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Ce este ecoturismul?
Ecoturismul este o formă de turism cu impact redus asupra mediului, bazat pe aprecierea 
acestuia. Fiind considerat turism durabil, acesta asigură beneficii populației locale și se 
bazează pe reinvestirea unei părți din venituri pentru conservarea resurselor pe care le 
utilizează.

Ce este marketingul ecologic?
Denumit și marketing „verde”, marketingul ecologic înglobează toate activitățile unei 
organizații, care concură la promovarea cauzei problemelor de mediu și la oferirea unor 
soluții viabile pentru contracararea, prevenirea sau înlăturarea acestora.

Ce reprezintă piața produselor eco?
Piața în care sunt obținute și comercializate produse eco, alimentare sau nealimentare, care 
au în componența lor doar ingrediente organice, asupra cărora nu s-a intervenit chimic sau 
genetic, pentru producția cărora au fost utilizate tehnologii curate. În România, piața 
produselor eco este cea mai mare piață de nișă, fiind bazată în mare parte pe produse 
alimentare. 
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Plan de acțiuni pentru creșterea calității serviciilor și diversificarea acestora prin 
utilizarea de resurse naturale specifice și produse eco

Crearea cadrului de cooperare interinstituţională

Recunoașterea la nivel național și internațional a 
Criteriilor pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice

Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice 

Protejarea şi menţinerea arhitecturii tradiţionale 

Creşterea nivelului de conştientizare, apreciere şi 
cunoaştere a valorilor naturale şi culturale, 

a principiilor de ecoturism 

Îmbunătățirea cadrului legal propice activităților 
din sfera ecoturismului pentru

micii întreprinzători la nivel local

Realizarea unor branduri locale pentru destinațiile 
ecoturistice și promovarea produselor ecoturistice 

pe plan național și internațional
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