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CCuvânt înainte 
 
 Modernizarea şi modificarea structurilor economiilor contemporane, 
impuse de amploarea transformărilor din toate sectoarele economiei, au impus 
reierarhizarea ramurilor  componente în concordanţă cu cerinţele societăţii 
moderne. Multiplele interdependenţe din economia mondială şi  progresele  
tehnico-ştiiţifice au permis transformarea turismului într-o componentă de sine 
stătătoare a economiei, tot mai activă în viaţa economică şi socială.  
 Turismul evoluează sub impactul transformărilor civilizaţiei  
contemporane, dinamica sa integrându-se procesului global de  dezvoltare. El 
reprezintă o componentă de mare importanţă a vieţii economice pentru un 
număr tot mai mare de ţări ale lumii, antrenând un amplu potenţial uman şi 
material şi acţionând, prin  eforturile pe care le angajează şi efectele benefice 
induse asupra domeniilor de interferenţă, ca factor stimulator al dezvoltării şi 
progresului. Faptul că turismul se adresează unor segmente largi ale populaţiei, 
răspunzând nevoilor materiale şi spirituale ale acesteia, se reflectă în 
intensificarea circulaţiei turistice naţionale şi internaţionale, imprimând 
fenomenului un ritm înalt de creştere. Transformările survenite în domeniul 
turismului au favorizat intensificarea cercetărilor cu privire la conţinutul şi 
trăsăturile definitorii ale acestui domeniu, au impus crearea unui cadru 
metodologic unitar pentru  evidenţierea  şi măsurarea dimensiunilor şi efectelor 
sale. 
 Lucrarea Turism internaţional. Aspecte economice şi sociale are drept 
scop de a aduce la cunoştinţă atât celor care creează turismul, agenţilor 
economici, cât şi  celor care cercetează fenomenul turistic, o sumă de elemente 
de reflecţie din practica altor  ţări, un bagaj de cunoştinţe util celor preocupaţi 
de cunoaşterea mecanismelor funcţionării angrenajului turistic, de anticiparea 
tendinţelor în evoluţia acestuia. Importanţa turismului în economiile moderne şi 
în societate şi dinamica pe care o cunoaşte fenomenul turistic pe plan mondial 
reclamă existenţa unor specialişti de înaltă calificare. În acest context am 
considerat prezenta lucrare ca fiind utilă studenţilor şi altor  persoane în 
procesul formării profesionale, atât în domeniul turismului cât şi în domeniile 
adiacente. 
 Din marea diversitate a aspectelor pe care le ridică organizarea şi 
desfăşurarea turismului am dezvoltat problemele fundamentale pentru 
înţelegerea acestui fenomen, care pot reprezenta un punct de plecare pentru 
aprofundarea cercetării din unghiul altor discipline, ca marketingul, 
managementul, etc. 
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CAPITOLUL I 
 

TURISMUL - FENOMEN ECONOMIC ACTUAL 
 

1.1. Repere istorice ale activităţii de turism 
1.2. Conceptele de "turism" şi "turist" 
1.3. Abordări actuale ale noţiunilor fundamentale din  
       turism 

 
1.1. Repere istorice ale activităţii de turism 

 
 Inclus relativ recent printre necesităţile de consum ale 
omului modern, cuantificat ca indicator al calităţii vieţii, turismul 
îşi merită pe deplin importanţa care i se acordă astăzi în toate 
domeniile cunoaşterii. Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul 
şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de 
primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot 
mai mare de ţări ale lumii. 
 Infinitatea de interdependenţe din economia mondială care 
apropie civilizaţiile şi popoarele şi multiplele conexiuni şi 
implicaţii ale turismului în plan economic, social, cultural şi 
politic creează turismului o funcţie complexă, aceea de mijlocitor 
al accesului la civilizaţie, de stimulator al progresului, al 
dezvoltării. 
 Turismul s-a cristalizat ca fenomen în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi, ca atare, primele încercări de definire şi 
caracterizare a lui datează din această perioadă. Aproape un secol 
de la apariţie, turismul a avut o evoluţie relativ lentă, ceea ce s-a 
reflectat şi în planul clarificărilor conceptuale. După cel de-al 
doilea război mondial, mai exact începând cu anii '60, ca urmare a 
trans-formărilor profunde din economia mondială, turismul 
cunoaşte o expansiune deosebită, antrenând tot mai multe resurse 
şi angrenând în mecanismele sale un număr în creştere de ţări şi 
organisme. 
 Călătoria a început odată cu practica războaielor şi a 
schimburilor, care au împins oamenii dincolo de sfera de influenţă 
a grupului social din care făceau parte. Se poate spune, deci, că 
apariţia călătoriei poate fi localizată încă din comuna primitivă 
când, din necesităţi materiale, oamenii căutau la distanţă ceea ce 
nu găseau în preajma locuinţei lor, dar, aceste călătorii nu pot fi în 
nici un caz identificate cu călătoriile în scop turistic. 
 În Evul Mediu călătoreau mai ales comercianţii, 
ambasadorii şi preoţii, majoritatea călătoriilor având scopuri 

Turismul,  
domeniu distinct 

 al activităţii 
economice 

Element 
dinamizator 

Călătoria  
în comuna 
primitivă şi  
Evul Mediu 
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comerciale, culturale şi militare. 
 Accentuarea diviziunii internaţionale a muncii din secolele 
al XV-lea, al XVI-lea a determinat dezvoltarea comerţului, 
respectiv a comerţului interior şi internaţional. Tot mai multe 
produse se transformau în marfă, ceea ce a determinat dezvoltarea 
circulaţiei banilor şi transformarea economiei naturale în 
economie de piaţă. Circulaţia călătorilor, chiar şi la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, nu era prea mare, dar volumul ei a crescut 
treptat, englezii fiind consideraţi ca naţiunea care călătoreşte cel 
mai mult. 
 Odată cu dezvoltarea traficului de călători s-au dezvoltat 
comunicaţiile şi industria hotelieră: în secolul al XVI-lea şi al 
XVII-lea mai lent, dar în sec.al XVIII-lea într-un ritm foarte rapid. 
Un aspect interesant se manifestă în domeniul comunicaţiilor, şi 
anume că drumurile se dezvoltau mai încet decât mijloacele de 
transport. 
 Inventarea motorului cu abur şi aplicarea sa la trenuri şi 
vapoare au dat un avânt puternic circulaţiei turistice. De 
asemenea, reţeaua de căi ferate din Europa, construită între anii 
1830-1880 a permis preluarea de către trenuri a sarcinii 
poştalionului în privinţa transporturilor de persoane la distanţă. 
Dezvoltarea circulaţiei turistice internaţionale a fost încetinită de 
restricţiile impuse la intrarea sau ieşirea din unele ţări care 
încercau să limiteze fluxurile turistice "outgoing" (de plecări). 
Totodată, însă, în ţările în care circulaţia turistică era liberă, a 
apărut o nouă ramură industrială - industria hotelieră, precum şi 
noi activităţi cum ar fi editarea ghidurilor, meseria de ghid, 
restaurator etc. 
 În deceniul 5 al secolului al XIX-lea a avut loc un 
eveniment deosebit în istoria turismului: deschiderea primului 
birou de voiaj, prima organizaţie comercială al cărei scop era 
organizarea călătoriilor, mai ales a celor de grup.1  Organizarea 
călătoriilor în grup a avut la început, scopuri sociale, respectiv 
participarea la reuniuni cu caracter religios şi moral. În acea 
perioadă societăţile engleze de căi ferate nou înfiinţate lucrau în 
deficit, deoarece publicul călător nu era dispus să plătească 
tarifele relativ ridicate ale transporturilui feroviar. 
 Construirea reţelei mondiale de căi ferate a determinat 
mutaţii importante în circulaţia turistică, aceasta a devenit mai 
sistematică, mai rapidă, mai ieftină şi accesibilă pentru masele 
largi, mai sigură şi mai comodă. Perfecţionarea tehnică a 
                                                           
1 Primul birou de turism a fost deschis în Anglia de Thomas Cook. 
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vapoarelor a determinat un impuls în navigaţia maritimă care, la 
rândul ei, a stimulat călătoriile transcontinentale. De asemenea s-a 
extins reţeaua unităţilor de cazare prin crearea, pe lângă unităţile 
situate în special pe marginea drumurilor, a unor capacităţi de 
cazare situate în spaţiile de cale ferată şi în localităţile care erau 
accesibile pe cale feroviară. Astfel au apărut, în a doua jumătate a 
sec.al XIX-lea, hotelurile pentru călătorii în tranzit, hotelurile de 
lux din marile oraşe şi hotelurile din staţiunile balneare şi 
climaterice, în general, fiecare fiind în proprietatea unei singure 
familii.2  
 Cel mai mare eveniment în domeniul turismului, ca urmare 
a inovaţiilor şi invenţiilor în comunicaţii, îl reprezintă dezvoltarea 
mijloacelor de transport rutier şi aerian. Astfel, includerea 
automobilului şi avionului printre mijloacele de transport de 
pasageri a reprezentat o revoluţie nu numai în domeniul 
transportului ci şi în domeniul turismului. De altfel, după analiza 
întreprinsă, se observă că orice evoluţie şi dezvoltare în domeniul 
căilor de comunicaţie a mijloacelor de transport a atras după sine 
o extindere a activităţii de turism. 
 Dezvoltarea turismului pe plan internaţional nu a mai fost 
posibilă odată cu declanşarea primului război mondial, astfel încât 
acestuia i s-a substituit turismul intern. Terminarea războiului a 
determinat o serie de modificări fundamentale în circulaţia 
turistică; oferta turistică s-a modificat în sensul restructurării ei, 
cererea turistică s-a amplificat atât datorită apariţiei de noi 
motivaţii turistice cât şi a unor noi mase de călători. De asemenea, 
s-au multiplicat destinaţiile turistice datorită introducerii noilor 
mijloace de transport, s-au adoptat noi obiceiuri de călătorie, ceea 
ce a trasat un nou tablou al circulaţiei turistice internaţionale. 
 Oferta turistică internaţională s-a lărgit prin adoptarea, pe 
lângă ţările clasice, tradiţional turistice (Anglia, Franţa, Austria, 
Italia, Norvegia, Suedia, Elveţia etc.), a unor noi ţări de destinaţie. 
Astfel Cehoslovacia, Iugoslavia şi România au intrat pe piaţa 
mondială a turismului urmate de Polonia, Ungaria şi Bulgaria, în 
încercarea comună de a găsi remedii cu ajutorul cărora să iasă din 
impasul economic în care se aflau datorită războiului. Promovarea 
turismului ca activitate economică a devenit o problemă de interes 
general iar politica turistică a devenit tot mai mult apanajul 
statului în cadrul politicii sale economice, pentru dezvoltarea 
turismului  creându-se  organe specializate sprijinite şi orientate 

                                                           
2 C.Cristureanu, Economia şi politica turismului internaţional, Editura 
ABEONA, Bucureşti, 1992, p.18. 
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de stat. 
 A avut loc, astfel, o schimbare şi în optica economică, 
turismul fiind considerat o marfă "invizibilă"; de asemenea, s-a 
atribuit veniturilor provenite din turism aceeaşi importanţă ca şi 
celor provenite din exportul de mărfuri, ceea ce a determinat 
includerea turismului ca obiect de negociere în tratativele făcute 
pentru încheierea convenţiilor internaţionale. 
 O importantă mutaţie în turism a reprezentat-o legiferarea 
concediilor plătite, care a tranformat turismul internaţional sub 
aspectul reprezentării categoriilor sociale, prin includerea în masa 
de turişti şi a claselor cu venituri scăzute, a muncitorilor. 
 Până în secolul al XIX-lea România a fost puţin cunoscută 
ca ţară turistică, atât datorită poziţiei oarecum periferice a ţării şi a 
fărâmiţării sale în cele 3 principate, cât şi din lipsa unei 
infrastructuri de acces. Totuşi, dacă turismul internaţional a fost 
prea puţin dezvoltat, circulaţia internă de călători, în schimb, a 
fost considerabilă, raportată la capacitatea economică a ţării. 
Turismul românesc s-ar fi dezvoltat în mai mare măsură dacă 
infrastructura de acces nu ar fi fost subdezvoltată, respectiv dacă 
reţeaua de căi ferate şi cea de şosele ar fi făcut legătura cu toate 
regiunile ţării. 
 La sfârşitul deceniului patru s-a manifestat tendinţa 
statului de a coordona strâns circulaţia turistică prin reglementarea 
ieşirilor de devize şi chiar prin interdicţie de părăsire a teritoriului. 
Evident, în timpul războiului nu au existat preocupări deosebite în 
domeniul turismului internaţional, necesitatea de a călători 
manifestându-se, în cel mai bun caz, în interiorul graniţelor 
naţionale. Convulsiile politice şi economico-sociale de după 
război au fost de natură să interzică accesul maselor largi la 
călătoriile în străinătate. Circulaţia internaţională spre România, 
reluată după război, a înregistrat cea mai susţinută dinamică în 
intervalul 1960-1980, cu un ritm mediu anual de 17%. România, 
prin Ministerul Turismului, a intrat în organizaţia mondială cu 
caracter guvernamental - Organizaţia Mondială a Turismului 
(OMT) încă de la înfiinţarea acesteia, în anul 1975. 
 

1.2. Conceptele de "turism" şi "turist" 
 

 Noţiunea de turism, din punct de vedere etimologic, 
provine din termenul englez "tour" (călătorie), sau "totour","to 
make a tour" (a călători, a colinda), care a fost creat în Anglia, în 
jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de a voiaja în Europa 
în general, şi în Franţa, în special. Acest termen englez provine la 
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rândul său din cuvântul francez "tour" (călătorie, plimbare, 
drumeţie), fiind ulterior preluat de majoritatea limbilor europene 
cu sensul de călătorie de agrement, recreere, plăcere. Termenul 
francez, la rândul său, derivă din cuvântul grecesc "tournos" şi 
respectiv cel latin "turnus" şi înseamnă tot călătorie în circuit. A 
fost acceptată şi ipoteza originii ebraice a cuvântului "tour", în 
ebraica veche acesta corespunzând noţiunii de călătorie de 
descoperire, recunoaştere, explorare, etc. 
 Turismul se prezintă ca o activitate complexă, cu o 
multitudine de faţete, cu încărcătură economică, aflată la intersec-
ţia mai multor ramuri şi sectoare din economie; toate acestea îşi 
găsesc reflectarea în varietatea punctelor de vedere cu privire la 
conţinutul noţiunii de turism şi a conceptelor adiacente. 
 În cea mai simplă definiţie, turismul este acţiunea, dorinţa, 
arta de a călători pentru propria plăcere, "o activitate din timpul 
liber care constă în a voiaja sau locui departe de locul de 
reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi 
culturii datorită cunoaşterii unor noi aspecte ale activităţii 
umane şi a unor peisaje necunoscute". (J.Medecin). 
 O lucrare de referinţă în domeniu este cea a englezului 
F.W.Oglivie - "The Tourist Movement, an Economic Study" din 
1933 în care definea turiştii drept persoane ce "satisfac două 
condiţii: sunt depărtate de casă pentru o perioadă ce nu 
depăşeşte un an şi cheltuieşte bani în acele locuri fără să-i 
câştige". Compatriotul său, A.C.Norwal (1936) considera că 
"turistul este acea persoană care intră într-o ţară străină pentru 
orice alt scop decât pentru a-şi stabili o reşedinţă permanentă 
sau pentru afaceri şi care-şi cheltuieşte, în ţara unde se 
stabileşte temporar, banii câştigaţi în altă parte". 
 Unul dintre specialiştii consacraţi în cercetarea feno-
menului turistic, a cărui opinie a fost îmbrăţişată de un număr 
mare de teoreticieni, este profesorul elveţian W.Hunziker, care 
defineşte turismul (1940) "ansamblul relaţiilor şi fenomenelor ce 
rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara locului de 
reşedinţă, atâta timp cât sejurul şi deplasarea nu sunt motivate 
de o stabilire permanentă sau o activitate lucrativă oarecare". 
 Dicţionarul turistic internaţional (1969) conţine o formu-
lare uşor diferită: "Turismul reprezintă ansamblul de măsuri 
puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin 
intermediul unor organizaţii sau agenţii specializate, fie pe cont 
propriu, pe o durată limitată de timp, precum şi industria care 
concură la satisfacerea nevoilor turiştilor". Tot acest dicţionar, 
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