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Abstract: cercetările sunt axate pe industria turismului și componentele sale principale. 

Autorul accentuează tendințele moderne în formarea unui produs turistic - element-cheie al 

industriei turismului. Autorul subliniază faptul că utilizarea tehnologiei IT în crearea unui produs 

turistic poate conduce la un monopol pe piață; se consideră că clasterele agro-turistice reprezintă în 

sine un tip nou de cooperare, caracteristic industriei turistice moderne.  
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Abstract: the article deals with the tourism industry and its main components. The author is 

focused on modern trends in the formation of a tourist product - a key element of the tourism 

industry. Author emphasizes that using of IT technology in the creation of a tourist product can lead 

to a natural monopoly in the tourism market, considers agro-tourist clusters as a new type of 

cooperation, characteristic of modern tourism industry. 
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Unul dintre sectoarele cele mai profitabile și eficiente ale economiei este 

industria călătoriilor și turismului, care aduce economiei mondiale aproximativ 7 

trilioane de dolari pe an. Potrivit statisticilor, industria turismului are un impact 

economic direct de peste două trilioane de dolari SUA în fiecare an (Figura 1). 
 

 
Figura 2. Impactul еconomic a industriei turismului în economie mondială în mln.$ SUA. 

Sursa: https ://www. statista. com/ statistics/ 233223/travel-and-tourism--total-economic- 

contribution- worldwide/ Accesat 19.12.2017 
 

Cei mai mari participanți ai industriei turismului sunt America de Nord, urmată 

de Uniunea Europeană și Asia de Nord-Est. 

Cu toate acestea, potrivit Consiliului Mondial al Turismului, unele destinații 

turistice cu cea mai rapidă creștere pot fi găsite în Africa, Asia și Europa de Est.  

Asadar, conform anunțului Dlui Stanislav Rusu, Directorul general al Agenției 

Turismului, Republica Moldova va deveni în anul 2018, sub egida Națiunilor Unite, 

Capitala Mondială a Turismului Vinicol. Potrivit lui Rusu, la eveniment sunt așteptați 

în jur de 250-300 de participanți profesioniști din peste 70 de țări ale lumii.  
Acest eveniment impune anumite obligații tuturor jucătorilor de pe piața 

turistică din Republica Moldova. În acest sens, trebuie de acordat o atenție deosebită 
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particularităților industriei turismului pentru a-și folosi în mod eficient 
particularitățile ei în formarea produsului turistic. 

Conform Legei Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în RM din 24.11.2006. Industria turismului – prezintă ansamblu de 
activităţi economice şi comerciale destinate producerii de servicii turistice, 
corespunzătoare standardelor de clasificare, realizate prin structurile de cazare şi 
alimentaţie, de agrement şi de tratament balnear, de prestare a serviciilor de transport, 
de organizare a congreselor şi conferinţelor, cu destinaţie sportivă, prin birouri de 
informare turistică, prin turoperatori şi agenţii de turism;  

Astfel, industria tusimului include in sine: 

 organizatorii de turism; 

 întreprinderi care furnizează servicii de cazare; 

 întreprinderi care furnizează servicii de alimentare; 

 întreprinderi care furnizează servicii de transport; 

 întreprinderi turistice, care se ocupă cu producere de suvenire turistice, 
mobilier hotelier, echipamente turistice; 

 întreprinderi comerciale de suvenire şi echipament turistic; 

 întreprinderi de petrecere a timpului liber şi divertisment (parcuri tematice, 
săli de concert, cluburi, săli şi maşini de jocuri de noroc, etc. 

Lista întreprinderilor care sunt incluse în industria turismului este departe de a 
fi completă. Odată cu creşterea complexităţii industriei turismului noi întreprinderi 
ale economiei naţionale sunt implicate în ea. 

Pentru industria turismului sunt caracteristice procese de specializare, 
cooperare şi concentrare. 

Specializarea a devenit un principiu important de organizare a companiilor 
turistice. Printre numeroasele activităţi ale intreprinderei compania turistică 
concentrează efortul în direcţii de bază pentru ea care şi determină specializarea. 

Cooperarea este o formă de organizare a relaţiilor economice permanente între 
companiile turistice independente specialitate, pentru producerea şi organizarea 
serviciilor turistice. 

Concentrarea este o formă de absorbţie a unui număr mare de firme turistice în 
corporaţii gigantice. 

Cooperarea împreună cu întreprinderile turistice ("Lanţuri hoteliere"), formarea 
corporaţiilor. Astfel, prin absorbţia unui număr mare de firme turistice este format un 
gigant turistic TUI (TUI, - Touristic Union International) BEST WESTERN PLUS 
Flowers Hotel 4*, etc.. 

Nu este întâmplător că un nou tip de turism în Republica Moldova sunt clusterele 
agroturistice. Conceptul de cluster reprezintă cea mai nouă formă de organizare dintre fer-
mieri, agricultori, meșteri populari și asociații turistice. Acest lucru le permite antre-
prenorilor să-și diversifice oferta și să o promoveze, astfel încât să atragă mai mulți turiști. 

Un exemplu ilustru de cooperare reprezintă clasterul „Lunca Prutului de Jos”, 
care include în sine Muzeul Pâinii, lacurile Beleu și Manta, Muzeul de Etnografie din 
satul Slobozia Mare și stațiunea balneo-climaterică „Nufărul Alb” din Cahul. 

Pentru acest gen de cooperare este necesar să distingem tipuri de intreprinderi 
turistice. Printre întreprinderile industriei turismului producătoare de produse şi 
servicii pentru turiştii putem evidenţia: 
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 Întreprinderile primare concepute special pentru însuşi turiştii (baze turistice, 
cabane etc.) 

 Întreprinderile secundare destinate în mare parte pentru deservirea turiştilor, 
plus la această serviciile lor pot fi folosite de localnici (întreprinderi de alimentaţie, 
instituţii culturale, etc). 

 Întreprinderile Terţiare concepute pentru a servi locuitorii din zonă, dar 
serviciile lor pot fi utilizate, de asemenea pentru a satisface cerinţele turiştelor 
(transport public, poşta). 

Astfel, existenţa diferitor întreprinderi producătoare de produs turistic, 
demonstrează faptul că actuala industrie a turismului prezintă un fenomen complex 
care conectează multe sectoare ale economiei mondiale. 

Combinația corectă serviciilor oferite de diverse intreprinderi turistice va fi 
cheia succesului în crearea unui produs turistic.  

Unul dintre conceptele de bază ale industriei turismului este conceptul de 
produsul turistic 

Conform Legei Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în RM din 24.11.2006 Produsul turistic prezintă un ansamblu 
complex de bunuri şi de servicii oferite consumatorilor (vizitatorilor);  

Cu alte cuvinte, produsul turistic este o gamă de servicii, lucrări, mărfuri 
necesare pentru a satisface cerinţele turiştilor în timpul călătoriilor. 

Elaborarea produsului turistic este legată cu faptul, că turperatorul generează 
pachetele turistice, care prezintă o combinaţie prestabilită a cel puţin două servicii 
turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ paușal în 
care costul fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 
de ore (Lege Nr. 352 - XVI).  

Produsul Turistic are nişte particularităţi: 
1. Produs turistic este invizibil (el se procură într-un loc, dar se utilizează în altul). 
2. Produsul turistic este unul perisabil: el nu poate fi depozitat, pentru utilizare 

ulterioară. (Acest lucru este valabil pentru camera de hotel de pe navă, etc) 
3. Produsul turistic este inelastic, acesta rămîne mai mult neschimbat (de 

exemplu, numărul de camere la hotel nu poate fi crescut în mod semnificativ, etc) 
4. Rezultatul de la consumul produsului turistic este imprevizibil (atitudinea 

oamenilor a aceluiaşi evenimente este diferită , etc) 
5. Sensibilitatea la variaţiile sezoniere  
Din punct de vedere practic produsul turistic se clasifică în trei tipuri: 
1) Servicii turistice complexe, includ serviciile de cazare, alimentare, transport, 

comunale, excursionale, sportive, de întremare a sănătăţii, combinate pentru a crea un 
program unic.  

2) Servicii turistice individuale, cum ar fi servicii aparte de cazare, alimentaţie, 
serviciile de transport, excursionale, comunale, de întremare a sănătăţii. 

3) Marfa cu destinaţie turistică, la acestea se atribuie hărţile, corturile, sacii de 
dormit, raniţele, cît şi alte echipamente turistice şi sportive (individuale şi de grup), 
minibaruri, suvenire. 

Există cîteva etape de elaborare şi promovare a produselor turistice: 
1) Cercetarea în scopul elaborării noilor sevicii, a programei turului, a 

mărfurilor ce se caracterizează prin cerere înaltă pe piaţă, studierea aprofundată din 
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puncet de vedere economic şi din punct de vedere a costului. Această activitate se 
petrece de către o grupă de economişti, sociologi şi specialişti în turism. 

2) La a doua etapă se petrece evaluarea experimentală a serviciilor elaborate, a 
mărfii în valoarea sa reală (infotur, prezentarea, reclamarea, informarea), evaluarea 
popularităţii (părerea turiştilor, afirmaţiile clienţilor, ş.a.) 

3) La a treia etapă are loc introducere produsului turistic, ce a trecut controlul 
experimental. La etapa dată se petrece studierea aprofundată a actelor tehnologice 
(contracte, grafice, programe de deservire, foi de drum, vaucere), modernizarea 
locurilor de muncă şi instruirea cadrelor, elaborare mecanismul realizării noului 
produs, preţul, stimularea economică a personalului, ş.a. 

4) La etapa a patra se formează sistema de administrare a producerii, crearea 
condiţiilor de desfacere a produsului turistic, asigurarea modernizării continue în 
corespundere cu cerinţele clienţilor.  

Puncte importante de orientare în elaborarea, promovarea şi realizarea 
produsului turistic sunt călităţiile de consum: 

a) ospitalitatea – iscusinţa de al face pe client să simtă că prezenţa lui e bine venită; 
b) eficacitatea – efectul enorm asupra turistului legat de cheltuielele minime 

din partea lui; 
c) utilitatea – satisfacerea cerinţelor turistului. 
Produsul turistic în dezvoltarea sa, trece o serie de etape, care sunt caracterizate 

de fluctuaţiile în vânzări şi profit. 
Denum.ciclul de viaţă 

al produsului turistic 

Caracteristicile cheie 

pozitive 

Caracteristici cheie 

negative 

Durata etapei 

1.Etapa iniţială 

"Introducerea 

produsului turistic" 

1.Lipsa concurenţei 1.Absenţa completă sau 

prezenţa de un mic profit. 

2.Dificultăţile cu intro-

ducerea produsului turistic 

(clientelă nu este adaptată) 

3. Ritmul lent al vânzărilor. 

Determinată de 

calitatea produsului, de 

strategia de marketing 

corect aleasă 

2.Etapă de creştere 1.Creşterea rapidă a 

vânzărilor şi a profitului. 

2.Apariţia segmentelor 

noi de piaţă. 

3.Avantajele compe-

titive semnificative.  

1.Cheltuieli de marketing 

rămân ridicate, dar ponderea 

acestora este redusă în mod 

semnificativ. 

 

Depinde de nivelul de 

competitivitate 

interprinderei turistice. 

3.Stadiul de maturitate. 1.Creşterea 

concurenţei. 

1.Scăderea şi stabilizare 

creşterii vânzărilor. 

2. Scăderea profiturilor. 

 3.Săturare de produs turistic 

de acest gen. 

Depinde de apariţia 

unor produse turistice 

noi, continua pentru o 

lungă perioadă de timp 

 

Fig. 1. Etapele principale a ciclului de viaţă a produsului turistic 

Sursa: Elaborat de autor in baza Stănciulescu G. Managementul Agenţiei de Turism, 

Bucureşti: ASE, 2013. – 358 p.  

 

Cunoaşterea etapelor principale a ciclului de viaţă a produsului turistic permite 

întreprinderilor turistice: 

 de a gasi în timp scurt nou produs turistic pentru a înlocui pe cel vechi, care se 
află în faza de declin; 

 de a organiza în mod eficient lucru cu produsul turistic existent la fiecare etapă; 
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 de a optimizarea structura produsului turistic în dependenţa de etape ale 
ciclului lui de viaţă; 

 de a efectua cercetări permanente de marketing în dependenţă de situaţia 
concretă a vieţei produsului turistic. 

Una dintre cele mai recente tendințe din industria turismului este utilizarea 
tehnologiilor IT în elaborarea unui produs turistic. Această tendință va permite unui 
număr de corporații turistice să introducă un nou produs, termenul de viața căruia 
poate fi extind semnificativ. În acest caz, mulți jucători de pe piața turistică, pot ieși 
de pe scenă. Astfel, cîțiva turoperatori din Republica Moldova au început elaborarea 
unei aplicații speciale pentru smartphone-uri cu utilizarea GPS – un tur de oraș în 
Chișinău pentru 4 ore. Conținutul turului menționat mai sus este realizat de către mai 
mulți savanți din diferite instituții de cercetare. Textul în 3 limbi (română, rusă, 
engleză) este citit de actori profesioniști. Este posibil de presupus că, companiile de 
turism ale căror costuri de produs vor fi mai mari prin utilizarea muncii ghizelor, își 
vor suspenda treptat activitățile; mulți ghizi vor pierde locurile de muncă.  

Datele biroului Național de Statistică RM confirmă corectitudinea selectării 
produsului turistic bazat pe IT tehnologii. Așadar, ponderi mai însemnate în numărul 
total de turişti şi excursionişti străini sosiţi în Republica Moldova le-au revenit 
cetăţenilor din România (20,5%), Ucraina (11,5%), Federaţia Rusă (9,8%), Turcia 
(4,6%), Statele Unite ale Americii (4,4%), Polonia (4,1%), Germania (3,5%), Italia 
(3,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,3%), Israel şi Suedia (cîte 
3,1%), Bulgaria (2,4%), Franţa şi Olanda (cîte 1,9%), Japonia (1,8%), Belarus (1,6%), 
Elveţia, Norvegia şi Spania (cîte 1,2%), Republica Cehă (1,0%) Finlanda (0,9%).  

După datele prezentate mai sus, selecția limbilor română, rusă și engleză pentru 
anexa la smartphone cu scopul utilizării în cadrul turului orașului Chișinău. Faptul se 
datorează cerințelor pieței moderne, numărului de turiști care, intră pe teritoriul țării și 
vorbesc limbile menționate mai sus. Există pericolul că, utilizarea tehnologiei IT poate 
conduce la un monopol al acestor operatori de turism a căror produse voi fi mai ieftine. Ce 
ar trebui să mă așteptăm în următorii câțiva ani, în special în legătură cu pregătirile pentru 
anul 2018, în care Republica Moldova va deveni capitala mondială a turismului vinicol. 

Astfel, industria turismului este o ramură extrem de profitabilă a economiei 
mondiale și, în același timp, un proces complex care acoperă ramurile producției 
materiale și nemateriale. Multe întreprinderi, firme și organizații implicate în 
deservirea turiștilor se caracterizează printr-un proces de concentrare. Utilizarea 
tehnologiilor IT, crearea clusterelor, companiilor internaționale și corporațiilor 
reprezintă un semn al industriei turismului de astăzi. Produsul industriei turismului 
poate satisface așteptările călătorilor doar când va avea prețuri accesibile și o 
combinație variată de servicii, ce este posibil numai prin eforturile comune ale 
diferitelor agenții economice, implicate în crearea industriei turismului de astăzi. 
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