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România semnează cu National Geographic Carta pentru adoptarea Strategiei de 

Geoturism 
 

 
Bucureşti, 27 septembrie 2005  
Astăzi, 27 septembrie, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Transportului, Construcţiilor şi 
Turismului, Constantin Dascălu, Vice Preşedintele pentru Cercetare, Conservare şi Explorare 
al National Geographic Society, John Francis, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism 
(ANT), Ovidiu Iuliu Marian şi Mark Taplin, Însărcinat cu Afaceri, Ambasada Statelor Unite la 
Bucureşti au semnat şi lansat Carta pentru Geoturism a National Geographic Society pentru 
România, într-o ceremonie care celebrează Ziua Mondială a Turismului. Cu ajutorul USAID, al 
Programului de Dezvoltare a Microîntreprinderilor, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (EDS) şi al 
Proiectului de Dezvoltare a Afacerilor din Agricultură în România (RADP), ambele sponsorizate 
de USAID, guvernul român adoptă o strategie de geoturism şi o abordare durabilă, orientată 
spre piaţă, pe care National Geographic o defineşte ca fiind: 
 
Turismul care susţine şi accentuează caracterul geografic al unui loc – mediul său înconjurător, 
patrimoniul, cultura, estetica şi bunăstarea cetăţenilor implicaţi. 
  
„Geoturismul ne ajută să evidenţiem avantajele competitive ale României pe piaţa turismului 
global”, a explicat Ovidiu Iuliu Marian, Preşedintele ANT. „Ne va ajuta să valorificăm frumuseţile 
naturale şi patrimoniul cultural al ţării noastre, prin care ne deosebim cu adevărat de alte ţări. 
Salutăm semnarea acestei alianţe cu National Geographic şi aşteptăm cu nerăbdare să 
colaborăm pentru a creşte nivelul de conştientizare a populaţiei şi pentru a implementa 
geoturismul în România.”  
 
Conform celor declarate de John Francis, Vice Preşedintele pentru Cercetare, Conservare şi 
Explorare al National Geographic Society, „geoturismul se concentrează pe acele atribute care 
fac un loc demn de a fi vizitat. Este vorba despre ceea ce reprezintă locurile. Este vorba despre 
ceea ce face un loc diferit de celălalt.” 
 
Francis a explicat că „geoturismul include nu doar flora şi fauna, care sunt la baza turismului 
concentrat pe natură, ci şi structuri istorice şi situri arheologice, peisaje deosebite, arhitectura şi 
muzica tradiţională, bucătăria şi meşteşugurile tradiţionale, dansurile locale şi alte arte – care se 
află din abundenţă în România.” 
 
Autoritatea Naţională pentru Turism, cu asistenţa USAID şi prin colaborarea cu organizaţii 
precum Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Asociaţia pentru 
Turism Rural din Transilvania (ATRT), Asociaţia de Ecoturism din România şi Junior 
Achievement Romania, caută căi inedite de informare şi educare a populaţiei privind sprijinirea 
şi valorificarea destinaţiilor turistice prin geoturism.  
 
  


