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Asociaţia de Ecoturism din România
un parteneriat pentru conservarea naturii şi turism în România

Asociatia de Ecoturism
din Romania

Puteţi deveni Membru acum!

Asociaţia de Ecoturism din România (AER) este un parteneriat între sectorul public/voluntariat din
România în domeniul conservării naturii şi culturii (fundaţii, asociaţii, arii protejate, parcuri naţionale, etc.)
şi sectorul privat în domeniul turismului românesc (agenţii de turism, tour-operatori, pensiuni, ghizi, etc.).
Deﬁniţia ecoturismului în accepţia AER:
Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea
naturiişi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. conservarea şi protejarea naturii;
2. folosirea resurselor umane locale;
3. caracter educativ, respect pentru natură – conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
4. impactul negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural.
(Adoptată de AER după deﬁniţia consacrată dată de Organizaţia Mondială a Turismului)
Obiectivele AER:
1. Promovarea conceptului şi a principiilor ecoturismului la nivel local, regional şi naţional;
2. Promovarea ecoturismului ca instrument de conservare a naturii;
3. Promovarea valorilor naturale şi tradiţionale ca atracţii ecoturistice şi păstrarea acestor valori;
4. Implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor ecoturistice;
5. Promovarea ecoturismului ca instrument prin care populaţiile locale realizează venituri;
6. Încurajarea folosirii resurselor locale de către ofertanţii de produse ecoturistice;
7. Crearea şi menţinerea unui sistem de servicii de calitate în ecoturism;
8. Crearea şi implementarea unui sistem de certiﬁcare în ecoturism.
Calitatea de MEMBRU AER:
Conform Statutului şi Regulamentului Interior AER, există 2 categorii de membri:
1. Persoane juridice şi persoane ﬁzice care au de promovat produse ecoturistice prin activităţile AER. Aceşti
membri vor plăti o cotizaţie anuală de 200 lei, la care se adaugă o taxă de promovare de 300 lei / an.
2. Persoane ﬁzice și juridice care nu au produse de promovat prin AER. Aceşti membri vor plăti o cotizaţie
anuală de 200 lei.
Cum devin Membru AER?
1. Decideţi dacă aveţi (sau nu) produse ecoturistice care doriţi să ﬁe promovate prin activităţile AER. Cui
aparţin aceste produse ecoturistice (Dvs. ca persoană ﬁzică, ﬁrmei Dvs., Asociaţiei Dvs., etc.)?
2. În funcţie de răspunsul la întrebarea de mai sus, decideţi care persoană va face adeziunea ca membru
AER: Dvs. ca persoana ﬁzică, ﬁrma Dvs., Asociaţia Dvs., etc.
3. Completaţi formularul ataşat în numele persoanei care face adeziunea ca membru AER.
4. Adăugaţi o scurtă descriere (max. 1 pagină) privind activitatea şi/sau interesul Dvs. în ecoturism.
5. Completaţi declaraţia că sunteţi de acord cu principiile de ecoturism, cu obiectivele AER, şi că le veţi
respecta.
6. Obţineţi recomandări de la doi membri AER.
7. Trimiteţi formularul, descrierea, declaraţia şi recomandările pe adresa: Bogdan Papuc, AER, OP 1 CP 210,
Braşov 500500; e-mail: bogdan.papuc@eco-romania.ro , tel: 0728 974801, fax: 0368 441084. Sau
înmânaţi-le unui membru al Consiliului Director AER.
8. După acceptarea ca membru AER de către Consiliul Director, trebuie să achitaţi taxa de înscriere de 100
RON şi cotizaţia.

Notă despre Certiﬁcare AER şi produsele promovate:
Începând cu luna septembrie 2005, AER a lansat un sistem de certiﬁcare a produselor ecoturistice în România. Sistemul va certiﬁca produse
de cazare şi tur, precum şi destinaţii. Până când va exista un număr suﬁcient deproduse certiﬁcate prin acest sistem, AER va promova
oricare produse ale membrilor care respectă principiile de ecoturism. Însă începând din 2010, conform deciziei luate de către membrii AER
la Adunarea Generală din decembrie 2008, AER va promova NUMAI pe acei membri care au cel puţin un produs certiﬁcat.
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Cerere de Adeziune Membru AER

Către Asociaţia de Ecoturism din România – În atenţia Consiliului Director:
Firma / Organizaţia / Asociaţia / Fundaţia / Persoana Fizică Autorizată, etc:

cu sediul social în (stradă, număr, localitate, județ):

CUI:

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr:

cont bancar:

deschis la banca:
reprezentat(ă) de către Domnul / Doamna:
domiciliat(ă):

adresa poştală:
telefon:

fax:

identiﬁcat(ă) cu:

seria:

e-mail:
nr.

eliberat de

, vă rog să aprobaţi dobândirea calităţii de membru (asociat) al Asociaţiei de

la data:
Ecoturism din România.

Sunt/em (bifaţi ceea ce se aplică):
Agenţie de turism:
Tour-operator:
Unitate de cazare:
Destinaţie ecoturistică:
Ghid de turism:
Altele: (speciﬁcaţi):

Am / avem produse ecoturistice care dorim să ﬁe promovate prin activităţile AER:
Da:

Nu:

Sunteţi membru în alte organizaţii de turism?
Da:
Detalii:

Nu:
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Declaraţie:

Sunt / suntem de acord cu principiile ecoturismului şi vom respecta obiectivele AER. Am luat cunoştinţă de
conţinutul Statutului şi Actului Constitutiv AER autentiﬁcate sub nr. 691 şi respectiv 690 din 17 iulie 2003 la
Biroul Notarului Public Stoian Coriolan Adriana, cunoaştem drepturile şi obligaţiile ce revin membrilor
asociaţiei şi înţelegem să le respectăm.
De asemenea, declarăm că suntem de acord să achităm cotizaţia stabilită.

Data:

Semnătura:

