 
important, lucru dovedit de practica mai multor ţări care sunt în procesul de descentralizare 
a structurilor politice și administrative. 

 � Completeze strategiile naţionale și regionale de turism cu cele efectuate la nivel local, 
promovând cooperarea eficientă în planificarea turismului durabil și în dezvoltarea acestuia. 
Să se asigure că  criteriile de sustenabilitate sunt incluse în planificarea fondurilor destinate 
dezvoltării turismului, în special cele ale Uniunii Europene.
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 � Implice activ autorităţile locale în crearea și implementarea de proiecte de turism durabil, 
pentru a include toate recomandările și pentru a garanta unei comunităţi ample un control 
asupra procesului de dezvoltare a turismului, respectând principiile sustenabilităţii 
și subsidiarităţii; comisiile locale de turism ar trebui să preia rolul de intermediari și 
să acţioneze în calitate de coordonatori în acest proces (în cazul în care nu sunt deja 
prevăzute de cadrul instituţional existent, ar trebui stabilite la nivel municipal).

4.4. Comunitatea de afaceri trebuie:
 � Să evite turismul non-etic, să asigure protecţia copiilor și minorilor și să contribuie la  

eliminarea tuturor formelor de exploatare sexuală și de muncă în călătorii și turism.

 � Să adopte principiile turismului sustenabil și  în mod special:

 » Asigurarea unui serviciu de calitate consistent, cu accentul pe promovarea produselor, 
serviciilor și activităţilor de înaltă calitate.

 » Tratarea angajaţilor în mod corect, respectarea drepturilor lor și ale corpurilor lor 
reprezentative.

 » Implementarea sistemelor de management de mediu, implicarea angajaţilor și 
informarea invitaţilor.

 » Susţinerea conservării moștenirii naturale și culturale locale.

 » Recrutarea personalului și a furnizorilor de materii prime de la nivel local acolo unde 
este posibil, implicarea comunităţii locale și promovarea eventualelor facilităţi către 
comunitate.

 » Participarea la strângerea și monitorizarea de date și disponibilitatea de a fi pregătiţi 
să-și măsoare și să-și raporteze performanţa.

 � Să coopereze cu administraţia publică localăe în planificarea și dezvoltarea turismului, spri-
jinind și participând în același timp la crearea de parteneriate de promovare a unor destinaţii.

 � Să promoveze utilizarea sistemelor de certificare și de atribuire, construite pe criteriile 
de durabilitate, precum și crearea de clustere sau de reţele, bazate pe aproprieri geogra-
fice sau tematice, care promovează standardele comune, sprijinul reciproc și presiunea de 
grup între membri.
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Serifi Elena,	reprezentând	Asociaţia	Comunelor	din	Albania

Cu susţinerea:

Formato Roberto,	expert	în	Turism	sustenabil,	Asociaţia	Naţională	a	Comunelor	Italiene	(ANCI).
Zajazi Kelmend,	Directorul	executiv	al	NALAS
Janevska Jelena,	Directorul	de	comunicare	al	NALAS
Asistenţii NALAS de management al informaţiei
Ilijeva – Acevska Natasha,	Ofiţerul	de	program	NALAS	pentru	Turism	sustenabil

Fotografiile din această publicaţiei au fost oferite prin amabilitatea:

Janevska Jelena
Acevski Goran
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