
 

           1 

 

Buletin informativ nr.1/mai 2009 

In data de 29 aprilie a.c a fost organizat la 

Camera de Comert, Industrie, Agricultura 

si Navigatie Constanta primul eveniment 

regional pentru promovarea proiectului 

ERNEST – Retea Europeana de 

Cercetare in Domeniul Turismului 

Sustenabil.  

La acest eveniment au participat 

reprezentanti ai Ministerului Turismului, 

Consiliilor Judetene, Primariilor, 

Universitatilor, Directiilor Judetene 

pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National, Camerelor de Comert, Asociatiilor 

pentru promovarea si dezvoltarea turismului. 

In deschiderea acestei intalniri, D-na Adriana Vaida, Manager al proiectului ERNEST a 

incurajat participantii sa se implice in actiunile viitoare ce se vor desfasura pe parcursul celor 

patru ani de implementare.  

In vederea familiarizarii audientei cu tema proiectului ERNEST, a fost definit turismul durabil 

in comparatie cu turismul sustenabil. De asemenea, a fost descris proiectul ERNEST, cu 

referire la: programul de finantare, consortiul proiectului, rolul ADR SE in implementarea cu 

succes a proiectului; obiectivul general si obiectivele specifice; ariile strategice ce vor fi 

analizate in cadrul proiectului. 

Majoritatea regiunilor partenere detin experienta in domeniul cercetarii turismului sustenabil, 

de aceea bunele practici pot fi transferate Regiunii de Dezvoltare Sud-Est iar actorii cheie 

reprezinta principalii beneficiari al acestui schimb de experienta.  

In acest sens, membrii echipei de implementare a proiectului ERNEST au prezentat doua din 

bunele practici impartasite de catre partenerii proiectului, respectiv Regiunea Toscana/Italia si 

Regiunea South West Tourism/Anglia. S-a remarcat experienta Regiunii Toscana cu privire la 

indicatorii pentru turismul sustenabil, activitatea de colectare a datelor statistice privind 

turismul incepand in anul 1990. Mai mult, a fost infiintat „Observatorul Regional de Turism” 

cu rol in procesarea datelor statistice colectate si realizarea de studii si cercetari privind 
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tendintele pietei (cerere si oferta) si studii tematice, un exemplu de studiu tematic fiind 

„Certificarea de mediu a IMM-urilor din turism si a autoritatilor locale”. 

                                                                                    

Buna practica prezentata de catre South West 

Tourism se refera la dezvoltarea unui 

instrument de lucru care reda „amprenta” 

(impactul) turismului si la indicatorii utilizati 

la nivel regional. Astfel, a fost creat un 

software impreuna cu Institutul de Mediu din 

Stockholm intitutat „REAP Tourism” 

(Resources and Energy Analysis Programme 

on Tourism) avand rolul de a: 

 cuantifica „amprenta” asupra mediului produs de activitatea turistilor pentru o anumita 

zona sau eveniment; 

 compara “amprenta” vizitatorilor cu un sejur de 1 zi si al celor cu un sejur de mai 

multe zile in cadrul unei zone si intre zone precum si comparatii ale impacturilor 

produse de-a lungul timpului; 

 compara „amprenta” anumitor tipuri de vizitatori cu diferite tipuri de 

activitati/categorii de cheltuieli; 

 explora optiunile de reducere a „amprentei” prin crearea de scenarii viitoare 

Concluzii 

A fost subliniat faptul ca, proiectul ERNEST ofera regiunilor partenere oportunitatea de a 

impartasi din experiente, cunostinte si bune practici in domeniul cercetarii turismului 

sustenabil. Aceasta initiativa va ajuta actorii cheie din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

sa dezvolte metodologii comune in vederea identificarii si utilizarii unor indicatori in acest 

domeniu si sa disemineze rezultatele si beneficiile obtinute. 

Astfel, actorii cheie pot invata din experienta regiunile partenere ale proiectului pentru a 

identifica noi metode de cercetare, indicatori ce s-au dovedit a fi foarte utili si care nu se 

regasesc in acest moment la nivel regional. Proiectul de fata isi propune sa reuneasca actorii 

cheie de la nivel local, regional si interregional si sa-i incurajeze sa-si impartaseasca idei si 

experiente in vederea imbunatatirii propriei activitati desfasurate. 


