
                                                                             
 

 
INVITATIE 

 
Stimate domnule / doamna, 

Fundatia Amfiteatru si Autoritatea Nationala pentru Turism au onoarea sa va invite la 
FORUMUL INTERNATIONAL PENTRU TURISMUL RESPONSABIL – editia a IV-a 

Busteni, 21 – 23 noiembrie 2014 
 
 
 
Fundatia Amfiteatru si Autoritatea Nationala pentru Turism, organizeaza cea de –a IV- a editie a 
Forumului International pentru Turismul Responsabil – “Turismul responsabil in zonele montane” 
in perioada 21 – 23 noiembrie 2014 la Busteni.  

In ciuda crizei economice, turismul international se afla printre putinele sectoare de activitate care in 
ultimii ani a inregistrat cresteri constante atat la indicatorii fizici cat si la cei financiari. 

Turismul montan include o paleta larga de activitati de recreere, spirituale si economice care se 
desfasoara in diverse regiuni montane. Este o sursa economica importanta a multor comunitati 
montane, generând locuri de munca, venituri care, in cele din urma, permit localnicilor sa-si 
organizezeze si sa continue traiul in conformitate cu traditiile si radacinile culturale proprii. 

Configuratia variata a teritoriului tarii noastre, cadrul natural complex si armonios structurat fac ca 
România sa detina un potential deosebit de valoros, ca premisa a dezvoltarii unei activitati turistice 
eficiente. Zona montana, una dintre cele trei componente definitorii ale strucurii peisagistice din 
tara noastra (alaturi de Dunare si de Marea Neagra, cu fâsia de litoral) contribuie intr-o mare masura 
la diversitatea si complexitatea potentialului turistic al României. 

Diversitatea si autenticitatea comunitatilor din zonele montane reprezinta de asemenea o sursa 
inepuizabila de dezvoltare, iar turismul este cea mai activa forma de valorificare a produselor si 
serviciilor locale.  

In acest sens, dezvoltarea unei economii durabile presupune valorificarea potentialului existent prin 
crearea de produse turistice complexe si adaptate tendintelor si nevoilor actuale.  

Pornind de la cele expuse mai sus, cea de-a patra editie a Forumului International pentru Turismul 
Responsabil isi stabileste drept principal obiectiv identificarea solutiilor adecvate de valorificare a 
potentialului  montan din tara noastra, prin promovarea si dezvoltarea unui turism responsabil,  de 
descoperire si respect a vietii si valorilor  comunitatilor locale, de dezvoltare economica a acestora. 

 Evenimentul va avea si o dimensiune stiintifica  internationala, lucrarile prezentate in cadrul 
conferintei fiind publicate in cadrul unei editii speciale a publicatiei International Journal for 
Responsible Tourism, publicatie stiintifica indexata in 5 baze de date internationale si in numeroase 
biblioteci din tara si strainatate. 

 



                                                                             
 

La eveniment vor participa reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale si ai mediului 
academic, intreprinzatori, specialisti, intr-un demers  menit sa ofere o viziune integrata a  turismului 
montan. 

Asadar, va asteptam la Forumul International pentru Turismul Responsabil, eveniment ce va avea 
loc la Busteni in perioada 21 – 23 noiembrie 2014 . 
 
 
Cu aleasa consideratie, 
Aurel Borsan 
Presedinte al Fundatiei Amfiteatru 

 


