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IMPACTUL ECONOMIC, SOCIAL ȘI DE MEDIU
A TURISMULUI RURAL ROMÂNESC
Șansele de a revitaliza zonele rurale sunt evaluate nu doar în raport cu potenţialul de dezvoltare
agricolă/silvică, ci şi cu potenţialul de diversificare a portofoliului de profesii neagricole, prin dezvoltarea
și consolidarea sectoarelor industrial și de servicii. Fără a minimiza importanța agricolului, una din
premizele dezvoltării economice a zonelor rurale o constituie promovarea activităţilor turistice. Impactul
activităţilor de turism asupra comunităţilor rurale şi mediului înconjurător a devenit un subiect de interes
în ultimul timp. Cercetările arată că dacă este gestionat bine, turismul rural poate contribui în mod
semnificativ la dezvoltarea comunităților rurale, dacă nu, poate avea efecte devastatoare asupra naturii şi
societăţii. Pentru monitorizarea impactului economic, social și de mediu au fost stabilite o serie de criterii
și indicatori. Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva dintre criteriile care stau la baza metodelor de
identificare, măsurare și evaluare a impactului activităților de turism rural.
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ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACT
OF ROMANIAN RURAL TOURISM
The chances to revitalize the rural area are assessed not only in relation to the agricultural/forestry
development potential, but also to the potential of diversification of the porfolio of non-agricultural
professions, through the development and consolidation of the industry and services sectors. Without
minimizing agriculture importance, one of the premises of the economic development of rural areas is to
promote the tourism activities. The impact of tourism activities upon the rural communities and
environment has become a subject of interest lately. The research findings show that if it is well managed,
rural tourism can significantly contribute to the rural community development; if not, it could have
devastating results upon nature and society. For its monitoring, a series of criteria and indicators was
established. The aim of this paper is to present a few criteria underpinning the identification,
measurement and evaluation methods for the impact of rural tourism activities.
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