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Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului“. Domeniul major de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică“; Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specifice şi a activităţilor de marketing.
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JUDEŢUL

Peisaj Arealul Dărmăneşti

Farmecul şi binecuvântarea naturii

Turismul de

AGREMENT şi BALNEAR
Graţie poziţionării sale geografice judeţul Bacău deţine variate forme de
petrecere a timpului liber şi recuperare medicală. Cheile şi Cascada Slănicului,
traseele montane în Munţii Nemira, izvoarele minerale sau centrele de
tratament de la Slănic Moldova şi Târgu Ocna reprezintă adevărate motive
pentru vizitarea acestor meleaguri.

BACĂU

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova
Amplasat în centrul staţiunii Slănic Moldova, Sanatoriul Balnear oferă servicii de recuperare medicală pentru
adulţi şi copii, în regim de spitalizare şi ambulatoriu, cu predilecţie pe profilele de patologie respirator şi hepatodigestiv. A fost înfiinţat prin OMS 400/2000 iar prin HG 1106/2002 a fost declarat unitate sanitară de interes
public naţional.
Aria de adresabilitate a sanatoriului cuprinde şi profilele renal, reumatismal-cronic-degenerativ şi circulator.
Sanatoriul Balnear Slanic Moldova se numără printre cele trei unităţi Balnare de la nivel naţional incluse în
această categorie, alături de cele de la Techirghiol şi Mangalia.

Izvoarele minerale Slănic Moldova
STAŢIUNEA SLĂNIC MOLDOVA este renumită
pentru cele 20 de izvoare minerale cu ape
carbonatate, bicarbonatate, uşor sulfuroase,
clorate, sodice, hipertonice, hipotonice şi
oligominerale, izvoare descoperite încă din anul
1801. În 1852 s-au efectuat primele teste
chimice, iar în 1877 au apărut primele instalaţii
balneare. De-a lungul timpului, calităţile apelor
minerale descoperite aici au fost confirmate prin
medaliile obţinute la expoziţiile internaţionale de
la Paris, Viena, Frankfurt etc. Specialiştii le-au
comparat cu apele minerale de la Karlovy Vary,
Vichy, Aix-les-Bains.

Botezată "Perla Moldovei", Slănic Moldova asigură
tratament pentru tulburări digestive (gastrite
cronice hipo şi hiperacide, ulcere gastrice şi
duodenale, afecţiuni stomacale postchirurgicale,
colite cronice atipice, colon inflamabil, constipaţie
cronică), boli hepatobiliare (dischinezie biliară,
colicistită cronică cu sau fără calculi, stări
postoperatorii în boli ale ficatului), boli metabolice
şi nutriţionale (diabet melitus, forme uşoare şi
intermediare, obezitate), boli ale rinichiului şi
urinare (stări de după tratamentul infecţiilor
urinare, acolo unde nu au existat leziuni sau
dereglări renale).

Clădirea Casino - Slănic Moldova

Parcul din Slănic Moldova
Parcul Central din Slănic Moldova are o suprafaţă de 4,16 ha şi oferă posibilitatea turiştilor de a petrece
timpul liber într-un cadru încântător, contribuind, în acelaşi timp, la imaginea pozitivă a staţiunii. Atent şi
permanent îngrijit de administraţia locală, Parcul din staţiune cuprinde alei amenajate cu bănci printre
copaci falnici şi flori colorate, un foişor realizat în acelaşi stil arhitectural cu întregul ansamblu al
Cazinoului, fântâni arteziene şi cascade antropice, busturi ale unor personalităţi culturale româneşti, un
modern spaţiu de joacă pentru copii, internet wireless etc.

Cheile Slănicului se întind pe o lungime de aproximativ 400m, paralel cu şoseaua asfaltată, la o cotă
inferioară. Formată din roci de dimensiuni mari coborând în trepte domoale, cascada reprezintă o
porţiune din Cheile Slănicului care stabilesc demarcaţia dintre muntele Pufu (malul stâng) şi muntele
Dobru (malul drept). Peisajul Cascadei este completat de pădurea de foioase de pe maluri.
O punte construită peste cascadă facilitează trecerea pe malul stâng al râului, la aleea cu dale din beton
ce se întinde în amonte şi în aval şi oferă turiştilor posibilitatea de a surprinde o privelişte deosebit de
frumoasă asupra cascadei şi cheilor.

TRASEUL
Traseul 300 de scări” este cunoscut şi ca
„Traseul 5” şi reprezintă de fapt o plimbare
prin pădurile de la poalele muntelui Dobru,
deasupra zonei izvoarelor minerale din Slănic
Moldova şi de-a lungul Cheilor Slănicului.
Fiind destinat relaxării active a turiştilor,
traseul „300 de scări” nu necesită pregătire
fizică deosebită şi nici echipamente
specializate pentru drumeţii montane, cu
atât mai mult cu cât porneşte şi se încheie în
preajma zonei izvoarelor.

300 de scări

Scările (treptele), mai mult sau mai puţin
300 la număr, sunt în general din piatră dar
pe alocuri sunt completate cu unele din
beton. Traseul prin pădure nu este dificil şi
este accesibil atât vara cât şi iarna. Durata
medie a traseului complet este de 2,5 – 3
ore.

Traseul porneşte din staţiune, din apropierea zonei izvoarelor, chiar din dreapta izvorului denumit „300
de scări”. Scările urcă prin pădure uneori abrupt şi în serpentine, alteori mai domol. Din loc în loc sunt
zone în care se poate vedea staţiunea şi munţii Nemira. La coborâre, unele porţiuni sunt ceva mai
abrupte dar practicabile chiar şi pentru turiştii care vin la odihnă în staţiune, cu toate că unii turişti
preferă să se întoarcă pe scări la punctul de plecare. Traseul revine în staţiune prin zona Popasului,
aproape de Cascadă şi continuă de-a lungul Cheilor Slănicului până în zona izvoarelor.

Trasee montane în

Munţii Nemira

Peisaj Munţii Nemira

Munţii Nemira fac parte din grupa centrală a Carpaţilor Orientali, delimitând extremitatea ei sudică, şi se
încadrează în zona munţilor sedimentari estici. Culmea principală este orientată pe direcţia nord-sud iar
treimea mijlocie a culmii principale reprezintă chiar linia de separare dintre judeţele Bacău şi Covasna.
Traseele din munţii Nemira atrag iubitorii de munte datorită peisajelor deosebite şi sălbăticiei locurilor. Mai
puţin exploataţi din punct de vedere turistic în comparaţie cu alţi munţi şi cu înălţimi mai modeste (vârful cel
mai înalt având 1649 m), munţii Nemira oferă în permanenţă turiştilor surpriza descoperirii unor locuri
minunate.
Accesul spre traseele din munţii Nemira se poate face din Dărmăneşti (localitatea Sălătruc, în apropiere de
Barajul Poiana Uzului), din comuna Dofteana, din Slănic Moldova (din staţiune şi din zona popasului turistic),
din comuna Oituz (localitatea Poiana Sărată), din pasul Oituz şi din judeţul Covasna (comunele Lemnia,
Breţcu şi Estelnic).

Izvoarele de apă minerală din

Târgu Ocna

Cele şapte izvoare minerale din Târgu Ocna izvorăsc la poalele dealului Măgura, în Parcul Balnear Măgura şi
sunt amenajate modern în apropierea Centrului Balnear. Prima amenajare a izvoarelor a fost realizată în anul
1888. Analizele realizate de către Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie INRMFB au arătat că acestea au conţinuturi cuprinse între 4,139 -12,793 g/I şi prezintă interes terapeutic
pentru cura internă şi externă.

Salina Târgu Ocna este amplasată pe valea
Trotuşului, într-un cadru natural deosebit din
apropierea oraşului Tg. Ocna. Începuturile
exploatării sării în zonă se pierd în negura
vremii, însă, cea mai veche mărturie scrisă
datează din anul 1380.
În prezent, exploatarea sării se realizează la
orizonturile (etajele) X şi XI al minei Trotuş, iar
activitatea de turism este concentrată la
etajul IX. Desprinderea sării de masiv se
realizează printr-o tehnologie de lucru
similară cu cea aplicată pe plan mondial şi
cuprinde următoarele operaţii: copturirea,
havarea, per forarea, încărcarea şi
împuşcarea găurilor de mină, transportul
sării. Spaţiile interioare ale minei vizitabile
sunt săli şi coridoare boltite sau cu tavan plat,
cu suprafaţă neregulată.

Mediul de salină
Salina Târgu Ocna

CARACTERISTICILE MEDIULUI SUBTERAN
TEMPERATURA: constantă, 120C;
UMIDITATE: circa 50%;
ÎNĂLŢIMEA CAMEREI: 8 m;
SUPRAFAŢĂ UTILĂ: 8.900 m2;
ALTITUDINE: 138 m;
DIFERENŢĂ DE NIVEL: 136 m;
LIPSA CURENŢILOR DE AER;
AEROSOLI SALINI.

Parcul şi Centrul de tratament balnear

Parc Măgura-Târgu Ocna

Centru de tratament balnear Parc Magura din Târgu Ocna este o investiţie recentă a autorităţilor
locale şi este situată în Parcul Balnear Măgura, în imediata apropiere a izvoarelor minerale. Centrul
are o suprafaţă de 1.019 mp şi cuprinde o bază de tratament, un corp social şi un corp tehnic.
Baza de tratament cuprinde spaţii de testare medicală, spaţiile de fizioterapie, întreţinere şi
recuperare precum şi spaţiile tehnice aferente. Acest corp de clădire este construit din două aripi
dispuse simetric în fiecare dintre ele urmând a funcţiona cabinete pentru tratamente de
fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, băi galvanice, împachetări cu parafină, dietoterapie,
masaj recuperatoriu, duş subacvatic, tratamente cu aerosoli, cabinet de înfrumuseţare, drenaj
limfatic. Într-un viitor apropiat, centrul va pune la dispoziţia turiştilor şi o modernă sală de fitness.
Serviciile oferite de dotările bazei de tratament sunt completate cu funcţiunile complementare,
respectiv două piscine în aer liber, amplasate în incinta interioară a bazei de tratament, una pentru
adulţi şi cealaltă pentru copii.

Turism montan aferent arealului

Târgu
Ocna
SALZBURGUL ROMÂNIEI

Peisaj Munţii Nemira

Se poate practica în aria limitrofă a oraşului Târgu
Ocna, în Munţii Berzunţi şi Nemira, prin drumeţii
montane, unde există o reţea de poteci, dintre care
unele sunt marcate. Pot fi menţionate: vârfurile
Şandru Mare (1639m) şi Nemira (1648m) rezervaţie naturală complexă; masivele muntoase
Cerbu (886m) şi Puf (1046m) cu poteci marcate
pentru amatorii de drumeţii; Vârful Lacos (1236m) punct de belvedere; culmea Berzunţi, cu Vârful
Măgura (982m); pasul Oituz (863m); Dealul Perechiu
(rezervaţie naturală acoperit cu vegetaţie
abundentă, cu diverse elemente termofile); văile
săpate în Munţii Trotuş şi afluenţii săi Uz, Dofteana,
Slănic, Oituz, Caşin şi Tazlăul Mare.

CASCADA BUCIAŞI
Pornind de la cantonul silvic Buciaşi
spre amonte, pe valea acestui pârâu,
după doar 40 de minute (2,5km)
ajungem la cea mai mare şi mai
frumoasă cascadă din judeţul Bacău,
Cascada Buciaş. În această zonă,
declarată rezervaţie naturală şi-au
găsit adăpost capre negre, lupi şi
vulpi.

Încadrat de munţii Nemira, Ciuc şi Berzunţi, la confluenţa râului Uz cu râul Trotuş, arealul turistic Dărmăneşti cuprinde
obiective turistice cu un potenţial de dezvoltare încă neexploatat. Cadrul natural de excepţie, cu rezervaţii naturale şi cu
zone sălbatice cum rar se mai întâlnesc, tradiţiile unice şi păstrate cu sfinţenie de dărmăneşteni, dintre care jocul ursului
este, fără îndoială, o comoară transmisă ca o moştenire intrinsecă de la generaţie la generaţie, ospitalitatea şi mărinimia
locuitorilor oferă văii Uzului valenţe de zonă turistică de excepţie.
Barajul Poiana Uzului este un baraj antropic construit din contraforţi de 80 m înălţime şi cu un volum de apă de
90 mil. mc, al doilea de acest fel din Europa, fiind dat în exploatare în anul 1972. Acest lac alimentează cu o apă deosebit
de bună mai multe oraşe (Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna, Moineşti, Oneşti, Bacău) şi mai multe comune din judeţul
Bacău. Pe lângă peisajele deosebite din zona lacului situat între munţii Nemirei şi munţii Ciucului, barajul este un loc
preferat de pescarii sportivi din Dărmăneşti, din judeţul Bacău şi nu numai.
Lacul Bălătău este un lac de baraj natural format în 1883, similar Lacului Roşu, pe valea Izvorului Negru care izvorăşte de
sub culmile Nemirei. Este declarat monument al naturii, prin apartenenţa sa la Rezervaţia Naturală Munţii Nemira,
inclusă în reţeaua ecologică europeană.
Tot în Dărmăneşti se găseşte, tronând peste Valea Uzului, Castelul Prinţesei Marina Ştirbei, numită şi “Prinţesa Aviaţiei
Române”. Prinţesa, prima femeie româncă care a pilotat un avion şi prima femeie pilot militar, este una dintre eroinele
României, implicându-se foarte mult în salvarea vieţilor răniţilor din cel de-al II-lea Război Mondial. Prinţesa Ştirbei a fost
deosebit de îndrăgită de dărmăneştenii de odinioară, mai ales de copiii cărora, potrivit poveştilor care încă mai dăinuie în
casele localnicilor, le împărţea dulciuri când venea la Castel, aterizând pe un aerodrom amenajat pe un plai din apropiere.
Castelul din Dărmăneşti era reşedinţa de vară a prinţesei şi a prinţului George Ştirbei, iar pe timpul Războiului a fost
transformat de Prinţesă în sanatoriu.

Peisaj Munţii Nemira

Barajul Dãrmãneşti

Arealul turistic Dărmăneşti,
lacul de acumulare „Poiana Uzului“
Cascada Nasolea Mare

Patrimoniu
şi memorie culturală

Turismul
cultural

Casa memoriala George Bacovia
Bacău

Casa memorială George Bacovia este punctul de început al oricărui itinerar cultural băcăuan. Se
află în imediata vecinătate a monumentalei statui a lui Ştefan cel Mare, pe fosta stradă a Liceului,
actualmente strada George Bacovia, la nr. 13.
Poet simbolist, redescoperit de exegeţi în multiple ipostaze stilistice, de bibliografi ca preţios
subiect de studiu, ca şi de simplii iubitori de poezie, George Bacovia, deşi dispărut dintre noi de
aproape o jumătate de secol, face parte din viaţa noastră.
La 1 octombrie 1971 a fost inaugurată Casa Memorială George Bacovia.
Casa are şase încăperi cu odăi tip ,,vagon”, aici fiind păstrate o parte din manuscrise, ediţii
princeps (ca exemplu: ,,Plumb” – 1916, ,,Scântei galbene” – 1926, ,,Cu voi” – 1930, ,,Comedii în
fond” – 1936, ,,Ştanţe burgheze” – 1946) şi cărţi în limbi străine cu operele poetului.
La muzeu se găsesc şi obiecte ce au aparţinut poetului şi familiei sale: mobilier, tablouri, fotografii,
volume cu autografe şi o biografie scrisă chiar de G. Bacovia.
Camera de lucru are mobilierul închis la culoare, patul acoperit cu scoarţe moldoveneşti şi masa de
lucru. O altă cameră, mai mare, cu faţa spre stradă, este salonul; aici se află pianul, trei oglinzi
mari, dintre care una cu ramă de argint.

Casa memoriala Nicu Enea
Bacău

Clădirea în care se află expoziţia memorială Nicu Enea a fost construită în anul 1926, proprietar fiind
Gheorghe Paloşanu, tatăl Elvirei Enea. În această casă soţii Elvira şi Nicu Enea au trăit în perioada 1929
- 1960, informaţie inscripţionată şi pe plăcuţa de pe faţada casei, care o atestă ca obiectiv de
patrimoniu.
În noiembrie 1968, Elvira Enea face o ofertă de donaţie care cuprinde imobilul, terenul aferent, 130 de
lucrări de pictură, 210 de lucrări de grafică, mobilier şi obiecte care au aparţinut pictorului Nicu Enea,
donaţie acceptată de Comitetul Judeţean de Cultură în luna mai 1969. După amenajarea casei, în luna
decembrie 1970 aceasta se deschide pentru public, Elvira Enea îndeplinind funcţia de custode.
Colecţia 'Nicu Enea" este alcătuită din lucrările şi obiectele donate. Din totalul lucrărilor care alcătuieşte
colecţia, 54 de lucrări de pictură sunt expuse în cele trei săli ale casei la care se adaugă mobilierul,
obiectele personale ale pictorului şi câteva lucrări de sculptură mică. Expoziţia permanentă oferă
vizitatorului posibilitatea cunoaşterii operei lui Nicu Enea (1897-1960) a cărui afirmare se suprapune
temporal şi spiritual uneia dintre cele mai fertile şi tulburătoare perioade din istoria artei româneşti,
perioada interbelică.

Centrul de Cultură „Rosetti Tescanu - George
Enescu“ găzduieşte şi evenimente de tradiţie
precum:
- Festivalul internaţional de muzică în aer liber
”Enescu-Orfeu Moldav”
- Tabară internaţională de creaţie-artă plastică
- Şcoli de vară
- Concerte de muzică clasică

Centrul de Cultura
"Rosetti Tescanu - George Enescu" - Tescani
CENTRUL de Cultură "ROSETTI TESCANU GEORGE ENESCU" se află în satul cu acelaşi
nume, pe drumul naţional Bacău-Moineşti, la
35km de Bacău, la 30km distanţă de Oneşti, la
14km distanţă de Moineşti şi funcţionează în
fostul conac al renumitei familiii boiereşti Rosetti
Tescanu având statut de Edificiu declarat
monument istoric. A fost construit în anul 1880
într-un minunat parc dendrologic.
Între 1980-1990 a fost inaugurată Casa
Memorială Rosetti - Enescu din incinta imobilului
Principal. Din 1990 a devenit Centrul de Cultură
Tescani, apoi din 1993 Centrul de Cultură
"Rosetti Tescanu - George Enescu".
În prezent, în incintă se mai află: o sală de
concerte "OEDIPE" cu 60 locuri; estradă în aer
liber pentru orchestră de 60 persoane cu o
capacitate de 300 persoane; sală de conferinţe
cu capacitate de 35 locuri; trei ateliere
multifuncţionale; galerie de artă; bibliotecă;
bibliotecă de specialitate (G. Enescu), pentru
cercetare; sală de lectură şi audiţie.

Muzeul etnografic

din curtea bisericii

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ - Dărmăneşti

În anul 1924 enoriaşii din Boiştea împreună cu preotul Constantin Moiceanu au hotărât să ridice o nouă
biserică la mijlocul parohiei, întrucât cea veche se dovedise neîncăpătoare. Astfel au format un consiliu
parohial de iniţiativă care să adune bani şi materiale pentru această lucrare.
La etaj s-a amenajat un mic muzeu etnografic, în care s-au depus diferite obiecte folosite pe plan local de
înaintaşi, fiind acum pe plan de dispariţie cum ar fi: costume populare bărbăteşti şi femeieşti, scoarţe şi
lăicere, diferite obiecte necesare uzului gospodăresc precum: stative de ţesut, urzoi, maşină şi furcă de tors,
meliţă de cânepă, cheptenei, sucală, suveică, precum şi icoane şi carte veche.

Castelul familiei Ştirbei
Dărmăneşti
Palatul Ştirbei a fost construit la sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX de
Gheorghe Ştirbei şi Elisabeta Băleanu.
Este amplasat pe un platou aflat la altitudinea de 600 m. Se poate ajunge pe partea stângă
a Văii Uzului, pe un drum ce se desprinde din şosea, urcă pe dealul Măguricea. La o
distanţă de 4km, înaintând spre înălţimea dealului împădurit cu foioase şi conifere, se află
amplasat acest frumos castel.
Pădurile din împrejurimile oraşului Dărmăneşti, pe sute de hectare, în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, au aparţinut familiei domneşti Barbu Ştirbei. Prinţul Gheorghe Ştirbei a
amplasat acest frumos castel într-o zonă pitorească, integrându-se perfect în ambianţa
locului.
Din parcul palatului se intră în pădure şi de aici se poate urca pe diferite trasee şi chiar pe
muntele Nemira. Palatul a fost construit de maeştri italieni, după planurile arhitectului
Nicolae Ghika Dudeşti.
Este o construcţie masivă din caramidă pe 4 nivele (subsol, parter şi două etaje, parţial
P+1 în zona terasei semicirculare), cu o aripă (în „L”) numai parter + etaj şi alte două corpuri
parter, anexate acesteia din urmă. Intrarea principală se face pe o terasă cu scări ample.
Încăperile corpului principal destinate zonei oficiale (de primire, salonul mare, sufrageria,
birourile, sera, scara principală) au dimensiuni mult mai mari, cu deschideri până la 10m.
Tot aici avem acces spre terasa deschisă, semicirculară cu latura de 2,40m. Corpul lateral,
cu încăperi mai mici, ridicat pe 2 nivele, reprezintă zona administrativă a palatului.
Faţadele (parţial tencuite, parţial cu zidărie aparentă) prezintă ferestre cu ancadramente
din caramidă aparentă şi balcoane cu elemente decorative din lemn. Soclul este înalt din
piatră de carieră.

Monumentul DADA - Moineşti (Arealul Dărmăneşti)
Tristan Tzara este pseudonimul poetului şi eseistului român Samuel Rosenstock, născut la Moineşti şi stabilit în
Franţa. Tzara a fost cofondatorul mişcării culturale Dadaiste care a condus la o revolu?ie majoră în artele plastice
şi literatură. Tzara a murit în 1963, la Paris, şi este îngropat în Cimitirul Montparnasse.
Generaţia de artişti de după Primul Război Mondial, confruntată pentru prima dată cu ororile unui război care nu
dădea semne că s-ar apropia de sfârşit, a fost una din cele mai radicale din istoria umanităţii. Intelectualii,
dezertorii, refugia?ii politici, toţi revoltaţii împotriva absurdităţii acestui conflict, se reunesc în mod regulat în jurul
scriitorului român Tristan Tzara, organizatorul Cabaretului „Voltaire”, în Zurich, capitala Elveţiei, pe atunci stat
neutru. Vrând să răspundă absurdului prin absurd, ei îşi manifestă revolta mai curând prin provocare, decât prin
idei estetice, astfel înfiinţând ceea ce urma să devină curentul artistic „Dada”.
Monumentul DADA a fost ridicat la intrarea în municipiul Moineşti (dinspre Bacău) în cinstea lui Tristan Tzara şi a
curentului artistic generat de acesta, la celebrarea a 100 de ani de la naşterea artistului. Monumentul fost
realizat de sculptorul german de origine română Ingo Glass.

Monumentul „Măgura Ocnei“ - Târgu Ocna
Monumentul – Muzeu Măgura Ocnei este unul dintre cele mai impresionante monumente ridicate în memoria
osta?ilor căzuţi în primul război mondial. Este situat la altitudinea de 520 m pe dealul Măgura, la 2 km de
şoseaua Târgu Ocna - Slănic Moldova, după un drum care urcă spectaculos pe coasta muntelui. A fost construit
între 1925-1928 în memoria celor peste 14.000 de ostaşi români căzuţi în Primul Război Mondial pe fronturile
de la Oituz, Coşna şi Cireşoaia. Pe frontispiciu stă înscris: "Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut
datoria".
Lucrările pentru ridicarea acestui impunător edificiu au fost făcute de către soldaţii veterani, rămaşi în viaţă
după aprigele lupte de la Oituz-Coşna-Cireşoaia. Monumentul Eroilor cuprinde un parter şi două etaje, legate
printr-o scară interioară circulară, are o înălţime de 22 m şi este în întregime ridicat din piatră cioplită, în formă
de obuz. Până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, era păzit zi şi noapte de ostaşii din garnizoana
oraşului. După război, Monumentul a fost lăsat în paragină dar, între anii 1972-1974, el a fost renovat şi deschis
ca muzeu. Muzeul deţine o colecţie de fotografii originale din primul război mondial, diferite tipuri de armament
şi muniţie din primul război mondial, medalii onorifice acordate pentru fapte de vitejie, uniforme de soldat din
1917.

Catedrala „Înălţarea Domnului“ - Bacău
Catedrala Înălţarea Domnului din municipiul Bacău este cea mai
mare biserică din România şi a patra construcţie de acest gen din
Europa, având o suprafaţă de 1706mp, 81m lungime, 36m la
abside, capacitate maximă 5.000 de persoane, o înălţime de
70m (63m înălţime la nivelul turlei principale, la care se adaugă şi
crucea principală, înaltă de 7m).

Mărturii ale credinţei

Turismul
ECLEZIASTIC
locuri binecuvântate
de Dumnezeu

Catedrala „Înălţarea Domnului“ - Bacău

Biserica Ortodoxă „Sf. Varvara“
Târgu Ocna

Biserica Sfânta Varvara este o biserică
impresionantă, atât prin "arhitectura"
originală a acesteia, cât şi prin poziţionare.
Bisericuţa, închinată ocrotitoarei minerilor,
se află într-o imensă salină - mina de sare
"Trotuş" - din oraşul Târgu Ocna.
Salina este situată la circa doi kilometri de
oraş, în masivul de sare Vâlcele-Slatinele, la
240 de metri adâncime şi reprezintă, prin
microclimatul de salină, un important factor
natural de cură utilizat în terapia afecţiunilor
respiratorii.
Biserica a fost zidită şi amenajată în perioada
aprilie-decembrie 1992. Acest lăcaş de
rugăciune, ctitorit numai de minerii ce
muncesc aici, se află aşezat la o adâncime de
240 de metri, sub nivelul solului.

Mânăstirea „Măgura Ocnei“
Târgu Ocna
Mânăstirea Măgura Ocnei - Schitul Măgura Ocnei este menţionat prima oară în 1665. Se pare că, pe la
1757, schitul devine metoc al Epitropiei generale a Casei Spitalelor Sf. Spiridon şi doar aşa se poate
explica faptul că, în pomelnicul acestei sihăstrii, Constantin Racoviţă voievod apare ca prim ctitor al
aşezământului monahal.
Schitul a avut în lunga sa existenţă trei biserici construite succesiv. Prima, cu hramul Înălţarea Domnului,
a existat până pe la 1757, când cu sprijinul domnului Constantin Racoviţă se construieşte un nou lăcaş
cu hramul Sf. Gheorghe. Ruinându-se, o nouă biserică, cu hramul Buna Vestire, va fi ridicată, în anul
1803, de către arhimandritul Iacov. În timpul Primului Război Mondial, Schitul a fost bombardat, însă nu
a putut fi distrus. A fost reparat în 1923.

Biserica ”Precista” - Târgu Ocna
Biserica Precista din Târgu Ocna (1662; 1860) are ca hram „Adormirea Maicii Domnului” şi a fost zidită
prima dată în anul 1683 (după alte izvoare în 1662) şi apoi refăcută şi mărită în anul 1860, după cum
reiese din pisania care se află deasupra uşii la intrarea în pronaos: „Această biserică, fostă mănăstire
„Precista”, înălţată de boier Gheorghe Ursache, în anul 1683 şi prin testament închinată sfintei
mănăstiri „Ivirul” din Muntele Athos, cu timpul fiind deteriorată şi gata a se prăbuşi, a fost reconstruită şi
mărită prin cheltuiala şi supravegherea prea cuviosului arhimandrit şi stareţ Damaschin Iviritul, în anul
1860, prin ajutorul lui Dumnezeu (202 ani a fost mănăstire).

Biserica de lemn
„Cuvioasa Parascheva“
Târgu Ocna
Cea mai veche biserică de lemn, "Cuvioasa
Paraschiva", numită ulterior Biserica
Domnească, a fost construită din bârne, pe
malul drept al Vâlcicăi, pentru şavgăi.
Tradiţia spune că biserica a fost refăcută pe
locul alteia mai vechi care a ars.

Biserica „Buna Vestire“
Târgu Ocna

În 1664, marele logofăt Nicolae
Buhuş ridică pe malul stâng al
Trotuşului o frumoasă biserică de
plan triconic, cu turlă pe naos şi cu
turnul-clopotniţă pe pridvorul
vestic.
Biserica Răducanu este un
monument reprezentativ pentru
barocul târziu moldovenesc.
Ea înglobează şi elemente dintrun edificiu mai vechi (cel al lui Ion
Buhuş). Prodvorul, deasupra
căruia se ridică clopotniţa, este
boltit în boltă mănăstirească cu
penetraţiuni. Deasupra
pridvorului se găseşte o cămăruţă
în care călugării păstrau cărţile
vechi.

Biserica Catolică
Oituz

Interior Biserica Catolică Oituz

Vedere laterala Biserica Catolică Oituz

Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1734, cu hramul “Adormirea Maicii
Domnului”. În anul 1806 s-a ridicat bisericuţa care se află astăzi în grădina
vechii case parohiale. În anul 1854 s-a ridicat o altă biserică, din piatră, care a
durat până la primul război mondial când a fost distrusă în timpul luptelor care
s-au dus în zonă. După război, s-a construit din piatră, în anul 1924, actuala
biserică, având hramul “Preasfânta Treime”.

Biserica „Sfinţii Voievozi“
Poiana Sărată
În această Casă a Domnului, aflată sub ocrotirea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, poienarii se
împartăşeau cu veşnicia, Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, iar în tinda ei preotul descoperea
copiilor frumuseţea graiului românesc. Biserica a fost sprijin credincioşilor până în timpul Primului
Razboi Mondial. Aici îşi gaseau liniştea poienarii, aici îşi trăiau bucuriile, jucând “Hora Sfântului Ilie” şi
întemeind familii creştine, aici îşi odihneau strămoşii în drumul lor spre veşnicie, aici învăţau tot ceea ce
îi definea ca ortodocşi şi români. Dar războiul de reîntregire nu a adus numai bucuria distrugerii acelui
hotar (vama), loc care separa fraţii, ci şi năruirea zidurilor acelei cetăţi de veşnicie şi românism.
Arhitectul Leon Vulcănescu din Bacău, în colaborare cu antreprenorul Alexandru Nagy din TârguSecuiesc, aceşti “Manole ai Bisericii Neamului”, şi-au demonstrat înalta maiestrie prin proiectarea şi
zidirea acestui edificiu. Interiorul a fost pictat după 29 martie 1930 de celebrii pictori bizantini Gheorghe
şi Dimitrie Belizare din Piteşti, experţi ai Patriarhiei Române.

Biserica „Sf. Gheorghe“
Hârja
În primul război mondial, odată cu satul a ars şi
prima biserică cu hramul "Sf. Gheorghe",
construită din lemn în anul 1749 de către Aga I.
Cantacuzino şi soţia sa, Măria Racoviţă. Cea dea doua biserică, cu acelaşi hram, a fost
construită din fondul ctitoresc al enoriaşilor între
anii 1923-1930, în formă de cruce, din piatră şi
cărămidă şi s-a acoperit cu tablă. Piatra provine
din clădirea fostei Vămi Oituz care a străjuit la
graniţa dintre România şi Austro-Ungaria până
în anul 1918 (punctul Hârja -Poiana Sărată).
Privită din exterior are un aspect bine
proporţionat, construită în stil bizantin, cu două
turle şi un pridvor în exterior. Pictura murală,
lucrată în ulei, constă în câteva tablouri
religioase şi motive naţionale. Icoanele din
catapeteasmă au fost executate în anul 1929 de
pictorul Theodor Zarma din Turnu-Severin,
prezentând caracteristicile picturii din epoca
Renaşterii. În chip special, pe lângă stilul
arhitectonic al bisericii, se impune atenţiei
iubitorilor de artă bisericească, catapeteasma
sculptată în lemn de tei în anul 1928 de către
sculptorul Iorgu Săpătorul din oraşul Roman în
minunate broderii precum şi icoanele
împărăteşti. Biserica este înzestrată cu toate
obiectele de cult necesare.

Biserica
”Adormirea Maicii Domnului”
Borzeşti
Edificiul este de plan dreptunghiular fără turlă,
întâlnit la mai multe ctitorii ştefaniene, boltit cu
calote sferice. Faţadele prezintă ocniţe şi firide,
dar şi decoraţii de ceramică smălţuită - discuri şi
cărămizi. Soclul şi ancadramentele au profilatură
gotică.
Decoraţia faţadelor rezultă din îmbinarea
materialelor de construcţie (piatra brută şi
cărămidă), din jocul de arcături oarbe şi firide, din
folosirea ceramicii smălţuite, din elementele de
piatră profilată în stil gotic (soclu, ancadramente).
În incinta bisericii funcţionează Muzeul de
Cultură şi Artă Religioasă, înfiinţat în anul 1994,
cu un patrimoniu cultural important: icoane,
obiecte de cult şi cărţi vechi religioase (secolele
XVII-XIX).

Biserica de Lemn ”Sfântul Nicolae”
Ciolpani
Biserica Sf. Nicolae a fost construită pe locul unde, cu multe veacuri
în urmă, suliţaşul Ciolpan, ostaş în oastea domnitorului Moldovei,
Petru Şchiopul, întemeiase un schit de călugări. În anul 1730, schitul
se afla într-o avansată stare de degradare, iar medelnicerul Teodor
Cantacuzino a pus pe cei mai pricepuţi meşteri ai locului să
construiască din lemn de stejar din împrejurime o bisericuţă de
lemn.
În prezent aceasta este printre cele mai mici lăcaşuri de acest gen
din Moldova (L=7m, l=3m la pronaos, 5m la absidele laterale şi 2m
la altar). Are planul treflat, pronaosul absidat, absidele laterale pe
trei laturi şi absida altarului pe cinci laturi, decroşată.

Ansamblul Bisercii "Pogorârea Sf. Duh" şi
"Sfânta Treime" - Mănăstirea Bogdana
Sat Bogdana - Comuna Ştefan cel Mare
Mănăstirea Bogdana a fost ridicată în anul 1660.
Zidită din piatră şi caramidă, cu ziduri de apărare şi
turn clopotniţă, cu biserica în plan treflat, a avut ca
model necropola lui Ştefan cel Mare de la Putna.
Solomon Bârlădeanu, a înzestrat mănăstirea cu
moşii, obiecte de cult, cărţi, odoare de argint.
Lăcaşul a înfruntat de-a lungul vremurilor
numeroase intemperii ale vremurilor, fiind jefuită de
toate valorile.

Mănăstirea Runc - Buhuşi
Atribuită de tradiţia orală voievoduluui Ştefan cel
Mare şi Sfânt, care ar fi construit-o în urma luptei de
la Gura Orbicului din anul 1457, mănăstirea Runc
apare consemnată documentar la data de 1 aprilie
1695 cu ocazia unei danii făcute de medelnicerul
Ionaşcu Isăcescu cu soţia sa Alexandra, consideraţi
a fi de fapt ctitorii acestui sfânt lăcaş.
Mânăstirea Runc este situată la 32km nord-vest de
Municipiul Bacău, 6km nord de oraşul Buhusi.

Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”
Caşin
Anul construirii bisericii nu este cunoscut, dar în spatele icoanei ce reprezintă praznicul împărătesc, "Adormirea
Maicii Domnului", se găseşte o inscripţie din care rezultă că catapeteasma a fost reparată în anul 1797 de către
I. Popovici. De aici se poate considera că biserica a fost construită odată cu venirea "coloniştilor'' aduşi sau
veniţi din zona Rucăr – Dragoslavele, întrucât Biserica era locul central al unei comunităţi în jurul căreia se
desfăşura întreaga viaţă comunitară.
Conform unor surse, biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată de enoriaşi înainte de 1776 şi
reparată în anii 1928 şi 1933. Este singura biserică din judeţul Bacău construită în stil muntenesc de către
locuitorii Caşinului care veniseră încă din secolul al-XVIII-lea din zona Rucăr. Biserica de plan triconc, are un
frumos pridvor cu arcade în formă de acolade susţinute de patru coloane. Acoperişul este din şindrilă iar faţada
este simplă. Catapeteasma a fost pictată pe la 1794. Clopotniţa, separată de biserică, este tot în stil
muntenesc, şi adăposteşte un clopot din anul 1805.

Biserica ”Precista” - Bacău
Biserica Precista, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, parte componentă a Complexului arhitectonic al Curţilor
domneşti din Bacău, a fost construită în vremea lui Ştefan cel Mare, de fiul său, Alexandru, fiind sfinţită la 1
ianuarie 1491. Construită din piatră şi cărămidă, în stilul specific epocii lui Ştefan cel Mare, biserica este foarte
bine proporţionată, sveltă, de plan treflat cu turlă, având o lungime de 25,68 m; lăţimea pronaosului de 8,12 m şi
lărgimea în dreptul absidelor de 11,24 m.
Pronaosul este supralărgit, de formă patrată, cu intrarea spre vest şi două ferestre spre sud şi nord. Naosul are
absidele laterale semicirculare în interior şi cu câte cinci laturi în exterior. Absida altarului, semicirculară în interior
şi cu nouă laturi în exterior, este flancată de nişele proscomidiei şi diaconiconului. Pronaosul este boltit în calota
sferică pe pandantivi şi arcuri. Bolţi moldoveneşti cu arcade piezise se ridică deasupra naosului. Turla, cilindrică în
interior, prezintă în exterior opt feţe. Este aşezată pe o primă bază, de secţiune pătrată, din zidărie de piatră şi o a
doua stelată cu 12 vârfuri, de cărămidă. Doi contraforţi întăresc zidul în dreptul diaconiconului şi proscomidei.

La 1 iulie 1907 biserica Precista a fost declarată monument istoric.

Soclul de piatra brută, cu un profil de piatră de talie. Două rânduri de ocniţe cu arcurile şi picioarele de caramidă,
înconjura clădirea. La abside firide lungi, cu arcurile şi picioarele la fel de cărămidă, coboară până la soclu.
Ctitorul bisericii, Alexandru Voievod, a avut grijă de monument şi a dăruit proprietăţi şi bunuri materiale lăcaşului
sfânt. Între acestea menţionăm un frumos Tetraevanghel dăruit la 23 aprilie 1491, a unui Panaghiar şi a altor
obiecte sfinte. La fel, este demn de relevat că din porunca lui Alexandru, la 1494, s-a aşezat în interiorul bisericii o
piatră de mormânt, atribuită unui fiu al voievodului, descoperită în 1911 de arhitectul Virgil Drăghiceanu, decorată
în stil gotic şi aflată în prezent la Muzeul de Istorie din Bacău.
Biserica Precista a rezistat timpului, prin unele transformări şi reparaţii întreprinse în secolul al XVII-lea, în vremea
domnitorului Vasile Lupu. Din această perioadă provine o piatră de mormânt de la 1636, aparţinând domniţei
Cristina, soţia panului Mihai Fotena Postelnic, unul din ctitorii bisericii.

Biserica ”Sfântul Nicolae”
Bacău
Din însemnarea iconomului C.I.Iutzescu, făcută pe un Pidalion ediţie de la Neamţ (1844), reiese referirea directă la actuala
catedrală, referitor la care, în 1838, începe acţiunea de ridicare a
unei biserici prin adunarea de milostenii la creştini.
În 1848 biserica a fost terminată şi dată în folosinţă prin sfinţirea
ei. Biserica "Sfântul Nicolae" se caracterizează prin formele sale
decorative exterioare de sugestivă monumentalitate, ingenios
proporţionate. Întreaga compoziţie este axată pe ideea exprimării
cât mai clare, atât în exterior, cât şi în interior, a trăsăturilor
particulare a tipului structural monovat care a stat la baza
concepţiei.

Biserica Sfântul Ioan se află în municipiul Bacău, fost înălţată între 1802 şi 1812, se presupune, de către
loan Mocanu şi preotul loan Moisa. Biserica Sf. Ioan a fost ridicată la marginea cimitirului de atunci. Dorinţa
oamenilor a venit după marele cutremur din 1802, când albia râului Bistriţa s-a mutat spre Siret, lăsând în
urmă un mare dezastru, afectând biserica Precista, singura existentă la acea dată în Bacău.
Pictura sa interioară reprezintă stilul bizantin şi a fost realizată în doua etape, 1922-1931 şi 1969-1970. În
primele decenii ale secolului XIX, când încă nu apăruseră şcolile publice, preoţii acestei biserici îi învăţau pe
copiii de târgoveţi să scrie şi să citească.

Biserica ”Sfântul Ioan” - Bacău
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1. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova
2. Zona Izvoarelor Minerale
3. Parcul Balnear din Slănic Moldova
4. Cheile şi Cascada Slănicului
5. Traseul turistic „300 de scări“
6. Traseele montane în Munţii Nemira
7. Izvoarele de ape minerale
8. Salina Târgu Ocna
9. Centrul de tratement balnear Parc Măgura
10. Lacul de acumulare Poiana Uzului

11. Casa memorială George Bacovia
12. Centrul de cultură „Rosetti Tescani - George
Bacovia“
13. Casa memorială Nicu Enea
14. Muzeul etnografic din curtea bisericii
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel“
15. Castelul familiei Ştirbei
16. Monumentul DADA
17. Monumentul-muzeu „Măgura Ocnei“

18. Biserica „Sf. Varvara“ - în mina de sare
Trotuş
19. Mânăstirea Măgura Ocnei
20. Biserica Precista
21. Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva“
22. Biserica „Buna Vestire“
23. Biserica Catolică din Oituz
24. Biserica ”Sf. Gheorghe” - Hârja
25. Biserica ”Sf. Voievozi” - Poiana Sărată
26. Biserica din Borzeşti
27. Mânăstirea Ciolpani
28. Mânăstirea de la Runc
29. Mânăstirea Bogdana - Bogdana
30. Mânăstirea Caşin - Ca?in
31. Biserica Precista
32. Biserica „Sf. Nicolae“
33. Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“
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DEZVOLTARE DURABILA
Concepte - Principii
Conceptele „dezvoltării durabila”, respectiv
„dezvoltare durabila a turismului”, sunt relativ
recente, avându-si originile în Recomandarile
Conferintei ONU cu tema „Mediu si dezvoltare”,
care a avut loc la Rio de Janeiro în iunie 1992.
Codul global de etica pentru turism, adoptat de
Organizaţia Mondiala a Turismului în 1999,
subliniaza principiile potrivit carora turismul
este un factor al dezvoltarii durabile.
Raportul Brundtland defineste foarte clar
dezvoltarea durabila ca fiind „dezvoltarea care
urmareste satisfacerea nevoilor prezentului,
fara a compromite posibilitatea generatiilor
viitoare de a-si satisface propriile necesitati"
Rezulta ca durabilitatea pleaca de la ideea ca
activitatile umane sunt dependente de mediul
înconjurator si de resurse.
Desi, initial, dezvoltarea durabila s-a vrut a fi o
solutie la criza ecologica determinata de intensa
exploatare industriala a resurselor si
degradarea continua a mediului, în prezent
conceptul s-a extins si asupra calitatii vietii în
complexitatea sa, atât sub aspect economic,
social cât si sub aspect cultural.
Exista trei principii majore ale dezvoltării
durabile:
durabilitatea ecologica, asiguratoare a
unei dezvoltari suportabile cu mentinerea
tuturor proceselor ecologice esentiale, mai ales
a diversitatii resurselor biologice;
·
durabilitatea sociala si culturala, ce
garanteaza o dezvoltare economica favorabila
membrilor societatii, compatibila cu cultura si
valorile de cultura si civilizatie existente, cu
pastrarea identitatilor comunitare;
·
durabilitatea economica, având rol în
asigurarea unei dezvoltari economice eficiente,
resursele fiind astfel gestionate, încât sa existe
si în viitor.
Definitia dezvoltarii turistice durabile, cea mai
utilizata este „Dezvoltarea tuturor formelor de

turism, managementul si marketingul turistic
care sa respecte integritatea naturala, sociala,
economica a mediului, prin exploatarea
resurselor naturale şi culturale în interesul
generatiilor viitoare”.
Dezvoltarea turistica durabila mai poate fi
definita ca reprezentând „dirijarea
managementului tuturor resurselor în aşa fel
încât sa satisfaca nevoile economice, sociale si
estetice menţinând în acelaşi timp integritatea
culturala, procesele ecologice esentiale,
diversitatea biologica si sistemele de sustinere a
vietii”.
Dezvoltarea turismului durabil are la baza
urmatoarele principii :
v
Minimizarea impactului activitatii
turistice asupra mediului natural în vederea
obtinerii durabilitatii ecologice;
v
Minimizarea impactului negativ al
activitatii turistice asupra comunitatii locale si a
membrilor ei în vederea obtinerii durabilitãţii
sociale (evitarea aparitiei situatiilor ostile în
relatia cu comunitatea locala, prin dezvoltarea
acelor forme de turism care nu perturba de zi cu
zi a populatiei);
v
Minimizarea impactului negativ al
activitatii turistice asupra culturii, traditiilor si
obiceiurilor comunitãţilor locale în vederea
obţinerii durabilitatii culturale .
Abordari ale dezvoltarii durabile
Abordarea ecocentrata – Durabilitatea forte
Economia constituie un subsistem al sferei
activitatilor umane, ele însele fiind un
subsistem al biosferei.
Abordare economico-centrala - Durabilitatea
slaba
Prin abordarea economico-centrala se
considera ca progresul societatii si protectiei
mediului sunt conditionate de prosperitatea
economica; cu cât economia va produce mai
multa bogatie, cu atât va creste bunastarea
oamenilor si vor fi posibile investitii care sa
asigure protectia mediului natural.

DEZVOLTAREA DURABILA
A TURISMULUI
Alta abordare
„O societate durabila este cea care îşi
modeleaza sistemul economic şi social astfel
încât resursele naturale şi sistemele de suport
ale vieţii sa fie menţinute”
Din perspectiva unei abordări integrate, ca o
cerinţă fundamentală a continuităţii vieţii
economice, sociale şi culturale se impun o
serie de măsuri/ metodologii, printre care:
- o educaţie ecologică pentru ocrotirea naturii
şi a potenţialului turistic, cu caracter
permanent (care să debuteze încă din
perioada copilăriei şi să fie consolidată în
instituţiile de învăţământ de toate genurile şi
gradele, apoi dezvoltată de fiecare individ în
parte);
- dezvoltarea unei conştiinţe ecologice în
rândul populaţiei şi a sentimentului de
dragoste şi respect pentru natură, pentru
locuri istorice şi monumente de artă şi
arhitectură create de-a lungul timpurilor;
- o gestionare eficientă a deşeurilor (care
reprezintă o sursă de poluare semnificativă a
mediului înconjurător) realizată prin prevenirea
producţiei de deşeuri şi reducerea nocivităţii
lor sau, când nu se poate realiza nici una nici
alta, trebuie colectate selectiv, reutilizate,
valorificate şi reciclate, tratate sau folosite ca
sursă de energie prin incinerare
- reducerea presiunii antropice asupra
mediului rezultată din creşterea şi
intensificarea circulaţiei turistice
Turismul durabil , vector al dezvoltarii
durabile locale
Durabilitatea turismului implică aspecte
particulare importante precum: întreprinderi
turistice competitive şi responsabile social,
posibilitatea pentru toţi cetăţenii de a participa
la turism, posibilitatea, în sector, a unor locuri
de muncă de calitate şi profiturile generate de
activităţile turistice pentru colectivităţile locale.
Turismul durabil mai presupune:
conservarea resurselor turistice
naturale şi antropice în scopul unei utilizări
continue şi în perioada viitoare;
creşterea nivelului de trai al

comunităţilor locale;
mai buna cunoaştere şi
conştientizare, atât de populaţia locală, cât şi
de vizitatori, a ideii de conservare a mediului.
Prin prisma celor prezentate mai sus,
durabilitatea economică a turismului se
defineşte ca un model de dezvoltare care
asigură:
ameliorarea calităţii vieţii în locaţiile
care primesc turişti;
posibilitatea de a oferi vizitatorilor
experienţe de primă calitate;
păstrarea calităţii mediului ambiant,
element esenţial pentru vizitatori şi gazde.
Din punctul de vedere al protejării mediului,
avantajele promovării unui turism durabil
rezidă în urmatoarele aspecte:
turismul durabil favorizează
înţelegerea efectelor activităţilor de turism
asupra mediului natural, cultural şi uman;
asigură realizarea unei planificări şi
zonări a teritoriului care să permită o
dezvoltare turistică adaptată la capacitatea de
suport a ecosistemelor;
orientează realizarea unor dotări şi
instalaţii de agrement, care poate fi benefică şi
pentru populaţia locală şi poate contribui astfel
cu fonduri la conservarea siturilor arheologice,
clădirilor şi vestigiilor istorice;
favorizează utilizarea rentabilă a
terenurilor cu randament agricol scăzut;
respectă şi asigură cerinţele de
protecţie a mediului, dovedind astfel
importanţa resurselor naturale şi culturalistorice, pentru creşterea bunăstării economice
şi sociale a comunităţilor locale.
Relaţia turism - mediu înconjurător are o
semnificaţie aparte, dezvoltarea şi ocrotirea
mediului înconjurător reprezentând condiţia de
bază a existenţei turismului.
Această relaţie este complexă, incluzând şi
situaţiile în care printre acţiunile întreprinse în
vederea desfăşurării activităţilor turistice sunt
cuprinse şi măsuri care conduc la sporirea
atractivităţii unora dintre componentele
mediului înconjurător sau la degradarea lor.
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