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Teza de doctorat, intitulată „CERCETĂRI PRIVIND ROLUL RESURSELOR 

AGROTURISTICE ÎN DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURl AL JUDEŢULUI ARAD”, are în 
componenţă două părţi: o parte de fundamentare teoretică şi una de cercetare. Structura tezei este 
următoarea: rezumat, introducere, şase capitole, concluzii şi bibliografie. 

Partea I, în componenţa căreia intră primele două capitole ale tezei, reprezintă o sinteză a 
informaţiilor de specialitate existente în sursele bibliografice din ţară şi din străinătate. 

Primul capitol al tezei, ,,CONCEPTE ŞI DEFINIŢII UTILIZATE ÎN SISTEMUL 
TURISMULUI NAŢIONAL”, pune accent pe clarificarea noţiunii de turism şi a criteriilor care stau la 
baza definirii activităţilor desfăşurate în turism. 

Începând cu primele societăţi, omul s-a manifestat ca o fiinţă mobilă din motive comerciale, 
de sănătate, religioase sau pentru simpla dorinţă de descoperire. Se observă, astfel, că turismul este o 
activitate foarte complexă, prin urmare este dificil de definit.  

Turismul, încadrat în cele câteva fenomene socio-economice, s-a impus în epoca 
contemporană, cu o evoluţie spectaculoasă pe de o parte prin necesităţile societăţii, iar pe de altă parte, 
prin resursele acestei ramuri. Legat de această problemă, statisticile separă arbitrar teritoriul în patru 
zone de vacanţă litoral, munte, mediu rural, mediu urban. În actuala situaţie din ţara noastră, 
agroturismul se regăseşte prin infuzia formelor enunţate. La acest cadru se poate amplifica bogatul 
patrimoniu turistic al României, pentru care turismul rural/agroturismul care prin multifuncţionalitatea 
sa va trebui să capete valenţe şi vocaţii adecvate actualei etape de restructurare a României. 

În ascensiunea sa, turismul contribuie la dezvoltarea altor ramuri şi subramuri ale economiei 
naţionale prin produsele de care are nevoie. Dezvoltarea turismului antrenează astfel în lanţ un număr 
mare de activităţi economice, mărind cererea pentru produsele acestora. Creează locuri de muncă în 
localităţile şi zonele cu vocaţie turistică. Studiile arată că 2 - 5% din populaţia activă a ţărilor cu 
activitate turistică importantă este ocupată în sectorul de turism (Elveţia, Franta - 5%, Anglia - 4%). 
Bunurile pe care le consumă turiştii străini în timpul sejurului lor într-o ţară se situează pe aceeaşi 
treapta ca exportul, daca se ia în considerare influenţa asupra balanţei de plăţi, în timp ce cheltuielile pe 
care le face în străinătate cetăţeanul ţarii respective influenţeza balanţa de plaţi în acelaşi fel ca şi 
importul. 

Turismul influenţează pe multiple planuri calitatea vieţii, creează condiţii optime pentru 
petrecerea în mod plăcut şi util a timpului liber, menţine şi întăreşte sănătatea populaţiei, ridică nivelul de 
cultură şi civilizaţie, ocupă o forţă de muncă remarcabilă şi, nu în ultimul rând, dezvoltă infrastructura 
localităţilor. Are o contribuţie semnificativă la creşterea avuţiei naţionale prin sistemul de taxe şi 
impozite care se varsă în bugetul public, local şi central. 
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Prin specificul său turismul valorifică unele resurse care în mare măsură nu şi-ar găsi o 
utilizare mai eficientă şi mai bună. Turismul se practică, de obicei, în locuri improprii pentru agricultura 
intensivă sau pentru alte activităţi economice de mare randament. În acelaşi timp, contribuie la 
ridicarea unor zone mai puţin sau chiar slab dezvoltate din punct de vedere economic. 

În prezent se acordă o importanţă deosebită agroturismului atât în literatura de specialitate, cât 
şi în practică. Acelaşi obiectiv l-am avut şi noi pe parcursul capitolului  doi intitulat 
,AGROTURISMUL ȘI TRĂSĂTURILE SALE  DEFINITORII”. 

În ceea ce priveşte definirea agroturismului, ea are la bază necesitatea găsirii de soluţii pentru 
gospodăriile rurale, în sensul creşterii veniturilor prin valorificarea potenţialului economic al acestora, 
dezvoltând serviciile de găzduire şi de valorificare a produselor proprii şi locale. 

De la această necesitate fundamentală se pot formula diferite concepte sau definiţii derivate 
care să caracterizeze agroturismul pe segmente specializate. 

Din punct de vedere al spaţiului de cazare (al asigurării bazei materiale), agroturismul poate fi 
definit ca o activitate capabilă să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească, 
pregătit şi amenajat special pentru primirea de oaspeţi. 

Din punct de vedere al activităţilor care gravitează în jurul gospodăriei ţărăneşti, agroturismul 
poate fi definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre consumul 
persoanelor care, pentru o anumită perioadă determinată, vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă, 
agrement, cure terapeutice, tranzacţii sau afaceri, precum şi multe alte activităţi specifice.  

Din punct de vedere al divertismentului, agroturismul este o formă de turism cu multă 
varietate şi unicitate în realizarea serviciilor ce se oferă oamenilor care iubesc natura, cultura şi arta 
ţărănească. 

La modul general factorii care influenţează apariţia şi dezvoltarea activităţii agroturistice pot fi 
grupaţi în următoarele categorii: factori economici, factori psihologici, factori demografici, factori 
naturali, factori politici, factori conjuncturali: 

- Creşterea nivelului de educaţie;  
- Creşterea duratei timpului afectat pentru recreere;  
- Ameliorarea transporturilor şi comunicaţiilor; 
- Creşterea cererii de oferte turistice „personalizate”;  
- Creşterea interesului pentru menţinerea sănătăţii;  
- Perfecţionarea industriei de echipament sportiv şi turistic;  
- Autenticitatea spaţiilor rurale;  
- Liniştea şi confortul psihic;  
- Creşterea numerică a pensionarilor;  
- Afirmarea individualismului pe piaţă;  
- Creşterea interesului organismelor administrative la nivel local şi judeţean.  
- Creşterea cererii pentru o nouă formă de vacanţe, susţinută de un mediu înconjurător 

mai puţin poluat; 
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- Devin tot mai dese şi mai importante călătoriile la sfârşit de săptămână; 
- Turismul rural susţine dezvoltarea economiei rurale; 
- Aderarea la structurile Uniunii Europene susţine dezvoltarea turismului rural. 

În evoluţia lui, agroturismul, a avut perioade de creştere dar şi de scădere. Cert este că 
niciodată nu a fost pe cale de dispariţie. Formele agroturismului cunosc în prezent cel mare avânt de 
până acum, datorită dorinţei de libertate şi a lipsei unor programe rigide. Desfăşurate ca activităţi 
complementare, formele agroturismului nu rup echilibrul vieţii ţărăneşti, nu determină dispariţia 
activităţilor existente până atunci, ci permit valorificarea superioară a produselor obţinute şi implicit 
dezvoltarea lor, concomitent cu apariţia altora.  

Păstrarea unei lumi rurale, cu tot ceea ce are semnificativ sub aspect economic, social, 
cultural, presupune iniţierea şi dezvoltarea acestei forme de turism. De asemenea, turismul poate 
participa la păstrarea viabilităţii şi stabilităţii localităţilor rurale, în condiţiile în care fenomenul 
depopulării se manifestă în mod evident prin plecarea tinerilor spre zonele urbane şi prin abandonarea 
vechilor gospodării şi terenuri. Întâlnirea dintre mediul rural, un mediu deosebit de fragil şi 
dinamismul impus de fenomenul turistic pune problema apariţiei riscuri generate de restructurare.  

Importanţa pensiunilor turistice a sporit pe măsură ce tot mai mulţi turişti se orientau spre 
unităţi de cazare specifice ,,industriei ospitalităţii” mai mici, cu tarife ieftine şi amplasate în zone 
preponderant rurale sau periferice oraşelor. Cererea de practicare a agroturismului s-a intensificat ca 
urmare a schimbării condiţiilor de viaţă şi a mentalităţilor vizând practicarea unor forme de turism care 
să includă prezenţa turistului în natură şi participarea lui activă la derularea activităţilor specifice. 

Partea a doua, cea a cercetărilor proprii debutează cu al treilea capitol al tezei, 
„METODOLOGIA CERCETĂRII”, capitol consacrat materialului şi metodologiei de analiză. S-a 
considerat oportună stabilirea unei metodologii coerente de analiză, respectiv definirea terminologiei 
specifice şi a unor indicatori care cuantifică starea, caracteristicile şi potenţialul socio-economic. S-au 
clarificat: 

- Delimitarea scopului şi a obiectivelor tezei; 
- Descrierea succintă a etapelor cercetării şi a resurselor bibliografice utilizate; 
- Identificarea şi prezentarea succintă a localizării cercetărilor în timp şi spaţiu. 
Un teritoriu interesează sub aspectul potenţialului turistic, în măsura în care acesta oferă 

resurse turistice naturale sau antropice, a căror valorificare, pe fondul unor amenajări complexe poate 
determina o activitate de turism şi includerea acelui teritoriu în circuitul intern şi internaţional. Pe 
parcursul capitolului patru ,,CERCETĂRI PRIVIND ELEMENTELE DE POTENŢIAL NATURAL ŞI 
ANTROPIC DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI ARAD” ne-am propus să reliefăm structura 
patrimoniului turistic arăden. 

Judeţul Arad este situat în partea de vest a ţării, lângă frontiera cu Ungaria şi se învecinează la 
sud cu judeţul Timiş, la nord cu judeţul Bihor, la est cu judeţul Hunedoara. 
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Cu o suprafaţă de 7754 km2, judeţul Arad deţine un procent de 3,65% din întreaga suprafaţă a 
României, fiind al şaselea judeţ ca întindere al ţării. 

Am ales ca areal al cercetării zona colinară a judeţului Arad, zonă care care cuprinde trei părţi: 
- depresiunea Hălmagiu. Din punct de vedere etnografic depresiunea Hălmagiului 

reprezintă o zonă cu particularităţi deosebite şi aici ca de altfel în întreaga ţară, s-au produs mutaţii 
importante, care au schimbat condiţiile de existenţă materială şi spirituală. Dacă realizările recente le 
cunoaştem şi la consemnăm în imagini şi documente, nu-i mai puţin adevarat că o astfel de preocupare 
n-a existat decât sporadic în trecut. 

- depresiunea Zarandului. Depresiunea Zărandului este una dintre cele mai renumite 
zone etnografice din ţară. În localităţi precum Bata, Bârzava, Căpâlnaş, Buteni, se conservă piese de 
valoare şi originalitate inestimabilă. 

- depreiunea Almaş-Gurahonţ. Almaşul are multe de oferit din punct de vedere turistic, 
mai ales că este situat între Munţii Zarandului şi Munţii Codru Moma, adevărată atracţie pentru 
iubitorii de drumeţii şi de natură. 

Complexitatea teritorială a judeţului Arad este pusă în evidenţă de asocierea formelor de relief 
care conturează unităţi bine definite de câmpie, dealuri cu caracter piemontan, munţi joşi şi depresiuni 
şi masive montane. Relieful judeţului este variat, zonele de câmpie, colinare şi muntoase (de joasă 
altitudine) ocupând suprafeţe relativ egale - Munţii Apuseni (35%), Dealurile Vestice (15%), Câmpia 
de Vest (50%). Teritoriul administrativ al judeţului Arad se suprapune peste patru bazine hidrografice 
principale. Vegetaţia judeţului se caracterizează prin predominarea formaţiunilor zonale de silvostepă 
şi forestieră. Doar 46% din teritoriul judeţului este ocupat de vegetaţie naturală propriu-zisa (aici se 
include fondul forestier, păşunile şi fâneţele), restul (54%) fiind înlocuită cu vegetaţie de cultură sau 
având alte folosinţe ale terenului. Comparativ cu alte regiuni în care predomină relieful de câmpie, 
teritoriul judeţului Arad are un climat cu nuanţe mai moderate. 

Dintre cele mai reprezentative obiective turistice naturale ale judeţului Arad. Amintim 
rezervaţiile naturale Peștera Valea Morii (comuna Moneasa), Dosul Laurului și Baltele Gurahonţ 
(comuna Gurahonţ), Runcu-Groși (comuna Bârzava), Poiana cu narcise Rovina și Balta Rovina, 
(orașul Ineu), Balta Șoimoș (orașul Lipova), Pădurea Sic (comuna Cărand), Peștera lui Duţu (comuna 
Săvârșin), Locul fosilifer Monoroștia (Comuna Bârzava), Locul fosilifer Zăbalţ (comuna Ususău), 
Pădurea de stejar pufos de la Cărand (comuna Cărand), Sărăturile (comuna Socodor), Arboretul Macea 
(comuna Macea), Prundul Mare (Parcul Natural Lunca) și parcul natural Lunca Mureșului ce se 
desfășoară atât pe teritoriul judeţului Arad cât și pe teritoriul judeţului Timiș. 

Fondul turistic antropic al judeţului poate fi reprezentat de obiective turistice de mare valoare 
precum Cetatea Aradului (municipiul Arad), Cetatea Șoimoş (oraşul Lipova), Castelul Macea (comuna 
Macea), biserica de lemn (comuna Brazii), biserica Pogorârea Sfântului Duh (comuna Hălmagiu), 
biserica Înălţarea Domnului (Comuna Pleşcuţa), mănăstirea Hodoş Bodrog (Comuna Pecica), biserica 
Adormirea Maicii Domnului (comuna Hălmagiu), biserica Radna (orașul Lipova), fortificaţia Sântana 
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(oraşul Sântana), toate acestea fiind monumente istorice şi de arhitectură ce aparţin patrimoniului 
naţional, dar şi elemente precum populaţia, sau economia. 

Ţăranii satelor sunt purtătorii unor inegalabile bogăţii, cea a datinilor şi obiceiurilor străvechi, 
transmise din generaţie în generaţie, aspect care reiese din capitolul cinci ,,ELEMENTE DE 
POTENŢIAL AGROTURISTIC SPECIFICE JUDEŢULUI ARAD”. Obiceiurile populare din ciclul 
vieţii au un repertoriu foarte variat şi un farmec deosebit. Aceste obiceiuri sunt mai frecvent practicate 
în perioada sărbătorilor de iarnă, de Crăciun şi de Anul Nou. Din acest ciclu putem aminti obiceiurile 
legate de nuntă şi înmormântare. Obiceiurile româneşti strămoşeşti ar trebui folosite de furnizorii de 
servicii agroturistice pentru a atrage turiştii în zonele în care se practică aceste servicii. 

Pentru zona deschisă a Câmpiei Aradului caracteristice sunt satele adunate cu structură 
regulată constituite din gospodării cu curţi deschise şi mici grădini în completare care se înscriu în 
planuri liniare sau geometrice.  

Agroturismul este forma turismului rural care a luat amploare în ultima perioadă: se practică 
cu succes în Conop, Săvârşin, Tăuţ, Moneasa, etc. Potenţialul de dezvoltare a acestui subtip de turism 
este semnificativ şi în alte localităţi, cum ar fi Dezna, Gurahonţ, Hălmagiu, Bârsa, Vârfurile, cât şi în 
localităţile rurale de pe Valea Mureşului.  

Pe baza analizei potenţialului turistic al componentelor cadrului fizico-geografic şi a celui 
socio-geografic, a distribuţiei teritoriale a obiectivelor turistice naturale şi antropice şi a principalelor 
structuri de cazare a turiştilor, s-a putut realiza o evaluare a gradului de valorificare turistică a 
potenţialului de care dispun localităţile din judeţul Arad. 

Unităţile de cazare care funcţionează în localităţile componente ale zonelor turistice enumerate  
la punctul anterior reprezintă 75% din numărul total de unităţi de cazare ale judeţului Arad, iar locurile 
de cazare din cadrul acestora reprezintă 88% din totalul locurilor de cazare existente în judeţ. 

Unităţile agroturistice din judeţul Arad fac parte din categoriile de 1, 2 şi 3 stele. În Moneasa, 
Păuliş şi Tăuţ se găsesc astfel de structuri de cazare din categoriile de 2 şi 3 stele, totalizând 97 de 
locuri (Moneasa şi Păuliş cu câte 41 de locuri şi Tăuţ cu 15 locuri); unităţi agroturistice de 2 stele de 
găsesc în Săvârşin (14locuri) şi Hălmagiu (8 locuri) iar cele de 1 stea sunt localizate în Dorobanţi 
(localitate componentă a oraşului Curtici) cu 15 locuri şi în Conop cu 20 de locuri). 

Tot în acest capitol am realizat o prezentare generală a arealelor existente pe teritoriul 
judeţului Arad, atât în partea montană cât şi partea de câmpie.  

Din punct de vedere etnografic depresiunea Hălmagiului reprezintă o zonă cu particularităţi 
deosebite şi aici ca de altfel în întreaga ţară, s-au produs mutaţii importante, care au schimbat 
condiţiile de existenţă materială şi spirituală. Dacă realizările recente le cunoaştem şi la consemnăm în 
imagini şi documente, nu-i mai puţin adevarat că o astfel de preocupare n-a existat decât sporadic în 
trecut. Pe parcursul capitolului am prezentat noi câteva aspecte de etnografie referitoare la locuinţele, 
îmbrăcămintea şi hrana hălmăgenilor din trecut şi de azi. La început, locuinţa ţăranului era 
rudimentară: case mici, făcute din bârne de lemn de stejar, lipite cu pământ galben, văruite şi acoperite 
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cu paie; pe jos - pământ galben bătătorit. Casele erau compuse dintr-o cameră şi tindă în care se intră 
din pridvor. În tindă existau cuptorul pentru copt pâinea şi vatră; mobilierul era sărac: scaunele mici, 
un blidar pentru vase, „tronece" cu făină de mămăligă, „vredite" cu mâncarea animalelor. Casele mai 
recent construite, în unghi, sunt mai înalte, mai voluminoase, mai bine aerisite şi însorite. Sunt 
construite din cărămidă şi acoperite cu ţiglă, iar structura lor este bucătăria şi trei camere. Organizarea 
interiorului nu mai respectă aceleaşi reguli, suferind puternice influenţe urbane şi renunţându-se la 
folosirea textilelor, cele care au individualizat interiorul specific. 

Zona Zarandului continuă să fie una din cele mai importante zone în care tradiţiile şi 
meşteşugurile populare s-au conservat foarte bine. În fiecare an au loc mai multe manifestări cultural-
artistice: Festivalul concurs Comori Folclorice, pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiţionale, 
târgul meşterilor populari, festivalul concurs pentru tineri solişti de muzica populară. Câteva localităţi 
marcante în acest domeniu sunt: Batsa (port popular şi ceramică); Bârzava (centru de ceramică); 
Birchiş-Căpâlnaş (ceramică roşie şi laibăre); Buteni (port popular: costume în care predomină roşu şi 
negru, şube, cojoace). Vocaţia turistică a regiunii, ce trebuie să se impună în viitor în turismul 
naţional, dar şi internaţional se sprijină pe următoarele resurse: climatul favorabil circulaţiei turistice 
întregul an, fondul turistic antropic de o mare bogăţie, varietate şi originalitate şi nu în ultimul rând 
ospitalitatea zărăndenilor. 

Depresiunea Almaş-Gurahonţ - poate fi considerată ca un sector al depresiunii Zarandului sau 
ca o subunitate naturală distinctă şi cuprinde terminaţiile piemonturilor dinspre nord şi sud şi valea 
largă, terasată a Crişului Alb între Gurahonţ şi defileul epigenetic de la Joia Mare. Zona are multe de 
oferit din punct de vedere turistic, mai ales că estee situată între Munţii Zarandului şi Munţii Codru 
Moma, adevărată atracţie pentru iubitorii de drumeţii şi de natură. De asemenea, Crişul Alb este o 
atracţie importantă pentru iubitorii de pescuit. În centrul comunei există o biserică foarte frumoasă 
care merită vizitată, iar pe Dealul Măgura se găseşte cea mai frumoasă cruce din judeţ, numită Crucea 
Păcii. O altă atracţie importantă este păstrarea cu sfinţenie a tradiţiilor şi obiceiurilor populare. O altă 
destinaţie interesantă pentru turişti este Schitul Buna Vestire. Arealul atrage şi prin tradiţiile şi 
obiceiurile populare, locuitorii de aici fiind deosebit e primitori, iar Valea Rădeştilor şi Valea 
Almaşului oferă peisaje de neuitat pentru cei care au trecut prin această zonă. 

În ultimul capitol al tezei ,,PROPUNERI DE VALORIFICARE A POTENŢIALULUI 
AGROTURISTIC AL JUDEŢULUI ARAD” am încercat să facem câteva propuneri de valorificare a 
potenţialului agroturistic al judeţului Arad, atât pentru zona montană, cât și pentru cea de șes.  

În cadrul zonei montane arădene nu se conturează, în prezent, decât o arie cu favorabilitate 
pentru dezvoltare economică şi socială: 

- F2. Sebiş - Gurahonţ: oraşul Sebiş şi comunele Dezna, Gurahonţ, Almaş. Zona se remarcă 
prin prezenţa industriei prelucrătoare (confecţii şi echipamente de maşini), turism, relativ dezvoltat 
(Moneasa), echipare tehnico - edilitară, relativ bine dezvoltată. 

Areale cu favorabilitate redusă la dezvoltare sunt în partea de nord (parţial D3 Nordic) şi 
partea sud - estică şi estică ( D2 Estic - Sud - Estic). 
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- D2. Estic - Sud - Estic: comunele Bârsa, Şiştarovăţ, Birchiş, Hălmăgel, Brazii, Buteni, 
Chişindia, Conop, Dieci, Hălmagiu, Petriş, Săvârşin, Tauţ, Vărădia de Mureş, Vârfurile, Bârzava, 
Bata, Hălmăgel, Pleşcuţa, Şilindia, Ususău. Zona se remarcă prin slaba dezvoltare a activităţilor 
industriale, agricultură neperformantă, de tip montan, infrastructură tehnică şi socială deficitară, 
insuficientă dezvoltare turistică, în raport cu potenţialul zonei, mortalitate infantilă ridicată, natalitate 
mică, îmbătrânirea populaţiei, densitate mică a populaţiei. Totuşi, în cadrul acestei zone se conturează 
o arie de posibilă ieşire din stadiul de subdezvoltare a localităţilor situate pe cursul Mureşului: Vărădia 
de Mureş, Săvârşin, Bata, Bârzava. 

- D3. (2) Nordic - parţial: comunele Archiş, Beliu, Cărand, Craiva, Hăşmaş, Igneşti - 
caracterizate prin slaba dezvoltare a activităţilor industriale, potenţial turistic insuficient valorificat, 
predominanţa activităţilor din silvicultură, slabă dezvoltare a serviciilor sociale, scăderi de populaţie, 
spor migrator ridicat, natalitate mică, îmbătrânirea populaţiei, accesibilitate redusă la infrastructura de 
transport. 

În prima parte am realizat o analiză SWOT a agroturismului arădean din zona de şes, pentru a 
scoate în evidenţă elementele favorabile activităţii agroturistice, pe cele nefavorabile şi oportunităţile 
existente. Deşi există şi au un mare potenţial turistic, o mare parte din gospodăriile turistice nu 
valorifică întreaga capacitate, din mai multe motive: 

• condiţiile economice şi de confort nu le permite; 
• sezonalitatea practicării turismului; 
• lipsa de formare şi instruire a localnicilor în domeniul agroturismului. 
Elaborarea planului de management reprezintă una din activităţile esenţiale în vederea 

gospodăririi corespunzătoare a resurselor turistice din arealul studiat. Majoritatea zonelor turistice 
rurale româneşti necesită un plan de management pentru lansarea pe piaţa turistică. Practica 
internaţională demonstrează că, în asemenea cazuri, se poate folosi tehnica ,,mixului de marketing”, ca 
un tot unitar: resurse, infrastructură şi bază materială, concentrate într-un singur loc. 

Elaborarea planului de management a plecat de la realităţile observate în teren, a problemelor 
şi oportunităţilor identificate de noi, la momentul în care am redactat acest plan. 

Orice plan de management porneşte de la evaluarea resurselor existente, fără de care nici un 
proiect nu este realizabil. Şi planul de management turistic începe prin analiza zonei, respectiv a 
arealelor turistice şi se continuă cu stabilirea obiectivelor ce se doresc a fi realizate. Factorii favorabili 
pot fi consideraţi: 

- cadru natural variat, caracterizat prin prezenţa depresiunilor intramontane, zonelor colinare şi 
a zonelor montane cu înălţimi reduse, accesibile; 

- fond forestier bogat, faună şi floră variată; 
- resurse ale subsolului bogate: minereuri metalifere, metale preţioase, importante depozite de 

roci utile şi ape minerale; 
- mediu natural curat, cu o bună calitate a apei, aerului şi solului; 
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- resurse hidrologice bogate - zonă traversată de râurile Mureş şi Crişul Alb, precum şi de 
afluenţii lor;  

- regim bogat de precipitaţii; 
- patrimoniu natural variat şi pe arii întinse - arii naturale protejate de importanţă naţională şi 

comunitară; 
- valori de patrimoniu cultural construit - importante cetăţi, situri arheologice, castele, conace, 

mănăstiri, biserici; 
- prezenţa staţiunii de importanţă naţională - Moneasa; 
- potenţial important pentru dezvoltarea turismului montan - zone turistice: Munţii Codru - 

Moma, depresiunea Gurahonţ - Hălmagiu, Valea Mureşului; 
- suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe naturale; 
- activităţi industriale, predominant în sectorul energetic şi extractiv. 
Obiectivul principal al acestui plan, propus de noi, este valorificarea potenţialului turistic al 

zonei montane a judeţului Arad. La realizarea acestui obiectiv central concură mai multe obiective 
specifice: 

- Îmbunătăţirea infrastructurii turistice; 
- Studierea existenţei şi a posibilităţilor de centralizare a resurselor existente; 
- Implicarea locuitorilor din zona montană a judeţului în activităţi care pot aduce venituri 

alternative; 
- Realizarea unor sate de vacanţă cu locuri de campare, inclusiv prin strămutarea unor case 

tradiţionale, valoroase din punct de vedere arhitectural; 
- Instruirea tinerilor în domeniul agroturism; 
- Acordarea de consultanţă pentru proprietarii de pensiuni, din zonele rurale. 
Pentru ca o zona agroturistică a judeţului Arad să poată fi valorificată şi exploatată raţional 

trebuie stabilite criterii pentru identificarea aşezărilor rurale şi determinarea potenţialului resurselor de 
care dispun acestea. 

Obiectivele principale ale dezvoltării agroturismului arădean din zona de şes, propuse, sunt 
structurate pe patru linii directoare: 

- Dezvoltarea infrastructurii rurale; 
- Organizarea structurilor de primire turistică; 
- Crearea unui produs agroturistic valoros; 
-  Promovarea produsului agroturistic 
O variantă  a câtorva propuneri de valorificare a potenţialului agroturistic arădean al zonei de 

şes ar putea fi grupată pe câteva mari linii directoare, respectiv obiective majore. 
Pentru a putea propune o valorificare a ceva trebuie mai întâi identicată situaţia şi resursele 

existente. Astfel se pleacă de la inventarierea resursele turistice propriu-zise existente, iar odată 
realizat acest deziderat este necesară rezolavarea problemeibazei de cazare. 
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Odată inventariate resursele turistice existente se poate trece la a schiţa câte modalităţi de 
încorporare a acestora în produsele agroturistice. Ce poate fi mai minunat decât un mic dejun cu lapte 
proaspăt, o plimbare pe cărările munţilor sau a văilor, să priveşti panorame unice, un apus sau răsărit 
de soare, să auzi susurul unui izvor sau zgomotul unei cascade, să te plimbi pe uliţa satului, să stai 
câteva clipe în faţa unei expoziţii sau în casa unor meşteri artizanali, o plimbare cu sania trasă de cai, 
câteva ore visând în faţa sobei, iată doar câteva resurse din viaţa universul satului românesc care 
trebuie astfel agregate încât să rezulte un produs agroturistic veritabil prin frumuseţea, simplitatea şi 
ineditul elementelor componente. 

Dacă discutăm despre cazare atunci, amenajarea unei case ţărăneşti, în scop turistic, nu 
implică investiţii foarte mari în zona studiată, luând în considerare că ferma deja există, are surplus de 
camere, există o arhitectură rurală pecifică şi are nevoie doar de unele adaptări la activitatea turistică. 
Poate de multe ori e mai grea convingerea proprietarilor să desfăşoare activitatea de agroturism în 
paralel  cu activitatea agricolă de la fermă, decît amenajarea propriu-zisă a pensiunii. Poate că în 
aceatsă etapă vitală ar fi consultanţa de specialitate care să convingă cu dovezi viabile rentabilitatea 
agroturismului pentru proprietarul fermei.dacă convingerea e grea atunci detalierea corespunzătoare a 
următorului pas,,cum să fac agroturism” este, cel puţin la ora actuală, realizată doar după zvonuri nu 
având la bază consultanţă de specialitate. 

Considerăm esenţială organizarea unor acţiuni şi mijloace de popularizare şi reclama 
gospodăriilor agroturistice atât prin mass-media (presa scrisă şi audiovizuală), elaborarea de pliante, 
de ghiduri agroturistice şi film video publicitar, cataloage de prezentare a ofertei agroturistice. 

Valorificarea resurselor satului arădean de şes se poate face prin diferite târguri, festivaluri, 
concursuri, care vin să întregească imaginea favorabilă a satului. Totuşi principalul mod, şi cel mai 
important în valorificarea acestor resurse este turismul rural/agroturismul - care contribuie la 
introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unor variate condiţii naturale şi la valorificarea 
tezaurului de cultură tradiţională sau contemporană a întregului potenial cultural- istoric din spaţiul 
rural. 

Principalele direcţii care trebuie vizate pentru valorificarea potenţialului rural arădean din 
zona de şes sunt: 

- restabilizarea gospodăriilor ţărăneşti şi a întregii politici agrare; 
- stimularea activităţilor non agricole complementare, în mod deosebit prin crearea de noi 

unităţi economice îndeosebi agroproductive şi de servicii şi prin valorificarea potenţialului turistic şi 
agricol; 

- selectarea unor localităţi specifice zonelor etnografice româneşti pentru finanţarea etapizată a 
unor proiecte de amenajare complexă pentru agroturism; 

- elaborarea de studii şi proiecte de amenajare locală a spaţiului rural, mai ales ca proiect 
pentru practicarea sporturilor, agrementului şi divertismentului cultural, programe turistice, pentru a 
oferi turiştilor în zonele rurale o gamă cât mai variată de ocupaţii şi atracţii.  
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Ca finalităţi posbile ale valorificarea ineditului potenţial al zonei de şes arădene şi numai, a 
,,personalităţii sale geografice am putea menţiona: 

- reactivarea meşteşugurilor şi dezvoltarea serviciilor într-o gamă diversificată, care să asigure 
un echilibru ocupaţional şi o fixare a locurilor de muncă; 

- stimularea unor activităţi alternative sau paralele aducătoare de venituri suplimentare 
(turismul rural, agroturismul); 

- promovarea şi stimularea economiilor locale, de prelucrare a produselor alimentare şi 
nealimentare; 

- organizarea structurilor de producţie şi de prelucrare prin ghiduri cu modele cadru; 
- organizarea formelor de asociere într-o gamă diversificată: gospodării de microproducţie 

familiale, asocieri familiale de microproducţie, asociaţii profesionale, etc; 
- crearea unei structuri instituţionale locale şi de parteneriat ,,public - privat”. 
Zona de şes a judeţului poate oferi vizitatorilor săi o mare varietate de produse turistice, dar 

are de învins un număr mare de obstacole şi reticienţe. Cel mai mare obstacol este reprezentat de 
reputaţia proastă a României peste hotare determinată în principal de preţurile practicate în comparaţie 
cu calitatea scăzută a serviciilor oferite. În aceste condiţii se pune întrebarea de ce ar veni un turist 
străin în această zonă. Răspunsul la întrebare l-ar putea constitui: 

- tradiţiile, obiceiurile şi folclorul.  
- mâncarea, prepararea ţuicii şi a vinului, reţetele speciale în prepararea cârnaţilor şi 

salamurilor constituie un factor important de individualizare a produsului tradițional.  
- ruga, o sărbatoare a satului, este un motiv de etalare a portului popular.  
Oare ce ar putea lipsi? Poate un strop de imaginaţie şi poate originalitate în constituirea 

produsului turistic şi, evident, o promovare aferentă a acestuia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


