România - prima ţară din Europa care lansează
criterii de evaluare pentru „destinațiile de ecoturism”
2 noiembrie 2012
Astăzi s-au lansat destinațiile de ecoturism din România și criteriile de recunoaștere a acestora.
România devine astfel prima țară din Europa care a dezvoltat un sistem de recunoaștere a
destinațiilor de ecoturism pe baza criteriilor dezvoltate de Consiliul Global de Turism Durabil (GSTC)
și a Standardelor Europene de Ecoturism (EETLS).
„Avem o ocazie unică de a ne poziţiona pe piaţa europeană de ecoturism atât din punct de vedere
tehnic, prin criteriile de ecoturism, cât şi din punct de vedere imaginii pozitive pe care ecoturismul o
poate oferi pe piaţa reală de turism, imagine legată de natura şi de cultura rurală din România” a
declarat Andrei Blumer, Preşedintele Asociaţiei de Ecoturism din România.
Criteriile pentru recunoașterea destinațiilor de ecoturism au fost elaborate într-un proces participativ
într-un grup de lucru interministerial de către Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
(MDRT), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT), și Asociația de Ecoturism din
România (AER), în colaborare cu Ministerului Mediului, Ministerul Agriculturii, ANTREC, WWF
România, RNP Romsilva și UNDP.
Lansarea a avut loc în cadrul Conferinței Naționale de Ecoturism organizată la Biblioteca Națională a
României de Asociația de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT).
La conferință au participat doi experți internaționali în ecoturism, doamna Ayako Ezaki, director de
comunicare - Societatea Internațională de Ecoturism - TIES, și domnul Herbert Hamele, membru al
consiliului de conducere al Global Sustainable Tourism Council și European Ecotourism Labeling
Standards, precum și reprezentanți din destinațiile de ecoturism din România.
Cu această ocazie am lansat şi o invitaţie de a redescoperi o nouă faţă a României, printr-o
experienţă totală a celor cinci simţuri, la care l-am adăugat pe cel de-al şaselea, bunul simţ. Lansăm
astfel o campanie pozitivă de promovare a ecoturismului în România, a turismului cu bun simț,
pentru români şi pentru străini. O campanie de un an, al cărei scop este recunoașterea unei
dimensiuni noi a naturii şi a satului tradiţional din România, o dimensiune economică şi socială.
Tot astăzi a fost prezentat prototipul lotcii ecoturistice – un nou model de barcă dezvoltat de Ivan
Patzaichin şi marangozii din Tulcea.
Evenimentul se încadrează în seria de evenimente Plug to nature, organizat de Asociația Ivan
Patzaichin - Mila 23 și este realizat cu sprijinul Fundației pentru Parteneriat și Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe.

Notă pentru editori:
Destinațiile ecoturistice sunt zonele geografice unde se poate practica o formă de turism care
respectă natura şi tradiţiile locale. Ecoturismul reprezintă un instrument excelent de dezvoltare
durabilă locală a zonelor rurale din apropierea sau din interiorul ariilor naturale protejate, iar în
momentul de față din ce în ce mai multe zone se cristalizează ca destinații de ecoturism cu o rețea de
servicii bine închegată și infrastructură turistică specifică (Țara Dornelor, zona Băilor Tușnad, Țara
Hațegului – Retezat, Pădurea Craiului - Apuseni, Delta Dunării, Podișul Hârtibaciului etc).
1.Persoană de contact: Bogdan Papuc, Responsabil marketing şi certificare – Asociaţia de Ecoturism din
România, bogdan.papuc@eco-romania.ro, 0728.974801,
2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi: www.eco-romania.ro/ro și
www.facebook.com/eco.romania
3. Pentru informaţii despre Asociaţia Ivan Patzachin - Mila 23, accesaţi: www.rowmania.ro
4. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi: www.repf.ro

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat şi CEE Trust
nu sunt răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

