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Ecoturismul, recunoscut de OMT și integrat de către ANT și Ministerul
Mediului în programul de guvernare.

Braşov, 04 iulie 2013: 30 de afaceri certificate în Sistemul Eco-Romania al AER,
ecoturismul unul dintre cei trei piloni de bază ai turismului românesc, 10 destinații în
curs de evaluare de către Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) și Conferința
Europeană de Ecoturism în octombrie, în România.
Astfel, după exact 10 ani de muncă, „visele” Asociației de Ecoturism din România încep să
prindă contur: ecoturismul este considerat în termeni concreți ca pilon de bază al turismului
românesc de către ANT, alături de turismul cultural și cel balnear, iar majoritatea
reprezentanților industriei turistice din România aderă la Codul de Etici în Turism al
Organizației Moniale a Turismului. Toate acestea s-au întâmplat ieri, în cadrul Conferinței
Internaționale de Turism organizate la Palatul Parlamentului de către Ministerul Economiei și
ANT, sub patronajul OMT.
AER și-a luat ca angajament încă de la înființare, acum 10 ani, să adopte ca organizație
principiile de ecoturism și să convingă membri săi în a adera la codul de etică integrat în cadrul
sistemului de certificare Eco-Romania. Astfel, în ultimii ani peste 30 de tipuri de produse
ecoturistice (programe turistice și pensiuni) au fost certificate în sistemul Eco-Romania.
Totodată AER și partnerii săi au lucrat cu 10 destinații de ecoturism pentru a avea o rețea de
servicii responsabile la nivel local care colaborează cu administrația ariei naturale protejate și
administrațiile locale. Astăzi aceste destinații sunt în curs de recunoaștere de către ANT prin
sistemul inovativ de criteri pentru destinații de ecoturism ce poziționează România ca lider
european în acest moment.
”Sper din tot sufletul ca angajamentele luate ieri de către Autoritatea Națională în Turism,
Ministerul Mediului și de către reprezentanții industriei turistice din România să se transforme
în programe reale ce vor duce la înverzirea și creșterea perfomanței turismului românesc pe
piața europeană și nu doar la un exercițiu de imagine în fața Organizației Mondiale a
Turismului” declară Andrei Blumer, Președinte AER. ”Turismul românesc are într-adevăr
nevoie de un astfel de salt calitativ. Noi, pe sectorul de ecoturism, am făcut acest salt și după
10 ani încep să se vadă roadele. Dacă și cealaltă parte a industriei turistice va pune în practică
Codul de Etică al OMT semnat ieri, turismul românesc are șanse să arate altfel în următorii ani.
Dar pentru acest lucru trebuie un efort clar cu rezultate concrete pentru a nu rămâne doar un
exercițiu de imagine ce se va întoarce ca un bumerang împotriva tentativei de poziționare a
României pe piața europeană. Noi organizăm în România Conferința Europeană de
Ecoturism în 23-25 octombrie 2013, tocmai pentru a poziționa România pe harta turismului
european” a declarat Bogdan Papuc, director AER.
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Notă pentru editori:
AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea
naturii şi a veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturală. În acest fel,
AER contribuie la creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca
element esenţial al imaginii turistice a României.
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. Pentru detalii despre sistemul de certificare în ecoturism Eco-Romania și dezvoltarea
destinațiilor de ecoturism, vă rugăm să ne contactaţi: Bogdan Papuc, director executiv,
bogdan.papuc@eco-romania.ro, 0728.974.801
2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi:
www.eco-romania.ro/ro sau www.facebook.com/eco.romania
3. Detalii despre Conferința Europeană de Ecoturism organizată de AER în perioada 23-25
octombrie 2013: www.european-ecotourism.eu
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