
 
Raport  

cu privire la impactul industriei turistice 

de-a lungul coastei Mării Negre din regiunea 

Constanța și Dobrich asupra mediului înconjurător 

Multe sunt ramurile economiei, care își datorează dezvoltarea resurselor naturale de diferite 

tipuri, dar se pare că nu există nicio altă ramură ca turismul, care depinde atât de mult de starea 

naturii.  

Obiectivul principal al acestui raport constă în efectuarea unei analize și evaluări a 

impactului industriei turistice de-a lungul coastei Mării Negre din regiunea Constanța și 

Dobrich asupra mediului înconjurător.   

Tema studiului este impactul activității hoteliere. Activitatea hotelieră se desfășoară în 

mediul înconjurător și are un impact direct asupra acestuia. Efectele negative ale hotelurilor asupra 

mediului înconjurător sunt esențiale. Impactul turistic decurge din invazia crescută a fluxurilor de 

turiști și are o manifestare dăunătoare în mai multe direcții. Formele impactului activității hoteliere 

sunt multe și sunt determinate de dezvoltarea industriei turismului. Numărul de vizitatori la 

obiectivele sensibile ecologic este în continuă creștere ca urmare a interesului tot mai mare către 

atracțiile naturale. Cele mai poluate orașe sunt adesea cele mai mari centre turistice. Parcurile 

naturale și zonele protejate sunt amenințate de numărul mare de vizitatori, de tendința către mai 

multe activități în aer liber în acestea, precum și de construirea unor noi obiective turistice în 

periferia acestora. 

Obiectul studiului este activitatea hotelieră și consecințele acesteia în sensul cel mai larg al 

acestei noțiuni. Factorul principal în apariția și dezvoltarea activității hoteliere sunt resursele turistice 

în mediul înconjurător. Resursele turistice sunt o parte esențială și indispensabilă în oferta produsului 

final de turism. Valoarea economică a mediului înconjurător pentru industria turistică este imensă și 

este baza pentru realizarea afacerii turistice durabile. 

1. Rezultatele studiului desfășurat cu privire la impactul industriei turistice de-a lungul coastei 

Mării Negre din regiunea Constanța și Dobrich asupra mediului înconjurător 

1.1. Identificarea obiectivelor turistice incluse în studiu 

Regiunea Mării Negre este un important centru de odihnă și turism pe litoral. Este vizitată 

mai ales în timpul sezonului estival, atât de turiști din țară, cât și de turiști străini și reprezintă una 

dintre principalele destinații turistice din ambele state de frontieră Bulgaria și România. Turismul 

utilizează resursele regiunii. Comercializează obiecte și fenomene - plaje, monumente arhitecturale, 

atracții naturale. De o mare importanță pentru dezvoltarea turismului este starea infrastructurii 

generale și în special a transportului. Dezvoltarea istorică a orașelor a lăsat amprente vii - urme de 

culturi diferite, monumente de artă, biserici și capele atrag interesul turistic. 

Numărul de turiști în județul Constanța și districtul Dobrich este în continuă creștere. 

Statisticile arată că în anul 2011, în districtul Dobrich numărul nopților de cazare realizate este de 1 

846 885, și până la sfârșitul lunii octombrie 2012 - de 2 030 152. Crește și numărul de paturi în 

hotelurile standard și familiale, casele de oaspeți, vilele, campingurile. 

În districtul Dobrich baza de cazare este concentrată în stațiunea complex Albena, satul 

Kranevo, orașul Balcic, pe coasta litoralului din satul Topola până în orașul Kavarna, stațiunea 

complex  «Rusalka», Shabla, Durankulak și Krapets. În anul 2012 aceste locații au oferit în total 28 

032 de paturi. 

In județul Constanța cele mai vizitate sunt stațiunile Vama Veche, Mangalia, Saturn, Venus, 

Neptun, Olimp, Costinești, Eforie, Constanța, Mamaia, Năvodari. Baza de cazare din judetul 

Constanta depășește 70 000 de paturi, aproximativ 30 000 dintre acestea fiind concentrate în 

Mamaia, iar 13 000 în Saturn. Numărul de turiști a depășit 1 000 000. 



 
Turismul creează legături recirpoce cu toate domeniile vieții social-economice. Acesta aduce 

prosperitate țărilor care îl dezvoltă. Prin acesta se extind relațiile comerciale, științifico-tehnice și 

culturale între țări. 

Printre caracteristicile ecologice negative, care împiedică dezvoltarea turismului, și în special 

a activității hoteliere, putem remarca următoarele: 

Degradarea resurselor naturale, datorită numărului mare de turiști care sosesc pe un teritoriu 

relativ mic, cum ar fi complexul turistic, și care apare ca urmare a activităților desfășurate de aceștia; 

Degradarea resurselor, cauzate de necesitățile și cerințele populației locale și a economiei; 

Degradarea resurselor care a avut loc ca urmare a dezvoltării iraționale a infrastructurii din 

regiune, construită pentru a deservi turiștii; 

Degradarea resurselor din cauza slabei dezvoltări și managementului exploatațiilor publice, a 

căror funcție este legată de menținerea mediului natural în și în jurul complexului turistic într-o 

formă cât mai aproape de forma sa naturală. 

S-a efectuat o analiză și o evaluare a impactului asupra mediului înconjurător pentru 30 de 

hoteluri de-a lungul coastei districtului Dobrich și 30 de hoteluri de-a lungul coastei județului 

Constanța. Studiul a folosit un sistem de criterii și indicatori obligatorii de analiză și evaluare a 

impactului asupra mediului înconjurător a hotelurilor observate, enumerate în Anexa 1. 

Obiectivele turistice cercetate de pe coasta districtului Dobrich sunt: 

        Complexul hotelier “Veronica” – satul Kranevo, municipiul Balcic. 

Hotelul „Veronica” a fost construit la 300 de metri de țărmul mării în satul Kranevo. Dispune 

de 27 camere și 3 apartamente, dotate cu televiziune prin cablu, frigider și minibar. Hotelul oferă un 

cafe-bar confortabil, barbeque și spălătorie. 

Hotelul „Jackie” – satul Kranevo 

Hotelul «Jackie» oferă 15 camere cu aer condiționat. Toate camerele la Jackie sunt cu 

televizor LCD cu programe prin cablu, acces Wi-Fi gratuit, baie individuală cu duș sau cadă și 

frigider mic. Hotelul dispune de restaurant, bar în aer liber, piscină, lângă care se află o cadă cu 

hidromasaj.        

         Complexul hotelier „Margarita” – satul Kranevo, municipiul Balcic 

 Hotelul „Margarita” are 20 de camere și 3 apartamente. Hotelul este cu aer condiționat și 

dispune de bar și restaurant, terasă de vară, piscină, sală de fitness, loc de joacă pentru copii.  

             Casa de oaspeți „Orfeu” – satul Kranevo, municipiul Balcic 

Casa de oaspeți Orfeu, Kranevo dispune de o capacitate de cazare de 10 locuri. Obiectivul 

dispune de camere duble și triple, fiecare dintre acestea având grup sanitar propriu, TV, frigider, 

terasă, WIFI. Oaspeții pot beneficia de grădină de vară și parcare.  

Complexul hotelier „Gergana” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

       Complexul hotelier „Gergana” dispune de 569 camere standard duble și single, 28 

apartamente mici, 3 mezonete și 7 apartamente mari. În cadrul complexului hotelier sunt incluse 

restaurantul Gergana cu 650 locuri, restaurantul "Mura" cu 450 locuri și lobby bar Gergana – Mura și 

Slavuna. Există două piscine  – exterioară și interioară.  

Complexul hotelier „Laguna mare” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier „Laguna mare” dispune de 13 camere single, 168 camere duble și 9 

studioruri. Încăperile sunt dotate cu aer condiționat, au telefon, televiziune prin cablu, minibar. 

Pentru oaspeții săi hotelul oferă piscină exterioară, piscină interioară, restaurant, lobby bar, jacuzzi, 

sală de conferințe.                                  

Complexul hotelier „Dobrogea” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier «Dobrogea» dispune de 240 camere și apartamente. Toate camerele au 

televiziune prin cablu, minibar și baie. Acesta dispune de câteva restaurante – pe lângă panoramic, 



 
«Sinio nebe», restaurant chinezesc, cafenea panoramică și bar de noapte, piscină interioară și 

exterioară, sală de jocuri, solar, centru Spa & Wellness. 

Complexul hotelier „Kaliakra” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier „Panorama” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier „Panorama” oferă 150 de camere, 3 apartamente și 16 mezonete. Hotelul 

dispune de restaurant și caffe bar, piscină exterioară, parking.  

Complexul hotelier „Ralitsa” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier „Ralitsa” dispune de 6 camere single, 254 camere duble, 5 apartamente 

cu două camere și 20 apartamente. Încăperile sunt dotate cu aer condiționat. Acestea dispun de baie 

cu duș. Printre facilități se numără un restaurant și o tavernă, lobby bar, piscină interioară și 

exterioară.    

Complexul hotelier „Flamingo” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier „Flamingo” are 9 etaje, dispune de 12 camere single, 267 camere duble, 9 

apartamente. La dispoziția oaspeților sunt: 3 restaurante, lobby bar, club de noapte, bistro, SPA, 

piscină interioară și exterioară, centru de afaceri, parcare subterană.                                        

Complexul hotelier „Kaliopa” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Hotelul „Kaliopa” dispune de 465 paturi situate în 141 camere duble, studiouri și 

apartamente. Camerele sunt dotate cu televizor cu programe prin satelit, telefon, minibar, balcon, 

baie, WC. Hotelul este cu aer condiționat. La dispoziția oaspeților sunt un restaurant, lobby bar, pool 

bar, piscină exterioară. Există parcare, loc de joacă pentru copii, sală de internet. 

Complexul hotelier „Kaliakra” – stațiunea complex „Albena”, municipiul Balcic 

Complexul hotelier „Kaliakra” dispune de 9 apartamente, 103 camere duble de tip „Superior” 

și 160 camere duble de tip „Standard”, cu aer condiționat, cu baie cu cabină de duș, telefon, 

televizor, internet. Complexul hotelier dispune de un restaurant principal cu terasă, lobby bar, snack 

bar, pool bar, piscină. 

Hotelul „Olympia - Supersnab” – orașul Balcic 

Hotelul „Olimpia - Supersnab”, Balcic dispune de o capacitate de cazare de 110 locuri în 

camere duble și triple, din care fiecare are grup sanitar individual. Pe teritoriul complexului există o 

piscină exterioară, un teren de sport pe iarbă artificială cu loc de joacă pentru copii, WiFi, teren cu 

posibilitate de barbeque. 

Complexul hotelier „Regina Maria” – orașul Balcic 

Hotelul „Regina Maria” SPA oferă cazare în 32 camere și apartamente. Toate încăperile sunt 

dotate cu aer condiționat, televiziune digitială, acces la internet de mare viteză, minibar, telefon. 

Hotelul oferă oaspeților săi restaurant și lobby bar. 

Hotelul „Valeo” – orașul Balcic 

Hotelul "Valeo" dispune de 58 de locuri, organizate în camere duble și studiouri confortabile. Toate 

camerele sunt dotate cu aer condiționat, telefon, internet wireless, televiziune prin cablu, grup sanitar 

propriu și cabină de duș.  

Restaurantul „El simpatico” – orașul Balcic 

Restaurantul „El Simpatico” – are peste 200 de locuri interioare și peste 150 pe terasă, situate 

deasupra mării. Facilități -  aer condiționat, televiziune prin cablu, televizor, muzică live                              

Hotelul „Balcic” – orașul Balcic 

Hotelul ”Balcic” dispune de 25 camere duble și 3 apartamente, restaurant, bar. Toate 

camerele au aer condiționat cu televizor LCD cu programe prin cablu, acces gratuit la Wi-Fi, baie 

proprie cu duș sau cadă. 

Complexul hotelier „Helios”, municipiul Balcic 

Hotelul "Helios" dispune de 59 camere, din care 18 camere duble, 19 studiouri și 22 apartamente. 

Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, telefon, internet wireless, televiziune prin cablu, 



 
frigider, minibar, grup sanitar propriu și cabină de duș. Studiourile și apartamentele sunt echipate și 

cu chicinetă. Hotelul dispune de 2 piscine, restaurant. 

Complexul hotelier „Karvuna”, localitatea „Ikantalaka”, municipiul Kavarna 

Hotelul "Karvuna" dispune de 39 camere duble cu grup sanitar propriu și cabină de duș. 

Hotelul dispunde de restaurant.  

Complexul hotelier „Thracian Cliffs Golf Resort”, orașul Kavarna 

Complexul hotelier "Thracian Cliffs Golf Resort" dispune de 100 apartamente cu bucătării 

funcționale, zone de living spațioase și dormitoare separate. Centrul SPA este spațios, cu piscină 

infinity în aer liber. Restaurantul principal al Marina Village servește un meniu variat de preparate 

bulgărești și provensale. În Bendida Beach, bistro în stil marocan, sunt preparate mâncăruri la grătar 

cu pietre vulcanice. 

Complexul hotelier „July Morning Seaside Resort”, municipiul Kavarna 

Hotelul "July Morning Seaside Resort" dispune de 53 de studiouri și apartamente, care au 

chicinete separate. Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat, telefon, internet wireless, 

televiziune prin cablu, minibar, grup sanitar propriu și cabină de duș. Complexul hotelier dispune de 

2 piscine, restaurant, snack bar. 

Complexul hotelier „Kavarna”, orașul Kavarna 

Hotelul "Kavarna" dispune de 52 de camere duble si apartamente, cu grup sanitar propriu. 

Hotelul dispune de restaurant, lobby bar, barbeque, piscină, saună, sală pentru conferințe de afaceri și 

seminarii.  

Hotelul „Central park” – orașul Kavarna 

Hotelul „Central park” – Kavarna are 10 camere și 2 apartamente. Hotelul este cu aer condiționat. 

Hotelul dispune de bar și restaurant, terasă de vară, piscină, loc de joacă pentru copii. Există internet 

Wi-Fi gratuit în toate zonele, precum și o parcare privată cu plata la fața locului.  

Restaurantul "Dalboka" - municipiul Kavarna 

Restaurantul de scoici "Dalboka" este situat între Kaliakra și satul Balgarevo, în frumosul golf 

Kaliakra, unde este situată ferma de scoici. Aici sunt crescute scoici din Marea Neagră ecologic 

curate. Restaurantul oferă o mare varietate de feluri de mâncare de scoici și orice fel de fructe de 

mare, pești selectați și delicatese din pește, salate proaspete, aperitive, precum și feluri de mâncare 

din carne de porc și de pui, pregătite cu un gust incomparabil. Restaurantul are peste 200 de locuri. 

Hotelul "Acre" – satul Balgarevo, municipiul Kavarna 

Hotelul "Acre" dispune de 13 camere spațioase, distribuite pe 3 etaje. În toate camerele de hotel 

există aer condiționat; televizor; frigider, internet wireless. Hotelul are și o tavernă și lobby bar și 

grădină de vară cu fântână. 

Hotelul Levana Casa de oaspeți – satul Balgarevo, municipiul Kavarna 

"Levana Casa de oaspeți" – satul Balgarevo are șase dormitoare cu televiziune prin satelit, precum și 

trei băi, fiecare dintre care este echipată cu cabină de dus. Acesta oferă internet gratuit Wi-Fi și aer 

condiționat, o curte mare și grădină cu barbeque, loc de joacă pentru copii cu o piscină mică pentru 

înot. 

Hotelul "Delfina" – satul Tyulenovo, municipiul Shabla 

Hotelul "Delfina" este un hotel familial. Dispune de 8 camere duble și 2 camere triple, dotate cu 

televizor cu TV prin cablu, internet wireless, aer condiționat și grup sanitar propriu. În cadrul 

hotelului funcționează și restaurantul "Delfina" cu 40 de locuri în interior și terasă de vară pentru 60 

de persoane. 

Complexul hotelier „Divata patitsa”, satul Ezerets – municipiul Shabla 

Complexul "Divata patitsa" este compus din restaurant și partea hotelieră, dispunând de 75 de 

locuri. Camerele sunt dotate cu televiziune prin satelit, există posibilitatea de utilizare a unei 

spălătorii, precum și alte servicii. Restaurantul "Divata patitsa" este construit în stil tradițional, 



 
vânătoresc-pescăresc, are aproape două sute de locuri în sală și peste două sute cincizeci în grădina 

de vară. 

Complexul hotelier “Yanitsa” – satul Krapets, municipiul Shabla 

Hotelul "Yanitsa" este construit pe țărmul mării în satul Krapets. Yanitsa-1 oferă cazare în 23 

de camere duble și 3 apartamente. În fața hotelului este situat un bazin de înot, iar în vecinătate se 

află un restaurant à la carte și barul de zi al complexului. 

Yanitsa-2 are o capacitate de 33 de camere duble și 7 apartamente. În fața acestuia se află de 

asemenea o piscină cu totul nouă cu o secțiune pentru copii. Toate camerele din ambele hoteluri sunt 

dotate cu minibar, televizor, telefon, internet wireless, grup sanitar propriu.                                           

Campingul “Cosmos” – Durankulak, municipiul Shabla 

Campingul “Cosmos” oferă 30 de bungalouri, fiecare bungalou constând dintr-o cameră cu 

trei paturi, baie/toaletă proprie și o terasă mică. Oaspeții campingului beneficiază și de loc de joacă 

pentru copii, parcare, teren de fotbal și volei pe plajă. În camping există de asemenea un restaurant 

mare și bar pe plajă. Există și o locație separată pentru instalarea de corturi și rulote. Pentru aceștia 

sunt prevăzute grupuri sanitare separate complet noi, curent și  chiuvete externe. 

Obiectivele turistice cercetate de-a lungul coastei județului Constanța sunt: 

  Complexul hotelier „Vega”, stațiunea complex «Mamaia», Constanța este dispus pe 8 

etaje, cu camere de 5 stele. La dispoziția oaspeților sunt: 2 restaurante, lobby bar, club de noapte, 

saună, SPA, 2 piscine în aer liber, parcare, există serviciu de transfer spre centrul orașului.                                        

Hotelul „Dorna”, stațiunea complex „Mamaia”, Constanța, oferă 143 camere duble, 6 

apartamente, dotate cu aer condiționat, televizor conectat la cablu, telefon internațional, minibar și 

seif. Restaurantul este all inclusive. Lângă piscină se află un cocktail bar.  

    Hotelul „Verona” – Mamaia. Hotelul este nou deschis, este format din 8 vile  cu un total de 

44 camere duble și 8 camere single. Toate camerele sunt dotate cu telefon, televizor LCD, 

televiziune prin cablu, internet, minibar, baie cu cadă, sistem de climatizare.  

Hotelul „Carol”  - Constanța. Clădirea a fost construită în anul 1896 și a fost proiectată 

pentru tratamente spa. Astăzi, hotelul este de 4 stele. A fost păstrat complet stilul austro-ungar, care 

l-a facut celebru. Hotelul Carol oferă: 15 apartamente, fiecare cu propriul stil de amenjare și 

planificare; restaurant cu o capacitate de 120 de locuri, terasă acoperită și încalzită în stil 

"Worcester", grădină de vară, loc de joacă pentru copii, centru de wellness și SPA. 

Hotelul "Ibis" - Constanta. Hotelul este situat într-o locație strategică - pe malul mării, în 

imediata apropiere de centrul orașului. Hotelul dispune de 154 camere, din care 7 apartamente și 2 

camere pentru persoane cu handicap. Toate camerele de la "Ibis" Constanța sunt asigurate cu carduri 

electronice, sunt dotate cu baie (cadă sau duș), aer condiționat, televizor LCD, frigider, telefon, 

internet, radio. 

Complexul hotelier ”Bard" – Eforie - Nord oferă cazare în 174 camere duble, 12 camere 

single și 33 apartamente. Camerele sunt decorate în culori calde și sunt dotate cu aer condiționat, 

minibar, televizor, seif, telefon. Complexul hotelier dispune de două restaurante, o piscină în aer 

liber cu bar și un centru SPA modern. În complexul hotelier există o sală de conferințe. Parcarea este 

gratuită. 

Complexul hotelier „Meduza” – Eforie Nord oferă 182 camere duble, 36 camere single și 

13 apartamente moderne și confortabile. Complexul hotelier include un restaurant cu bucătărie 

românească și internațională, bar, piscină și parcare. Sala de conferințe are 150 de locuri. Turiștii au 

acces la tratamentul clinic "Efosan" în Grand Hotelul "COMPLEX Steaua de mare", care se află în 

imediata apropiere.  

Hotelul "Migador", Eforie sud se află în imediata apropiere a băilor de nămol. Clădirea 

hotelului este nouă. La parter se află un restaurant, iar cele 24 camere duble și apartamentul sunt 



 
dispuse pe trei etaje și mansardă. Migador dispune de o sală de conferințe, terasă dotata cu bar în aer 

liber, parcare, loc de joacă pentru copii. 

Hotelul "Excelsior" – Eforie Sud dispune de 137 camere duble, dotate cu televizor și 

minibar, aer condiționat, și cu restaurant, terasă cu bar, sală de jocuri, sală de conferințe, terenuri de 

sport. 

Hotelul "Pieree" – Costinești dispune de 29 camere duble, 2 apartamente cu restaurant cu 

terasă, bar, cramă, parcare. Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, frigider, telefon, 

internet. 

Hotelul "Costinesti"- Costinești. Hotelul dispune de camere duble, dotate cu frigider și 

televizor, și are un bar și restaurant. 

Complexul hotelier „Hotel 2D Resort and Spa – Hotel Dobrogea” – stațiunea complex 

„Neptun-Olimp”, Mangalia. Hotelul oferă cazarea în 112 camere duble, care sunt dotate cu 

televiziune prin cablu și minibar, aer condiționat, telefon. Facilitățile includ un restaurant, bar, 

piscină interioară și exterioară, jacuzzi, saună finlandeză, SPA, sală de fitness, loc de joacă pentru 

copii.  

Hotelul „Pam Beach” – stațiunea complex „Neptun-Olimp”, Mangalia oferă 72 de 

camere și 4 apartamente, dotate cu televizor, internet wireless gratuit, aer condiționat și o baie 

modernă. Restaurantul oferă o varietate de preparate din bucătăria internațională. Restaurantul are o 

terasă acoperită.  

Hotelul “Opal” –  stațiunea complex “Jupiter”, Mangalia este un hotel recent renovat. Este 

compus din 239 camere duble și 8 apartamente, dotate cu frigider, televizor, internet wireless. 

Restaurantul are 500 de locuri cu un bar cu terasă. Hotelul dispune de 2 săli de conferință, loc de 

joacă pentru copii, teren de tenis, parcare păzită cu plată, plajă privată. 

Hotelul “Safir”, stațiunea complex „Jupiter”, Mangalia dispune de un total de 106 camere 

duble cu televizor, televiziune prin cablu și minibar. Hotelul nu are restaurant, oaspeții beneficiază 

de restaurantul "Onyx", cu o capacitate de 500 de locuri. În cadrul restaurantului funcționează o 

terasă și un bar.  

Complexul hotelier „Melodia” – stațiunea complex „Venera”, Mangalia dispune de 108 

camere duble, 8 apartamente, restaurant cu 800 de locuri, cafenea și bar, piscină, jacuzzi, saună, 

SPA, fitness, zonă de recreere, teren de joacă pentru copii, parcare.  

Hotelul „Florica” – stațiunea complex Venera”, Mangalia este format din două clădiri, 

dispuse în aproximativ 20,000 metri pătrați de spații verzi cu copaci umbroși. Hotelul oferă 

oaspeților săi 174 de camere duble standard și luxoase, studiouri și apartamente. Sala de conferințe 

are 60 de locuri. În cadrul hotelului sunt 3 restaurante, 2 grădini de vară, teren de joacă și biliard și 

bar pe plajă. Hotelul dispune de încălzire centrală. 

Hotelul “Hora”, stațiunea complex „Saturn”, Mangalia  dispune de un total de 283 

camere pe 14 etaje. Camerele sunt cu televiziune prin cablu, minibar, telefon, baie cu duș, geamuri 

duble. Acestea sunt dotate cu aer condiționat. Hotelul a fost complet renovat în anul 2005. În cadrul 

hotelului există un restaurant și bar cu terase, fitness, balneologie, în care se desfășoară tratament 

balneologic cu cardul de sănătate, sau la alegere.  

Hotelul „Narcis”, stațiunea complex „Saturn”, Mangalia  nu este renovat și dispune de un 

total de 654 de locuri, repartizate în camere single și duble. Hotelul are un restaurant, terasă de vară 

și plajă privată. 

 Hotelul „Corsa”, Mangalia – Hotelul a fost complet renovat în anul 2005 și pune la 

dispoziție toate facilitățile. Cele 45 de camere duble spațioase și 3 apartamente dispun de televizor, 

frigider, aer condiționat și terasă.  

 Complexul hotelier „President”, Mangalia dispune de 46 camere duble, 17 camere single, 

2 apartamente, Restaurant reprezentativ, bar Callatis, cafenea-cofetărie, plajă privată, piscină în aer 



 
liber, SPA (saună, săli de masaj, fitness), centru de afaceri. În holul hotelului sunt expuse într-un 

mod original fragmente din rămășițele zidurilor cetății romane Callatis.  

 Hotelul „Laguna” – satul Vama Veche - 2 mai. Hotelul Laguna este construit în anul 2005 

și este parte a complexului turistic Laguna cu restaurantul Corsair. Hotelul dispune de 48 de camere 

duble, restaurantul Corsair, piscină, plajă, bar pe plajă. Camerele sunt spațioase, cu mobilă nouă, 

ferestre, televizor, balcon, faianță, baie cu duș.  

 Restaurantul „Pelican” – orașul Constanța – are peste 300 de locuri în interior. Facilități - 

aer condiționat, televiziune prin cablu, televizor, muzică live. Preparatele delicioase sunt însoțite de 

vinuri fine din cele mai renumite podgorii din România: Murfatlar, Cotnari Jidvei Bohotin, Husi 

Panciu. 

Restaurantul „Byblos” – Constanța, în care se servesc preparate și specialități libaneze și 

internaționale într-o atmosferă exotică orientală. În afara unui restaurant modern cu terasă, dispune și 

de bar. Restaurantul are peste 200 de locuri. 

Restaurantul „Nikos  greek taverna” – Constanța dispune de peste 100 de locuri. Oferă 

preparate din bucătăria grecească de o mare varietate și de înaltă calitate. Taverna este cu aer 

condiționat și muzică.  

Restaurantul „Pizza Maestro” – orașul Constanța – are peste 100 de locuri în interior. 

Facilități – aer condiționat, televiziune prin cablu, televizor, muzică live.                               

Cafeneaua „Times Cafe” – Constanța dispune de peste 250 de locuri. Oferă internet Wi-Fi 

gratuit și aer condiționat, muzică. Aici se desfășoară multe evenimente culturale și muzicale, precum 

și concursuri de karaoke.   

Cafeneaua „Relax Cafe” – Constanța dispune de peste 100 de locuri. Oferă internet Wi-Fi 

gratuit și aer condiționat, muzică. Aici se desfășoară multe evenimente culturale și muzicale.  

   Caffe-bar „Cafenea Revolution” – Constanța dispune de 60 de locuri. Oferă internet Wi-Fi 

gratuit și aer condiționat, muzică.  

Cafeneaua „Lollipop Cafe” – Constanța dispune de 50 de locuri. Oferă Wi-Fi gratuit, 

internet și aer condiționat, muzică.  

Sondajul oferă posibilitatea de a se efectua o evaluare a impactului obiectivului turistic asupra 

mediului înconjurător - (Anexa nr. 1). Criteriile pe care hotelul trebuie să le îndeplinească au fost 

transferate în tabelele din anexa 1. (”Da" - înseamnă îndeplinirea, "Nu" - neîndeplinirea). Fiecare 

întrebare are un anumit grad de semnificație, care se măsoară printr-un ”coeficient de importanță” 

(Ci), cu valori de la 1 la 3 (1 - cea mai mică, 3 – cea mai mare semnificație). Rezultatul final (C) se 

obține separat pentru fiecare dintre cele patru domenii din suma coeficienților de importanță (Cii), la 

întrebările la care s-a răspuns cu "Da", împărțită la punctajul maxim posibil (suma coeficienților 

totali de importanță) [1]: 

 

C =  ΣCii 

           N 

Analiza datelor celor 60 de obiective turistice cercetate din regiunea transfrontalieră 

Bulgaria-România arată:  

 

Economisirea energiei: 

 Niciunul dintre hoteluri / restaurante nu utilizează cărbune pentru combustibil, de 

unde rezultă că aerul nu este contaminat cu emisii nocive; 

                                                 

1 Stamenov S., Aleksieva A., Activitatea hotelieră – tehnologie, organizare, management, editura Kota, 

Plovidv, 2006 



 

 În 12% dintre hoteluri / restaurante, o parte din energia electrică provine din surse 

regenerabile – s-a luat în considerare încălzirea apei cu energie solară; 

 În 24% dintre hoteluri / restaurante, boilerele sunt de clasa "A", ceea ce înseamnă că 

utilizează mai puțină energie electrică; 

 În 24% dintre hoteluri / restaurante, sistemele de climatizare sunt de clasa "A", în 

34% sunt de clasa "B", 40% au aer condiționat parțial, iar restul de 2% nu au astfel de 

sisteme; 

 În 78% dintre hoteluri / restaurante există o foarte bună izolare a ferestrelor, care ajută 

la menținerea temperaturii în camere și interioare, și de asemenea izolează zgomotul 

exterior; 

 80% dintre hoteluri / restaurante au o izolare exterioară a clădirilor (este vorba de 

hotelurile / restaurantele noi), ceea ce ajută la creșterea temperaturii în camere și 

spații și economisește energia pentru încălzirea acestora. 

 În 92% dintre hoteluri / restaurante există becuri de economisire a energiei, iar în 15% 

dintre hoteluri, iluminatul este activat prin intermediul cardurilor. 

 

Economisirea apei: 

 În 43% dintre hoteluri / restaurante sunt montați robineți cu un debit mai mic de 12 

litri / minut; 

 În 26% dintre hoteluri / restaurante este asigurat un regim economic de spălare - 

pentru mașini de spălat și pentru spălat în mașina de spălat vase (prin utilizarea 

programelor de economisire a apei); 

 Irigarea zonelor verzi pe teritoriul hotelurilor se face dimineața devreme sau seara 

târziu, astefel putând fi udate, atunci când consumul de apă nu este în orele de vârf, pe 

de o parte, iar pe de altă parte are o influență pozitivă asupra spațiilor verzi, deoarece 

acestea nu sunt supuse după udare impactului direct al razelor soarelui (astfel iarba 

rămâne verde, nu se îngălbenește); 

 Pentru spălare și curățare sunt utilizate produse care nu poluează mediul înconjurător. 

În 12% dintre hoteluri / restaurante, sunt utilizate produse cu marca "ecologic"; 

 Personalul este instruit să utilizeze apa în regim economic; 

 La spălarea covoarelor, mochetelor și carpetelor, precum și pentru curățarea 

podelelor, se utilizează mașini cu abur, care folosesc foarte puțină apă, și de 

asemenea, cea mai mare parte dintre acestea nu folosesc detergenți. 14% dintre 

hoteluri folosesc cele mai noi echipamente de curățare, care aspiră în totalitate praful 

și murdăria de pe tapițeria mobilei și podele; 

 În 64% dintre hoteluri (noile hoteluri), instalațiile din toalete sunt automate, se 

folosește o cantitate mică de apă, care prin sistemul de aspirare se scurge repede în 

canalul de evacuare și vasul toaletei este incredibil de curat. 

 

Reducerea deșeurilor: 

 Sortarea deșeurilor prin colectarea lor separată – la 62% din hoteluri / restaurante; 

 La 2% dintre hoteluri / restaurante, turiștii sunt facilitați pentru separarea 

deșeurilor, fiind amplasate containere combinate de culori diferite pentru diferitele 

tipuri de deșeuri (hârtie, plastic, sticlă, etc); 

 În aproape 100% dintre hoteluri / restaurante, oaspeții beneficiază de săpun lichid 

dozat, iar în 62% dintre hoteluri este dozat și șamponul (în mod automat). Astfel 

se elimină utilizarea ambalajului. 



 
 

            Reducerea zgomotului 

Zgomotul provine în principal de la muzica restaurantelor, tavernelor, snack barurilor, 

precum și de la animația în jurul piscinelor și pe plajă. Problema este zgomotul de la mașinile 

turiștilor și personalului. În stațiunile mari sunt luate măsuri pentru reducerea acestuia. De exemplu, 

personalul este transportat cu autobuze. Cu autobuze sosesc și pleacă o parte dintre turiștii străini. 

 

Managementul sistemului și informarea oaspeților: 

Personalul colectează periodic date cu privire la consumul de energie electrică, apă și produse 

chimice și la cantitatea de deșeuri, pe care le rezumă și sub formă de rapoarte le prezintă conducerii. 

Oaspeții sunt informați cu privire la politica ecologică a hotelului prin informațiile din hotel. 

În 8% dintre hoteluri prin semne puse în locuri vizibile se amintește oaspeților despre programul 

ecologic al hotelului. Turiștii sunt rugați să nu facă risipă de apă, să utilizeze energia electrică cu 

moderație (doar atunci când este nevoie, și apoi să stingă atât lumina, cât și aparatele electrice). Li se 

reamintește de asemenea să arunce deșeurile în locurile în care sunt plasate containere pentru 

acestea. 

În 100% din hotelurile din districtul Dobrich nu se fumează în interior, iar în județul 

Constanța, în 100% din hoteluri există secțiuni separate pentru fumători, 55% dintre aceste secțiuni 

reprezentând spații mici, astfel urmărindu-se să se reducă la minim fumatul în hotel.  

În 88% din hoteluri este asigurată o înteținere foarte bună și service al echipamentelor, astfel 

că atunci când turiștii sau personalul care deservește hotelul semnalizează o defecțiune, aceasta este 

remediată imediat. Astfel se oferă sprijin foarte rapid pentru eliminarea scurgerilor din grupurile 

sanitare și se previne risipa de apă. 

 

 

1.2. IMPACTUL INDUSTRIEI TURISMULUI DE-A LUNGUL COASTEI MĂRII NEGRE, 

DIN REGIUNEA CONSTANȚA ȘI DOBRICH ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR AL 

REGIUNII TRANSFRONTALIERE. 

1.2.1. Influența asupra aerului atmosferic 

 Emisiile din sectorul turismului sunt în principal de la mijloacele de transport. În districtul 

Dobrich cea mai mare parte a boilerelor hotelului sunt pe curent, iar în județul Constanța – pe gaz. 

Niciunul dintre hotelurile din regiune nu utilizează cărbune pentru combustibil, de unde rezultă că 

aerul nu este contaminat cu emisii nocive; 

Pe teritoriul districtului Dobrich, monitorizarea imisiilor nocive - SO2, NO2, și a prafului, se 

realizează de către Inspecția Regională de Sănătate (RZI) - Dobrich. Prelevarea de probe se 

efectuează în două sezoane ale anului - vara și iarna, într-un program aprobat în prealabil în patru 

puncte de control ale orașului Dobrich. Rezultatele de-a lungul anilor oferă posibilitatea de evaluare 

a calității aerului atmosferic. Toate concentrațiile măsurate de dioxid de sulf sunt mai mici decât 

norma medie zilnică pentru sănătatea umană - 125 µg/m
3
. În perioada de vară, acestea sunt mai mari 

decât în timpul iernii, dar fără să depășească norma limită admisă. Nivelurile măsurate ale 

concentrațiilor medii anuale de dioxid de azot sunt cu mult sub normele limită admise. 

Monitorizarea efectuată pentru indicatorul aerosoli Pb nu prezintă abateri de la valorile maxime 

admise. 

În ceea ce privește concentrația pulberilor în suspensie, se monitorizează scăderea 

semnificativă a acestora după anul 2003, din cauza gazificării regiunii Dobrich. 

În absența unor mari întreprinderi industriale de-a lungul coastei Districtului Dobrich, studiile 

efectuate cu privire la poluarea aerului, în scopul îndeplinirii anumitor sarcini în perioada dintre anul 



 
1990 până în anul 2012, arată că concentrațiile la nivelul solului de oxid de azot, hidrogen sulfurat și 

ozon sunt cu mult sub concentrația limită admisă și nu există cazuri de depășire a concentranțiilor 

maxime la un anumit moment.  

Pe teritoriul județului Constanța calitatea aerului este monitorizată permanent în 13 puncte cu 

stații automate amplasate în:. Constanta, Mamaia și Palazu Mare, orașele Năvodari, Eforie /Eforie 

Nord + Eforie Sud/, comunele Tuzla, Costinești, orașul Mangalia (inclusiv stațiunile Neptun, Olimp, 

Jupiter-Cap Aurora, Venus și Saturn). 

Măsurătorile includ: influența surselor industriale asupra calității aerului, cu o rază de măsurare 

de 10 - 100 m; poluare de la: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon 

(CO), ozon (O3), benzen, pulberi fine în suspensie (PM10), și parametrii meteorologici (viteza și 

direcția vântului, presiunea, temperatura, radiația solară, umiditatea relativă a aerului, precipitațiile); 

Datele arată că în perioada 1990-2011, pe teritoriul județului Constanța nu sunt înregistrate 

depășiri ale normelor limită orare, zilnice și anuale de dioxid de azot, dioxid de sulf și pulberi în 

suspensie. 

  

 Rezultatele raportate au valori mult mai mici decât cele admise. 

Municipiile din regiune au o stare bună a aerului din atmosferă. Acest lucru se datorează în 

principal condițiilor climatice favorabile - manifestarea circulației brizei. 

 

1.2.2. Influența asupra apei pentru scăldat - Marea Neagră. 

Menținerea curățeniei apelor de coastă ale mării are o importanță ecologică, sanitar-igienică 

și economică. 

Compoziția apei de mare este instabilă din cauza caracterului variabil al apelor râurilor și a 

celor reziduale care se varsă în mare și a proceselor care se desfășoară permanent de oxidare și 

reducere, sedimentarea impurităților mecanice, procese biochimice etc. 

Curățenia și siguranța apei pentru scăldat sunt argumente importante pentru atragerea 

turiștilor și dezvoltarea turismului în statele membre ale CE. Directivele 76/160/CEE și 2006/7/CE 

reglementează cerințele obligatorii și recomandate pentru calitatea apelor pentru scăldat din Uniunea 

Europeană. În calitate de state membre ale UE din anul 2007 și în conformitate cu cerințele acesteia, 

Bulgaria și România întocmesc și pun la dispoziție către CE rapoarte cu privire la calitatea apei 

pentru scăldat. Datele pentru acești indicatori sunt cuprinse în Raportul național cu privire la starea 

și protecția mediului înconjurător în Republica Bulgaria și RAPORTUL ANUAL PRIVIND 

STAREA MEDIULUI CONSTANȚA, care au fost publicate. 

 

În conformitate cu cerințele legislației, în fiecare an sunt efectuate studii cu privire la 

conținutul impurităților plutitoare, azot amoniacal, azot nitrat, azot nitrit, oxigen dizolvat, precum și 

cu privire la culoare, gust, miros și transparență, care caracterizează calitatea apelor de coastă ale 

mării. 

 Oxigen dizolvat (Dissolved oxygen DO) – un indicator principal cu privire la metabolismul 

tuturor organismelor acvatice. 

 CBO5(BOD5) -(consumul biochimic de oxigen) – aceasta este o măsură a cantității de oxigen 

utilizat de microorganismele aerobe pentru degradarea poluanților organici, definind poluarea apelor 

cu substanțe organice. 

 Consumul chimic de oxigen (COD) – definește poluarea globală a apei. 

 Azot amoniacal (NH4 – N) – o cauză majoră de eutrofizare a apei, iar la concentrații mari este 

toxic pentru organismele acvatice - normă de 0,1 mg/dm3  

 Azot nitrat (NO3 – N) – stimulează creșterea plantelor acvatice – 1,5 mg/dm3  

 Azot nitrit - (N-NO2). 0,03  mg/dm3 



 
 Ortofosfați (РО4) – principala sursă pentru creșterea plantelor acvatice în fotosinteză, dar în 

cantități excesive duce la dezvoltarea algelor. 

În ultimii 20 de ani, cantitatea măsurată de oxigen dizolvat în apele de coastă este în 

ansamblu la nivel de fond, dar în lunile de vară fierbinți conținutul acestuia scade din cauza 

activității biologice crescute, a proceselor de oxidare și amestecării pe verticală a apelor marine la un 

nivel mai redus. Cu toate acestea, CBO 5 este distribuit normal și are depășiri ocazionale de-a lungul 

anilor în zonele cu schimb limitat de apă sau care sunt supuse impactului antropogen, asociate cu 

încărcătura antropogenă în lunile de vară.  

Concentrația de azot amoniacal are depășiri periodice, dar păstrează valorile sale de fond, iar 

la distribuția de fosfor total în puncte de-a lungul anilor s-au raportat și valori ridicate ca urmare a 

prelevării de probe într-o zonă aproape de deversarea canalizării urbane, iar acestea sunt legate de 

condițiile hidrodinamice de moment, adică direcția curenților și procesele de undă. 

Indicele de hidrogen pH este o măsură de aciditate sau alcalinitate al unei anumite soluții 

apoase. Soluția acidă este cea în care valoarea pH-ului este mai mică de 7, iar bazică este cea în care 

valoarea pH-ului este mai mare de 7. În conformitate cu cerințele legislației internaționale privind 

calitatea apei pentru scăldat, valorile admise ale pH-ului sunt între 6 și 9. Conform acestui indicator 

apele de-a lungul coastei districtului Dobrich și județului Constanța corespund cerințelor. 

Transparența apelor Mării Negre în timpul sezonului cald este între aproximativ 0,5 - 10,8 

m. Valorile de transparență depind de curenții maritimi și valurile mării. În partea de nord, datorită 

impactului râurilor care se varsă în această zonă, opacitatea este mai mare. 

Conținutul de fosfați în zona Constanța în perioada 1970 - 2000 depășește normele limită 

admise. După anul 2000, ca urmare a reducerii impactului antropogen, fosfații identificați în timpul 

prelevării de probe efectuate nu s-ar putea clasifica drept potențiali contaminanți ai apelor marine. 

Compușii azotului au efecte diferite asupra apelor de suprafață: 

-   Norg /azot organic/ – extrage oxigenul cu putere 

-   NH4 -N / azot amoniacal/ – extrage oxigenul; la  pH > 8, este toxic pentru pești 

- NO3-N /azot nitrat/ – eutrofizant. Eutrofizarea este un proces care se desfășoară în ecosistemul 

bazinelor de apă, în care crește cantitatea de substanțe chimice implicate în nutriția minerală a 

plantelor (azot, fosfor), care la rândul său, duce la creșterea productivității biologice - "înflorirea 

apei". În eutrofizare apar mai multe efecte adverse legate de ecosistem. Dezvoltarea rapidă a algelor 

la suprafață conduce la modificări în condițiile de lumină ale algelor inferioare și acestea mor, 

formând substanțe toxice. Cauza dispariției atât a algelor, cât și a peștilor și a altor forme de viață 

acvatice este și cantitatea redusă de oxigen din apă. 

- NO2 - N /azot nitrit/ – foarte toxic pentru pești 

 Datele publicate în perioada 1990-2010 cu privire la conținutul de azot și de amoniu indică 

faptul că concentrația acestora depășește limitele doar în lunile iunie, iulie și august. 

Indicatorii biologici ai apei mării în perioada de dinainte de anul 1970 în Marea Neagră nu 

sunt afectați de activitatea economică a oamenilor. În prezent în apele de coastă cu greu pot fi 

descoperite condiții neafectate pe malul bulgăresc și românesc. 

Pentru a se determina calitatea apelor de coastă marine sunt definite locații de referință, care 

au presiunea minimă sau niciun fel de presiune și impact având ca origine coasta marină (agricultură, 

surse punctiforme și difuze, etc.) și activități care cauzează modificări morfologice (dragare, 

adâncire, eliminare, etc). 

Principalele surse de poluare din porțiunea bulgară și română a Mării Negre sunt masele de 

apă care se varsă din râurile și lacurile de-a lungul coastei. Alte surse de poluare sunt apele reziduale 

deversate direct în mare din orașele și stațiunile de-a lungul coastei. 



 
Monitorizarea conform indicatorilor biologici ai calității apelor de coastă includ urmărirea de 

fitoplancton, zoobentos și macrofitobentos în 21 de puncte de pe coasta bulgară a Mării Negre și 

48 de pe cea română.  

În ultimii ani, se observă o tendință de a reface starea ecologică a ecosistemului de coastă în 

apele românești, care este confirmată de datele cu privire la conținutul mediu anual de clorofilă "A" 

în anul 2011 în apele de coastă. Aceasta este de două ori mai mică decât în anul 2010 (4,91 μg/l 

/micrograme pe litru/ comparativ cu 9,51μg/l în anul 2010) și sub cea medie anuală pentru perioada 

2001-2010 (6,27 μg/l).  

 Aceasta este tendința în apele bulgare ale Mării Negre, după punerea în funcțiune a stațiilor 

de epurare din Albena, Balcic și Kavarna în anul 2009. 

Monitorizarea apei pentru scăldat cuprinde și indicatorii microbiologici enterococii 

intestinali și escherichia coli. Datele din monitorizarea desfășurată relevă faptul că sunt observate 

variații parțiale în funcție de parametrii fizico-chimici în punctele de la Balcic, Kavarna și Kranevo, 

Costinești, Vama Veche. Abaterile sunt în lunile de vară, atunci când hotelurile sunt pline și 

cantitatea de apă de la stațiile de epurare este mai mare decât în timpul iernii. 

 

Punctele în care se desfășoară măsurători ai indicatorilor microbiologici care determină 

calitatea apei 

 

Nr.  Punct  

1. "Durankulak-nord 1" 

2. "Krapets-nord" 

3. "Camping - Dobrogea" orașul Shabla 

4. Stațiunea complex "Rusalka – plaja mare" 

5. "Bolata" satul Balgarevo 

6. "Kavarna" - centrală 

7. "Ikantalaka" 

8. "Balcic - centrală" 

9. "Plajă nouă - orașul Balcic" 

10. "Balcic - Castelul" 

11. "Albena" 

12. "Kranevo - centrală" 

13. "Kranevo - Sud" 

 

Notă: Numerotarea din listă corespunde cu cea din figurile anexate, care ilustrează concentrațiile de 

la începutul sezonului din data de 18.06.2012 și în timpul sezonului de vârf - 28.08.2012. 
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Concentrațiile de enterococi intestinali și escherichia coli sunt inferioare normelor specificate 

în ORDONANȚA nr. 5 din data de 30.05.2008 de controlare a apei pentru scăldat, dar graficele arată 

că în timpul sezonului turistic activ acestea sunt mai mari. Creșterea neplanificată și haotică de 



 
complexe turistice în ceea ce privește dezvoltarea în exces de hoteluri în acestea duce la creșterea 

utilizării de materiale de construcții locale, care prin clasificarea lor sunt limitate și neregenerabile. 

De exemplu, utilizarea de pietre, pietriș și nisip din râuri, mare și carierele de agregate. Aceasta duce 

de asemenea la modificări în ecosistem. 

 

1.2.3. ZONE IDENTIFICATE DE IMPACT A INDUSTRIEI TURISTICE PE COASTA 

MĂRII NEGRE ÎN ZONA CONSTANŢA ŞI DOBRICH 
Natura este partea de bază a produsului turistic. Turismul se dezvoltă preponderent în zona 

în care sunt prezente  resurse naturale atractive – climat, mare, râu, munte, formaţiuni stâncoase 

deosebite, cascade, peşteri, etc. Aceasta este una dintre cele mai atractive părţi ale produsului turistic, 

deoarece pentru natură nu trebuie plătit nimic. Pe de altă parte, exploatarea fără măsură a resurselor 

naturale în scopuri turistice și de divertisment, fără întreţinere şi  activităţi de restaurare, adesea duce 

la epuizarea bazei naturale şi în final, la distrugerea produsului turistic. 

Bulgaria şi România sunt cunoscute cu plajele sale frumoase de nisip şi peisajele  deosebite 

ale mării. Plajele în cadrul districtului Dorbich şi județului Constanţa sunt aşezate în imediata 

apropiere a unor staţiuni de renume, între staţiuni sau îndepărtate de localităţi, ascunse pentru toată 

lumea cu excepţia mării. Unele dintre plaje oferă dotări tradiţionale ca de exemplu umbrele și 

şezlonguri, restaurante și atracţii acvatice.    

1.2.3.1.  Impactul asupra menţinerii curăţeniei în zona plajei. 

Sezonul estival în districtul Dobrich cuprinde perioada 1 iunie - 30 septembrie, care în 

conformitate cu legislaţia în vigoare este stabilită printr-un ordin emis de către Guvernatorul 

districtului Dobrich. Cele mai vizitate plaje în districtul Dobrich, pe direcţia de la nord la sud, 

sunt: 

Durankulak. Zona de scăldat este aşezată în extremitatea nord-estică a Bulgariei, la circa un 

kilometru de punctul de frontieră cu România. Zona de ţărm este naturală, neschimbată cu timpul. 

Chiar şi în vârf de sezon – din luna iulie și până la sfârşitul lunii august, plaja este vizitată de un 

număr mic de turişti. De aceea poluarea zonei de către vizitatori este nesemnificativă. Având în 

vedere lipsa unei infrastructuri dezvoltate, această plajă este considerată una dintre puţinele plaje 

rămase virgine pe litoralul bulgăresc. Datorită unei naturi curate şi virgine, coasta de jur împrejur 

este populată de o mulţime de colonii de păsări.  

ZONA “Krapets – nord”. Zona este unică pe întreg litoralul bulgăresc, datorită puţinelor dune 

virgine rămase, a păsărilor care îşi fac cuiburile şi iernează aici, a mării calme şi liniștite cu fundul de 

nisip moale. Numărul turiştilor aici este redus. Nu sunt asigurate toalete şi duşuri, ceea ce este o 

premisă pentru poluarea apei şi a regiunii de jur împrejur.  

Plaja “Camping Dobrogea”. Zona de scăldat este situată de-a lungul coastei, la sud de satul 

Krapets şi se termină cu campingul „Dobrogea”, în apropierea oraşului Shabla. Se află în imediata 

apropiere a zonei protejate „Lacul Shabla”. Este posibilă poluarea apei din cauza exploatării în exces 

a zonei de plajă, deoarece pentru turiştii de la plajă nu sunt asigurate duşuri, ci este asigurată numai o 

toaleta chimică.  

Plaja "Bolata” este una dintre cele mai pitoreşti zone de pe litoralul Mării Negre. Este unică prin 

faptul că face parte din singura rezervaţie naturală din Bulgaria, care include şi acvatoriu.  Apele sunt 

folosite şi pentru sporturi subacvatice. Este posibil ca în lunile de vară, turiştii să polueze plaja, deşi 

sunt asigurate colectarea deşeurilor, duşuri şi toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în fose 

septice.  

Plaja “RUSALKA”. Zona de coastă este naturală, neschimbată cu trecerea timpului. În perioada 

estivală, plaja este vizitată zilnic de un număr mare de turişti, inclusiv de oaspeţi ai complexului de 

vacanţă „Rusalka”. Apa este folosită pentru scăldat şi sporturi subacvatice. Pentru turişti sunt 

construite duşuri şi toalete, care sunt evacuate în fose septice. Plaja este curăţată în mod regulat. 



 
“Kavarna – plaja centrală”. Zona de coastă este seminaturală, modificată cu trecerea timpului – 

sunt construite două debarcadere. Începând cu luna iunie şi până în septembrie, plaja este vizitată de 

un număr mare de turişti. Datorita apropierii imediate față de debarcaderul complexului portuar, în 

partea estică apa pentru scăldat este folosită pentru pescuit, scufundări cu echipament şi vânătoare de 

rapane, iar în cea vestică este folosită doar pentru scăldat. Poluarea apei din cauza exploatării 

excesive a zonei de plajă este adusă la minim: pentru turiştii de la plajă sunt asigurate toalete și 

duşuri, ale căror ape reziduale sunt evacuate în fose septice; colectarea gunoaielor şi întreţinerea 

zonei de plajă sunt făcute cu regularitate, după un grafic prestabilit de către societăţile ce au în 

concesiune plajele din zonă. 

Zona pentru scăldat este adiacentă coastei între satele Bozhurets şi Topola. Zona coastei are un 

aspect natural, neschimbat de-a lungul timpului.  

În sezonul de vârf – din mijlocul lunii iunie şi până la sfârşitul lunii august, plaja este vizitată zilnic 

de zeci de turişti. Poluarea apei din cauza exploatării excesive a zonei de plajă este adusă la minim: 

pentru turişti sunt asigurate toalete şi duşuri, ale căror ape reziduale sunt evacuate în fose septice. Se 

efectuează colectarea gunoaielor menajere.  

Ikantalaka. Zona de scăldat este adiacentă a două plaje ale mării, despărţite între ele de Capul 

Ikantalak. Zona ţărmului este seminaturală – modificată cu timpul de activitatea intensivă de 

construcţii în zonă. În timpul sezonului – din mijlocul lunii iunie şi până la sfârşitul lunii august, 

plaja este vizitată zilnic de zeci de turişti. Poluarea apei din cauza exploatării excesive a zonei plajei 

este adusă la minim: pentru turiştii de la plajă sunt asigurate dușuri și toalete, ale căror ape reziduale 

sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei plajei se 

efectuează cu regularite, după un grafic prestabilit de către societatea care administrează plaja.  

Apa este folosită numai pentru scăldat. Nu există zone amenajate pentru sporturi acvatice.  

Balcic - plaja centrală. Zona de coastă este seminaturală, având în vedere facilitățile construite în 

partea de est și de vest. Adâncimea medie a apei pentru scăldat este de aproximativ 2 metri. În 

sezonul de vârf - de la mijlocul lunii iunie până în luna septembrie, plaja este vizitată zilnic de un 

număr mare de turiști. Poluarea apei din cauza exploatării excesive a plajelor este adusă la minim: 

pentru vizitatori sunt asigurate dușuri și toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de 

canalizare; colectarea gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, 

după un grafic prestabilit de către societățile care le administrează.  

Balcic – Castelul. Zona de coastă este seminaturală, mult modificată – pe aceasta este construită o  

faleză – promenada. De la mijlocul lunii iunie până în luna septembrie, plaja este vizitată zilnic de un 

număr mare de turiști. Poluarea apei este adusă la minim: pentru turiștii de la plajă sunt asigurate 

dușuri și toalete,  ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor 

menajere se efectuează cu regularitate.   

 Plaja din Albena este plană și nisipoasă. În sezonul de vârf - de la începutul lunii iunie până la 

mijlocul lunii septembrie, plaja este vizitată zilnic de mii de turiști. Poluarea apei din cauza 

exploatării excesive a zonei plajei este adusă la minim: pentru turiștii de la plajă sunt asigurate dușuri 

și toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor menajere 

şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către ”Albena” 

AD – societatea care a concesionat plaja.  

"Plaja centrală Kranevo". Zona de coastă este seminaturală, având în vedere facilitățile construite 

și localurile de pe plajă. Partea de jos a zonei este înclinată și nisipoasă, cu vegetație acvatică 

dezvoltată - în mare parte alge. În timpul sezonului - de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii 

septembrie, plaja este vizitată zilnic de sute de turiști. Poluarea apei din cauza exploatării excesive a 

zonei plajei este adusă la minim: pentru turiștii de la plajă sunt asigurate dușuri și toalete, ale căror 

ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare;  

Ca regulă, pe toate plajele nu este permis accesul cu câini și cai. 



 
 

 Sezonul turistic din județul Constanța durează între 1 iunie până la 15 septembrie. 

Plajele cele mai frecventate din județul Constanța, în direcția de la nord la sud, sunt: 

Plaja din Mamaia este una dintre cele mai mari din Europa. Aceasta se întinde între orașele 

Năvodari și Constanța, iar lățimea acesteia ajunge la 200 de metri. În timpul verii, este vizitată de mii 

de turiști. Sunt construite dușuri, toalete, s-a organizat colectarea separată a deșeurilor. Există 

porțiuni separate pentru amplasarea gratuită a corturilor. Apa este utilizată în principal pentru 

scăldat, există zone separate pentru sporturi nautice (schi nautic, hidrobiciclete, iahting) și atracții 

care sunt limitate. 

Plaja din Constanța se întinde pe întregul oraș. În trecut, în partea de nord a orașului, plaja a fost 

una dintre cele mai bine gestionate. Acum este dărăpănată, dar este încă frecventată de localnici și 

turiști care stau în zonă. Cea mai vizitată este plaja centrală. Accesul la aceasta este asigurat printr-o 

scară confortabilă. Nisipul este fin, partea de jos a zonei este înclinată și nisipoasă, cu vegetație 

acvatică dezvoltată - în mare parte alge. În sezonul de vârf - de la mijlocul lunii iunie până în luna 

septembrie, plaja este vizitată zilnic de un număr mare de turiști. Poluarea apei din cauza exploatării 

excesive a plajelor este adusă la minim: pentru vizitatori sunt asigurate dușuri și toalete, ale căror ape 

reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei 

plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către societățile care le 

administrează. Partea sudică a plajei este îngustă, înconjurată de stânci. Fundul zonei de coastă este 

inegal și cu nisip și pietriș, cu vegetație acvatică dezvoltată - în mare parte alge. În sezonul de vârf, 

plaja este vizitată de un număr mic de turiști. Apa de pe toată plaja Constanței este folosită în 

principal pentru scăldat și există zone separate pentru sporturi nautice. Imediata apropiere a 

complexului portuar ar putea afecta calitatea apei mării, la o exploatare mai intensă și potențiale 

scurgeri. 

Plaja din Eforie - Nord. În partea de nord coasta este stâncoasă cu o înălțime de până la 30 de metri, 

iar până la zona de plajă se ajunge prin intermediul unor scări. În zona de sud a stațiunii coasta este 

puțin înclinată. În sezonul de vârf, plaja este vizitată zilnic de un număr mare de turiști. Poluarea apei 

din cauza exploatării excesive a plajelor este adusă la minim: pentru vizitatori sunt asigurate dușuri și 

toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor menajere şi 

întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către societatea 

care le administrează. Apa este folosită în principal pentru scăldat, neexistând zone speciale pentru 

sporturi nautice. 

Plaja din Eforie-Sud. Datorită priveliștii spectaculoase și terenului unic, raionul din jurul zonei este 

un loc preferat de mulți turiști. Poluarea apei din cauza exploatării excesive a zonei plajei este adusă 

la minim: pentru turiștii de la plajă sunt asigurate dușuri și toalete, ale căror ape reziduale sunt 

evacuate în fose septice; colectarea gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu 

regularitate, după un grafic prestabilit de către societățile care au concesionat plajele în zonă. Apa 

este folosită în principal pentru scăldat. 

Zona plajei Costinești. În timpul sezonului, plaja este vizitată zilnic de zeci de turiști. Apa este 

utilizată numai pentru scăldat. 

Plaja stațiunii "Neptun". În sezonul de vârf, plaja este vizitată zilnic de sute de turiști. Poluarea 

apei din cauza exploatării excesive a zonei plajelor este adusă la minim: pentru vizitatori sunt 

asigurate dușuri și toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea 

gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate. 

Plaja stațiunii "Olimp" este diferită de cea din "Neptun" și acest lucru se datorează faptului că este 

formată din numeroase golfuri mici. Zona plajei este mai largă în partea de nord și se îngustează 

treptat spre sud, unde este mărginită de o stâncă înaltă. În timpul sezonului - de la mijlocul lunii iunie 

până la mijlocul lunii septembrie, plaja este vizitată zilnic de sute de turiști. Poluarea apei din cauza 



 
exploatării excesive a zonei plajei este adusă la minim: pentru vizitatori sunt asigurate dușuri și 

toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor menajere şi 

întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către societatea 

care a concesionat plaja.  

Plaja stațiunii Venus este traversată de golfuri mici, care limitează spațiul de plajă. În partea de 

nord a plajei există izvoare termale. În timpul sezonului - de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul 

lunii septembrie, plaja este vizitată zilnic de sute de turiști. Poluarea apei din cauza exploatării 

excesive a zonei plajei este adusă la minim: pentru turiștii de la plajă sunt asigurate dușuri și toalete, 

ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor menajere şi 

întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către societatea 

care a concesionat plaja.  

Plaja stațiunii "Saturn" este cea mai preferată de către turiști. În timpul sezonului - de la mijlocul 

lunii iunie până la mijlocul lunii septembrie, plaja este vizitată zilnic de sute de turiști. Poluarea apei 

din cauza exploatării excesive a zonei plajei este adusă la minim: pentru turiștii de la plajă sunt 

asigurate dușuri și toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea 

gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic 

prestabilit de către societatea care a concesionat plaja.  

Mangalia – plaja. În timpul sezonului, plaja este vizitată zilnic de sute de turiști. Poluarea apei din 

cauza exploatării excesive a zonei plajei este adusă la minim: pentru turiștii de la plajă sunt asigurate 

dușuri și toalete, ale căror ape reziduale sunt evacuate în guri de canalizare; colectarea gunoaielor 

menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către 

societatea care a concesionat plaja. 

Plaja de la 2 mai. În sezonul de vârf, plaja este vizitată de un număr mare de turiști, inclusiv de cei 

care stau în rulote pe nisip. Nu sunt asigurate toalete și dușuri, ceea ce este o premisă pentru poluarea 

apei și a zonei din jurul acesteia. Zona de plajă largă este foarte încărcată. Colectarea gunoaielor 

menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un grafic prestabilit de către 

Primăria Mangalia. Apa este utilizată numai pentru scăldat. Nu există zone separate pentru sporturi 

nautice. 

Plaja din Vama Veche. De la mijlocul lunii iunie până în septembrie, plaja este vizitată de mii de 

turiști, inclusiv de cei care stau în rulote pe nisip. Nu sunt asigurate toalete și dușuri, ceea ce este o 

premisă pentru poluarea apei și a zonei din jurul acesteia. Zona de plajă largă este foarte încărcată. 

Colectarea gunoaielor menajere şi întreţinerea zonei plajei se efectuează cu regularitate, după un 

grafic prestabilit de către Primăria Mangalia.  

Ca o regulă, pe toate plajele nu este permis accesul cu câini și cai. 

Toate plajele sunt prevăzute cu localuri pentru servit masa. 

Probleme serioase sunt create de turiștii neglijenți, care nu aruncă deșeurile din ambalaje la coșurile 

de gunoi. Este uzuală priveliștea de la sfârșitul zilei, pe plajă rămânând mucuri de țigări, sticle din 

plastic și sticlă împrăștiate, ziare, pungi. La o mișcare mai puternică a valurilor aceste deșeuri ajung 

în mare. O priveliște urâtă este reprezentată de plajele după valuri puternice, care au acoperit întreaga 

zonă a plajei sau cea mai mare parte din aceasta. După acestea rămâne o cantitate imensă de deșeuri 

menajere - sticle, pahare, capace, nuiele și chiar anvelope. 

  



 

     
 

Un mare poluator al plajelor sunt și localurile pentru servit masa. Cu toate că peste tot a fost 

introdusă colectarea și transportul deșeurilor, proprietarii sau locatarii acestor obiective aruncă haotic 

gunoaie și creează condiții pentru apariția de gropi de gunoi neregulamentare.  

 

 

   
 

În ultimii ani, a existat o înțelegere generală că ratele de creștere globale și dimensiunile 

economice ale industriei turismului, în special în secolul douăzeci și unu, ar trebui să aibă în vedere 

conservarea și dezvoltarea mediului natural și cultural al țărilor gazdă. 

Toate formele de activitatea hotelieră, care ajută la protejarea mediului înconjurător, trebuie 

să fie declarate ca o prioritate și încurajate de către autoritățile publice naționale, regionale și locale. 

Activitățile de turism trebuie să fie în concordanță cu natura. Fluxul turistic trebuie să fie în 

concordanță atât cu beneficiile economice, cât și cu raportarea la mediu în activitățile desfășurate. 

Infrastructura de turism și activitățile acestuia trebuie să fie formate în așa fel încât să protejeze 

patrimoniul natural - alcătuit din ecosisteme și biodiversitate. 

Slaba gestionare și atitudinea față de mediul înconjurător este o premisă pentru consecințele 

negative asociate cu: 

 modificări în ecosisteme la utilizarea terenului pentru dezvoltarea suprastructurii hotelului - 

foarte des se întreprinde extinderea părții hotelului, asociată cu activități de excavare, activități de 

tăierea copacilor, etc; 



 

 poluarea aerului și zgomot. Turismul implică o varietate de moduri de transport și de 

producție a energiei, care este în plus față de depunerile nocive globale ale vaporilor gazelor cu efect 

de seră. Mai mult decât atât, poluarea fonică din diferitele tipuri de transport, inclusiv cele de 

divertisment cum ar fi jeturi, iahturi, etc., distorsionează și creează confuzii în rândul populațiilor 

locale de faună și floră. 

 deșeuri, emisii nocive, utilizarea excesivă a apei și energiei. Apele reziduale din 

hoteluri, stațiuni și alte activități turistice; 

 dezvoltarea excesivă sau inegală a diferitelor regiuni; 

 utilizarea de materiale de construcție locale (limitate), ceea ce de asemenea duce la 

modificări în ecosisteme. Spre exemplu, utilizarea de pietre, pietriș și nisip din râuri. 

1.2.3.2. Impactul asupra teritoriilor protejate 

1.2.3.2.1. Rezervații 

Prin plasarea sub regim de protecție a anumitor teritorii, se caută să se păstreze în stare naturală 

complexele de ecosisteme autoreglabile, precum și anumite specii de plante și animale.  

Pe teritoriul districtului Dobrich, în regiunea municipiilor de coastă Balcic,  Kavarna, Shabla, 

se disting 1 rezervație - «Kaliakra», 1 rezervație întreținută - «Baltata». În acestea sunt păstrate 

atât specii de plante, cât și de animale.  

  În județul Constanța numărul de teritorii protejate este 38, din care 21 sunt rezervații naturale, 

12 sunt monumente ale naturii. 

1.2.4.2.2. În rețeaua ecologică europeană NATURA 2000 sunt incluse următoarele 

domenii importante pentru ocrotirea păsărilor pe cale de dispariție și vulnerabile la nivel 

internațional. 

 

De-a lungul coastei județului Constanța, în rețeaua ecologică NATURA 2000 sunt 

incluse: rezervația marină "2 MAI-VAMA VECHE", aria naturală protejată «DUNELE MARINE 

DE LA AGIGEA», peștera «LIMANU», rezervația  «PĂDUREA HAGIENI», Pădurea de stejari din 

stațiunea NEPTUN, lacul TECHIRGHIOL. 

 

De-a lungul coastei districtului Dobrich, în rețeaua ecologică europeană NATURA 2000 
sunt incluse: lacul Durankulak, Suprafața complexului de lacuri Shabla, zona protejată «Kaliakra», 

zona protejată BALCIC, zona protejată BATOVA, zona protejată STÂNCILE ALBE.  

În aria protejată sunt interzise: 

 exploatarea carierelor, construirea de clădiri administrative și agricole temporare 

 aratul livezilor și pajiștilor 

 orice tip de vânătoare în perioada 1 februarie – 31 iulie, cu excepția speciilor care sunt 

permise pentru vânătoare în această perioadă în conformitate cu un plan special întocmit și aprobat 

 colectarea de buchete de specii sălbatice 

În zonele protejate, se recomandă: 

 Îndrumarea vizitatorilor pe anumite rute, cu scopul expunerii printr-un sistem de informare 

și observare directă a habitatelor și speciilor. Crearea de oportunități pentru intrarea controlată în 

anumite puncte pe teritoriul rezervațiilor.  

 Vânătoarea și pescuitul în mare se pot face după un plan pus la punct în prealabil 

 Plantele medicinale și aromate se vor colecta pe baza unui plan dezvoltat special 

 Activitățile agricole se vor desfășura pe baza unui program dezvoltat pentru o agricultură 

mai protejată. 

Teritoriile protejate atrag un număr mare de turiști. 

 Raioanele rezervațiilor și teritoriilor adiacente sunt anunțate ca obiective pentru vizite. 



 
Fluxul turistic principal este din iunie până la mijlocul lunii septembrie. 

  Combinația de resurse naturale frumoase (vânat, produse de mare și mici ferme, etc.) și 

fondul istoric natural bogat creează oportunități pentru dezvoltarea de turism de agrement, cognitiv, 

rural, vânătoresc, de pescuit și de tranzit. 

 În zonele din jurul rezervațiilor și a teritoriilor protejate se dezvoltă activități de comerț 

ambulant și restaurante. 

Așezările în apropierea zonelor protejate le influențează în proporții diferite, în funcție de 

distanța față de acestea, de mărimea lor, construirea și crearea de comunicații. Localitățile mici sunt 

alimentate cu apă, dar nu sunt canalizate. Apele reziduale comunale menajere sunt evacuate în fose. 

Nu există colectare organizată a deșeurilor și transportarea acestora, din cauza aceasta existând mai 

multe gropi de gunoi de jur împrejurul localităților. 

Construirea rețelei de transport și nivelul de intensitate al traficului de automobile se află 

printre problemele specifice ale teritoriilor protejate. 

Dezvoltarea social economică a zonelor din jurul rezervațiilor trebuie să fie legată de:  

 Protecția pe termen lung a biodiversității 

 Conservarea patrimoniului istoric și cultural 

 Introducerea de mecanisme adecvate pentru stimularea: 

- Formelor ecologice, biologice și altor forme de agricultură 

- Pescuitului durabil 

- Formelor ușoare de turism și servicii conexe (turism cognitiv, ecvestru, maritim și 

subacvatic, vânătoare limitată, etc.) 

 Activități economice alternative în granițele municipalităților și primăriilor (hoteluri, arte și 

meserii, obiceiuri locale) 

 Studierea posibilităților pentru reintroducerea unor specii rare sau dispărute (foci-călugăr, 

etc) 

 Dezvoltarea obiectivelor, ca loc pentru utilizare publică durabilă, educație și activități 

științifice. 

 Influența antropogenă în rezervații și teritoriile adiacente constă în: 

 perturbarea faunei sălbatice din activități turistice 

 braconajul 

 culegerea ilegală de flori și plante și colecționarea de specii rare, endemice și pe cale de 

dispariție. 

 răspândirea speciilor de plante invazive și nedorite (ruderalizare), care amenință 

biodiversitatea, ca urmare a declinului puternic în utilizarea pășunilor; 

 pescuitul ilegal în acvatoriul marin al rezervațiilor Kaliakra și .....; 

 săpături arheologice, care duc la schimbări în acoperirea cu vegetație și care provoacă 

ruderalizare; 

 distrugerea monumentelor culturale (vandalism), ceea ce duce la deteriorarea vegetației și 

micro-faunei de jur împrejur. 

             Influența antropogenă în teritoriile locale apropiate de cele protejate 

  dezvoltarea necontrolată a turismului  

 încălcarea planului de vânătoare 

 utilaje de construcții și agricultură 

 utilizarea nereglementată a pesticidelor (pulverizare cu avioane, etc.), depozitare de substanțe 

chimice, îngrășăminte artificiale etc., în teritoriile adiacente. 

 condițiile social-economice precare, care ar putea forța oamenii să preia toate formele 



 
posibile de dezvoltare. 

Probleme specifice legate de impactul industriei turistice asupra teritoriilor protejate. 

 Imediata apropiere și impactul complexelor stațiunilor de la malul mării de mari dimensiuni 

cu traficul intens auto și accesul aproape de teritoriile protejate; 

 Concentrarea pe diferite tipuri de trasee pentru deplasarea automobilelor, pietonilor, 

bicicliștilor, ricșelor, trăsurilor și trenulețelor de agrement; 

 Construirea dispersată în imediata apropiere sau în zonele protejate de hoteluri, bungalouri, 

clădiri de servicii, alei și poteci din plăci; 

 Contaminarea apelor subterane și a solului din scurgeri de la colectoare de canalizare 

amortizate, care evacuează apele reziduale, sau din fose septice construite pentru localurile de servit 

masa 

 Organizarea colectării separate de deșeuri 

1. 2.4.  Stații de epurare, depozite de deșeuri menajere 

            1.2.4.1. Stații de epurare: 

  În Marea Neagră, în apropierea districtului Dobrich, se descarcă trei stații de epurare mari: 

stația de epurare pentru ape reziduale din orașul Kavarna, stația de epurare pentru ape reziduale din 

orașul Balcic și stația de epurare pentru ape reziduale din staținea complex "Albena". Cele trei stații 

de epurare se modernizează în cadrul Programului Operațional "Mediu înconjurător 2007-2013". 

Stațiile au o treaptă mecanică și biologică și este necesar să se construiască descărcarea de la mare 

adâncime. În prezent, doar o parte a teritoriilor din orașul Balcic și Kavarna și-au construit rețea de 

canalizare / în restul teritoriilor – apele reziduale din gospodării sunt colectate în fose septice /. 

 Stația de epurare pentru ape reziduale din satul de vacanță ”RUSALKA” - are 

construită o stație de epurare pentru ape reziduale cu treaptă mecanică. Nu se efectuează descărcarea 

apelor reziduale, din cauza compromiterii colectorilor construiți și a echipamentelor de tratare. Apele 

reziduale se absorb în sol de-a lungul traseului de la stația de pompare (SP) până la stația de epurare 

pentru ape reziduale și se infiltrează în lacul protejat Taukliman. Există un proiect conceptual pentru 

construirea unei noi stații de epurare a apelor reziduale, dar până în prezent nu au fost luate măsuri 

pentru proiectarea și construirea acesteia. 

Stația de epurare pentru ape reziduale din orașul Shabla - Apa tratată este descărcată în 

canalul de scurgere, care se varsă în lacul Shabla. S-a constatat depășirea limitelor individuale de 

emisie pentru indicatorii: substanțe nedizolvate, consumul chimic de oxigen (CCO), CBO5, fosfor 

total. Depășirea pentru indicatorul fosfor total este mai mult decât dublă.  

 
Stația de 

epurare 

pentru ape 

reziduale 

Corpul 

de apă 

                   Cantitatea reală de apă descărcată – mc 

2008 2009                               2010 

I II III IV V VI 

Kavarna  Marea 

neagră 
596 000 356 000       

Balcic  Marea 

neagră 
363 390 344 021 19772 18702 18183 19555 24243 35004 

Albena Marea 

neagră 
882 000 1 118 587 15650 14340 22468 58660 70600 160800 

                                                                                       2010 

    VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Kavarna  Marea 

neagră 
        

Balcic  Marea 

neagră 
  40309 51380 43717 30230 24371 24333 

Albena Marea   254400 113400 102223 37400 16300 15460 



 
neagră 

  

Datele din tabel arată că în timpul sezonului turistic cantitatea de apă reziduală depășește în 

mod semnificativ pe cea din lunile de iarnă. Stațiile de epurare sunt cele mai încărcate în lunile iulie 

și august. 

Stațiile de epurare din județul Constanța acoperă toate localitățile mari și stațiunile turistice de-

a lungul coastei Mării Negre. În perioada 2005-2011 au fost reabilitate, modernizate și extinse cu 

mijloace de la fondurile de preaderare ale Uniunii Europene și ale programulului "Mediu 

înconjurător" stațiile de epurare Constanța-sud, cu o capacitate de      461 000 PE, Constanța-nord, cu 

o capacitate de 255000 PE și Mangalia, cu o capacitate de 62 450 PE. 

Stațiile de epurare pentru ape reziduale Constanța Nord și Constanța - Sud îndeplinesc 

toate standardele internaționale în domeniul mediului înconjurător. Au construite o treaptă mecanică 

și biologică (nitrificare, denitrificare, eliminarea chimică a fosforului) și dezinfecție UV. 

Stația de epurare pentru ape reziduale Mangalia este reabilitată în cadrul programului 

LSIF, prin care capacitatea este crescută. Sunt purificate azotul total și fosforul. Stația de epurare este 

descărcată la o milă marină în largul mării.  

Urmează modernizarea și extinderea stației de epurare pentru ape reziduale Eforie-sud / 

capacitatea acesteia va atinge 125000 PE/, stației de epurare pentru ape reziduale Ovidiu - /până la 

capacitatea de 20005 PE/ și a stațiilor de epurare pentru ape reziduale Poarta albă /până la capacitatea 

de 16023 PE/. Acest lucru se impune deoarece aceste stații de epurare pentru ape reziduale au fost 

construite în anii '60 și '70 ai secolului douăzeci și din cauza dezvoltării rapide a regiunilor de coastă 

capacitatea lor actuală este insuficientă, iar echipamentul tehnologic are o eficiență scăzută. 

Odată cu punerea în funcțiune a stațiilor de epurare modernizate se va îmbunătăți calitatea apei 

mării, se vor reduce emisiile nocive și mirosurile neplăcute din zonele din jurul stației de epurare 

pentru ape reziduale. 

Un pericol tot mai mare pentru apele de coastă sunt și așa-numiții detergenți / produse pentru 

spălat /, a căror utilizare însoțește în mod natural stilul de viață al omului modern, dar are un impact 

dăunător asupra bioorganismelor. Vărsarea de ape reziduale neepurate și insuficient epurate este o 

premisă pentru depășirea normelor de oxigen dizolvat și azot amoniacal. 

1.2.4.2. Colectarea și transportul deșeurilor menajere (DM) 

Pe teritoriul celor trei municipii Shabla, Kavarna și Balcic, funcționează gropi de deșeuri 

municipale, în care se colecteză deșeurile în mod organizat. Urmează construirea unui depozit de 

deșeuri regional în satul Stozher, iar depozitele de deșeuri municipale din cele trei municipii de-a 

lungul coastei vor fi regenerate.  

În județul Constanța s-a construit un nou depozit regional pentru deșeuri menajere și s-a 

introdus un sistem de colectare și reciclare separată. Sunt modernizate și depozitele de deșeuri din 

Mangalia, Eforie, Năvodari și Medgidia. Au fost luate măsuri pentru închiderea gropilor de gunoi 

neregulamentare. 

             



 

       
Instalație nouă pentru arderea deșeurilor                  Groapă de gunoi neregulamentară - Techirghiol 

 

Cantitatea de deșeuri din ultimii ani scade, datorită faptului că în municipalitățile din Balcic și 

Kavarna este introdusă colectarea separată a deșeurilor. Deșeurile depozitate la groapa de gunoi 

municipală din Balcic în anul 2010 au fost de aproximativ 17 000 de tone, iar în anul 2011 – de 

aproximativ 16 000 de tone, 2/3 dintre acestea fiind transportate în timpul verii. Jumătate din deșeuri 

sunt din stațiunea complex "Albena". 

Cantitățile de deșeuri menajere – municipiul Balcic – anul 2011                      /tone/         
luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Balcic  562 568 821 945 

 

1222 1118 1148 1561 1106 879 587 593 

Albena 12 

 

- 116 252 153 618 987 1128 563 212 159 53 

 

Pe teritoriul județului Constanța a fost introdusă colectarea separată a deșeurilor. Anual se aruncă 

aproximativ 350 000 de tone de deșeuri. În sistemul de colectare a deșeurilor, transport și eliminare a 

deșeurilor menajere este cuprinsă aproximativ 91% din populație. Nu sunt cuprinse în acest sistem 

satele mici din județ. 

  

 

 

Cantitățile de deșeuri menajere – județul Constanța – anul 2011                                     
luna  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Tone  25185 24033 27341 28262 31800 34783 39764 38849 30463 28823 27069 27675 

 

Datele din tabele sunt categorice - în timpul sezonului turistic cantitatea de deșeuri depozitate 

crește brusc. 

Tratarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere le transformă într-un potențial poluator al 

principalelor componente ale mediului înconjurător: aerul din atmosferă, sursele de apă de la 

suprafață și subterane și solul. O problemă gravă sunt deșeurile periculoase care, chiar în cantități 

mici, pot avea o influență dăunătoare cu consecințe grave și de durată pentru sănătatea și mediul de 

viață al oamenilor. 

 

1.2.5. Zgomotul 



 
Impactul turistic, care decurge din invazia crescută a fluxurilor de turiști și are o manifestare 

dăunătoare în mai multe direcții, este exprimat și prin creșterea zgomotului de la transportul turistic 

și localurile de divertisment, ceea ce reprezintă o îngrijorare pentru populația locală, din cauza 

schimbării modului de viață al acesteia, răspândirea de patologii sociale, încărcarea infrastructurii 

locale în timpul sezonului de vârf. 

În scopul de a reduce zgomotul în municipii, se efectuează activități de întreținere și amenajare 

a spațiilor verzi, separarea clădirilor de locuit de arterele de drum aglomerate prin zone verzi și 

repararea tronsoanelor de drum. 

Devierea traficului automobilelor pe drumuri de centură / ocolitoare și construirea altora noi, 

este de asemenea una dintre măsurile care duc la reducerea nivelului de zgomot în stațiuni și zonele 

de stațiune din orașe și asigurarea de confort acustic al oaspeților și cetățenilor. 

Mediul contemporan în care se dezvoltă activitatea hotelieră, necesită prevenirea efectelor 

nocive pe care le are asupra mediului înconjurător. Condițiile dinamice de dezvoltare a turismului, în 

special a hotelurilor, duc la un exces de energie electrică și apă, abundență de deșeuri, distrugerea 

resurselor naturale, etc. 

Dezvoltarea turismului este legată de utilizarea de noi tehnici și tehnologii. 

 

1.3. SISTEME DE IMPACT ALE ACTIVITĂŢII HOTELIERE ASUPRA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR 
Complexul hotelier, de sine stătător sau în cadrul unui lanţ de furnizori de bază ai săi sau 

parteneri turistici, este privit pe de o parte, ca şi consumator de resurse naturale, şi pe  de altă parte, 

ca şi generator de deșeuri „tehnologice” şi poluare. Hotelul poate identifica factorii de impact 

negativ, care depind de acesta, să urmărească dacă aceștia sunt în normele acceptate şi să definescă şi 

aplice programe de diminuare a acestor efecte. 

Elaborarea şi aplicarea unui sistem de protecţie a mediului înconjurător, oferă posibilitatea ca 

sectorul turistic să reducă impactul negativ asupra naturii, reducând cheltuielile şi mărind profiturile. 

 

1.3.1. Efectuarea unui studiu în ceea ce priveşte impactul industriei turistice asupra mediului 

înconjurător. 

Pentru a se efectua un studiu cu privire la impactul pe care complexul hotelier îl are asupra 

mediului înconjurător – cantitatea de deşeuri, utilizarea energiei electrice, a apei, materialelor și 

altele, se întocmește o analiză SWOT (evaluarea punctelor forte şi a celor slabe, a oportunităţilor şi a 

ameninţărilor) a obiectivului turistic în ceea ce priveşte mediul înconjurător. Se culege informaţia 

necesară prin analiza documentaţiei, inspecţie, discuţii cu personalul. Se descrie şi se evaluează: cum 

şi unde se folosesc resursele; unde şi cum se generează deşeuri; dacă se fac, şi unde anume, 

compromisuri cu privire la cerinţe ale unor ordonanţe, dispoziții, legi care tratează aspectele legate 

de protecţia mediului înconjurător. 

Analiza conţine: 

1.3.1.1. Evaluarea utilizării apei 

 Dacă se urmăreşte consumul de apă? 

 Ce cantitate de apă rece şi apă caldă se consumă lunar/anual în: restaurant, bar, piscină, 

pentru spaţiile verzi sau alte activităţi în cadrul hotelului? 

 Dacă s-au făcut încercări şi care sunt acestea, pentru economisirea apei? 

 Dacă apa folosită corespunde standardelor de stat? 

 Dacă există semne de deteriorare a calităţii apei, precum creşterea coroziunii, sau depunerea 

calcarului, creşterea pH-lui și altele? 

 Care este ponderea în costurile cu apa, faţă de cheltuielile totale?  



 

 Este stimulat personalul să economisească apă? 

 Sunt stimulaţi oaspeții să economisească apă? 

 Cât de des este verificată instalaţia de apă pentru scurgeri, defecţiuni, presiune? 

 Se face un raport cu privire la consumul de apă în diferitele unități? 

 Dacă în rezervoarele de capacitate mare există o recirculare suficientă a apei, care să 

împiedice formarea bacteriilor? 

 Dacă apa este tratată, înainte de a se vărsa în canalizarea generală a oraşului? 

 Dacă în ultimii trei ani au crescut cheltuielile de alimentare cu apă şi canalizare? 

1.3.1.2.Evaluarea utilizării energiei 

 Ce cantitate de energie foloseşte hotelul în fiecare lună? 

 Ce tipuri de combustibili se folosesc în hotel şi în ce cantitate? 

 Dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrica în zonele nefolosite? 

 Dacă s-au făcut eforturi de economisire a consumului de energie electrică? 

 Dacă sistemul de climatizare este setat în aşa fel încăt să asigure un confort maxim cu consum 

minim de energie? 

 Dacă se foloseşte cel mai ieftin combustibil? 

 Dacă amenajările sunt mai vechi de 10 ani? 

 Dacă se folosesc becuri electrice economice? 

 Dacă oaspeţii sunt stimulaţi să facă economie de energie electrică? 

 Dacă există posibilitate de reglare a temperaturii aparatelor electrice? 

 Care este ponderea cheltuielilor cu energie electrică şi combustibili, faţă de cheltuielile totale? 

 Dacă au crescut cheltuielile de energie electrică în ultimii trei ani? 

1.3.1.3.Evaluarea deşeurilor 

 Ce tip de deşeuri crează fiecare unitate și în ce cantitate? 

 Ce cantitate de deșeuri se crează în fiecare lună/an pe grupe de deşeuri – hârtie, mase plastice, 

aluminiu, sticlă, deşeuri organice, substanţe periculoase? 

 Care unitate crează cele mai multe deşeuri? 

 Dacă s-au făcut eforturi de colectare diferenţiată a deşeurilor? 

 Dacă deşeurile organice sunt separate de restul deşeurilor? 

 Dacă s-au făcut eforturi pentru reducerea deşeurilor? 

 Care este ponderea cheltuielilor cu ridicarea gunoiului, faţă de cheltuielile totale? 

 Dacă au crescut cheltuielile cu ridicarea gunoiului în ultimii trei ani? 

 Dacă există deşeuri, care pot fi reciclate, dar nu s-a făcut încercări pentru aceasta? 

1.3.1.4.   Evaluarea bunurilor utilizate 

 Se efectuează o inventariere a bunurilor utilizate în hotel, restaurant şi celelalte unităţi şi se 

stabilește care dintre acestea pot fi înlocuite cu produse ecologice. 

 Ce bunuri pot fi reutilizate în același scop sau în alt scop? 

 S-a luat în considerare furnizarea de produse alternative care nu dăunează mediului înconjurător? 

 Au furnizorii hotelului o politică de protejare a mediului înconjurător? 

 S-au făcut eforturi de reducere a deșeurilor de ambalaje? 

1.3.1.5. Emisiile de substanțe nocive 

 Sunt controlate emisiile de la boilere, sobe, șeminee, încălzire centrală? 

 Se controlează calitatea aerului din încăperi? 

 Dacă mijloacele de control și asigurare a calității aerului din încăperi se verifică periodic și cât 

sunt de vechi? 



 

 Dacă se primesc plângeri cu privire la calitatea aerului în încăperi și în afara acestora? 

 Dacă există azbest în hotel, restaurant și celelalte unități? 

 Dacă s-au făcut încercări de reducere a emisiilor nocive? 

 Dacă vehiculele aflate în proprietatea hotelului / restaurantului au catalizatori? 

 Cum se controlează calitatea aerului în sălile comerciale? 

 Care este calitatea aerului în zona în care se află hotelul? 

1.3.1.6. Zgomotul 

 Pentru cele mai multe țări, nivelul de zgomot admis la locul de muncă este de 85-90 dB pentru 8 

ore. 

 Dacă oaspeții s-au plâns de zgomotul creat pe teritoriul hotelului sau care provine din afară? 

 Dacă personalul s-a plâns de probleme de sănătate care pot fi asociate cu niveluri ridicate de 

zgomot? 

 Dacă s-a făcut verificarea echipamentelor pentru nivelul de zgomot și dacă s-au luat măsuri 

pentru limitarea acestuia? 

 Se poate identifica o perioadă în care zgomotul este cel mai tare? 

1.3.2. Dezvoltarea unei politici a hotelului de protejare a mediului înconjurător, stabilirea 

obiectivelor cheie și sarcini specifice 

Pe baza raportului studiului, a analizei SWOT efectuate și legislației existente, sunt evaluate unitățile 

și etapele proceselor tehnologice care afectează mediul înconjurător. Se identifică obiectivele și 

sarcinile specifice realiste, în care se indică nivelul de îmbunătățire care se preconizează. Se 

stabilește cadrul pentru realizarea obiectivelor. 

    O parte a politicii complexului hotelier, care se concentrează pe cele mai înalte standarde de 

servicii și dezvoltă în același timp și politica de mediu, constă în: 

- introducerea unei politici active de protecție a mediului înconjurător în toate departamentele, 

unitățile și birourile hotelului; 

- introducerea și punerea în aplicare a ordonanțelor, decretelor și legilor legate de protecția mediului 

înconjurător; 

- optimizarea utilizării energiei electrice, apei, produselor alimentare și materialelor; 

- reducerea deșeurilor și reciclarea acestora, dacă este posibil; 

- stimularea oaspeților și furnizorilor pentru protejarea mediului înconjurător; 

- schimbul de experiență cu alte firme pentru protejarea mediului înconjurător; 

- punerea la dispoziție a informațiilor necesare și cunoștințelor personalului pentru atingerea 

obiectivelor "verzi"; 

- controlarea și evaluarea implementării "Programului Verde"; 

- îmbunătățirea continuă a "Programului Verde" 

Activitățile legate de politica elaborată a hotelului constă în: cunoașterea legislației cu privire 

la protecția mediului înconjurător; analiza impactului activității hotelului asupra asupra mediului 

înconjurător; stabilirea scopurilor și sarcinilor; elaborarea unei politici de protecție a mediului 

înconjurător. 

 

1.3.3. Implementarea programului de management pentru protecția mediului înconjurător, 

care include:   

 economia de apă; 

 economia de energie; 

 reducerea cantității de deșeuri; 

 utilizarea de produse ecologice; 

 îmbunătățirea calității aerului din camere; 



 

  refolosirea apei utilizate și tratate; 

  reducerea zgomotului; 

 comunicarea internă, acordarea de drepturi, instruirea; 

 schimbul cu oaspeții de activități pentru protejarea mediului înconjurător; 

 monitorizarea și documentarea activităților și evenimentelor pentru protejarea mediului 

înconjurător; 

Activitățile legate de implementarea programului sunt: dezvoltarea unui plan pentru protejarea 

mediului înconjurător; implementarea planului; instruirea personalului; monitorizarea și 

documentarea activităților și evenimentelor pentru protejarea mediului înconjurător; 

Pentru a reduce impactul negativ al obiectului turismului asupra mediului înconjurător, este 

necesar să se dezvolte și pună în aplicare următoarele programe: 

Programul de reducere a consumului de apă și reducerea cantității de apă reziduală: 

 Menținerea și îmbunătățirea calității apei folosite; 

 Gestionarea stocării și alimentării cu apă; 

 Reducerea consumului de apă; 

 Reduce cantității de apă reziduală; 

 Curățarea și dezinfectarea apei din piscină; 

 Controlul consumului de apă; 

 Utilizarea apei consumate; 

 Menținerea calității de furnizare a apei 

Recomandări: 

 Să se raporteze imediat cu privire la robineții deteriorați, chiuvete care picură sau scurgeri; 

 Mașinile de spălat rufe și vase să fie puse în funcțiune atunci când sunt complet încărcate; 

 Plantele să fie udate direct pe rădăcini; 

 Pentru a reduce consumul de apă în toalete, să se instaleze rezervoare cu dozatoare duble, cu 

fotocelule, sau pur și simplu sticle de plastic de doi litri umplute cu apă pentru a se reduce 

volumul rezervorului; 

 Să se introducă un sistem de stimulare a economiei de apă de către personal (bonusuri, premii, 

"angajat verde", etc.) 

 Să se colecteze apa de ploaie sau să se utilizeze surse alternative de apă (pompe) pentru irigarea 

grădinilor hotelului și alte activități; 

 Să se înlocuiască căzile cu dușuri; 

 Să se afișeze bilete în baie, prin care se invită oaspeții să economisească apa și să nu schimbe 

zilnic lenjeria de pat și prosoapele; 

 Să se instaleze pe pisoare și toalete dispozitive de supapă pentru creșterea presiunii jetului de apă 

(astfel cantitatea de apă la o singură utilizare a rezervorului poate fi redusă cu 30-50%); 

 Să se introducă aeratoare la chiuvete și dușuri (consumul de apă este redus cu 35%); 

 În camerele de servicii generale să se instaleze fotocelule sau robinete cu cronometre; 

 Să se utilizeze pisoare chimice în care consumul de apă este minim. 

 

Programul pentru economisirea energiei electrice 

Utilizarea eficientă a energiei electrice reduce cantitatea de combustibili utilizați și cheltuielile. 

Se efectuează în două direcții: o mai bună practică de curățenie și întreținere, reparații, reînnoirea 

amenajărilor.  

Recomandări: 

 Să se izoleze și etanșeze toate ferestrele și ușile; 



 

 Să se utilizeze ferestre duble, care izolează mai bine. Ferestrele din lemn și PVC izolează mai 

bine decât aluminiul; 

 Să se utilizeze geamuri de sticlă. Reducerea transferului de căldură nu este pe seama grosimii 

sticlei, ci a distanței dintre cele două geamuri, care nu trebuie să fie mai mică de 20 mm. Geamul cu 

permeabilitate redusă va contribui suplimentar la reducerea costurilor de încălzire; 

 Să se izoleze pereții și acoperișurile. Izolația poate reduce consumul de energie electrică cu 20% 

și să reducă formarea de mucegai; 

 Să se închidă porțiunile din hotel care nu sunt utilizate; 

 Să se izoleze toate conductele; 

 Să se explice oaspeților necesitatea de economisire a energiei care să-i încurajeze să stingă 

luminile și să oprească aparatele, dacă nu le folosesc; 

 Să se instruiască personalul să utilizeze apa caldă cu moderație și să închidă aparatele, pe care nu 

le utilizează; 

 Capacitatea aparatelor trebuie să corespundă necesităților. O capacitate mai mare sau mai mică 

face risipă de energie; 

 Să nu se dezghețe produsele alimentare în apă caldă; 

 Să se încălzească apa caldă până la 50 de grade; 

 Să se folosească lămpilele fluorescente și cu halogen și releele cu comutare pentru a regla 

luminozitatea. Lămpile cu halogen-tungsten sunt cu 50% mai eficiente decât cele normale și au o 

viață de două ori mai lungă. Lămpile fluorescente folosesc cu 25% mai puțină energie electrică și au 

o viață de 8 ori mai lungă decât cele cu halogen.; 

 Să se optimizeze luminozitatea prin utilizarea lămpilor cu o mai mare transparență; 

 Să se utilizeze perdele sau jaluzele din țesătură densă pentru a se reduce transferul de căldură cu 

mediul înconjurător; 

 Să se regleze toate echipamentele controlabile și în funcție de temperaturile limită zilnice și 

gradul de încărcare al hotelului; 

 Să se verifice în mod regulat funcționarea aparatelor de refrigerare și de încălzire. Să se stimuleze 

inițiativa personalului pentru a îmbunătăți eficiența acestora; 

 Să nu se plaseze mobilă în fața echipamentelor de răcire sau de încălzire; 

 Radiatoarele și aparatele de aer condiționat să fie plasate sub ferestre pentru a se preveni 

scurgerile. Nu trebuie să existe perdele în fața acestora; 

 Să se selecteze mașinile de spălat vase în funcție de costurile cu energia și apa; 

 Să se încarce complet cuva mașinii de spălat vase; 

 Să se stabilească controlul asupra încălzirii și apei calde pe zone; să se utilizeze  termostate 

pentru reglarea temperaturii; programatoare pentru a activa și dezactiva aparatele de încălzit atunci 

când se ajunge la temperatura dorită; cronometre pentru dezactivarea dispozitivelor de încălzire după 

un timp specificat. Să se utilizeze boilere care încep să încălzească apa în momentul utilizării 

acesteia; 

 Să se utilizeze influența culorilor asupra percepției de fierbinte și cald. Culorile deschise 

îmbunătățesc luminozitatea și creează simțul de răcoare; 

 Să se utilizeze căldura din bucătărie, spălătorie etc. pentru încălzirea aerului sau a apei; 

 Să se introducă un sistem automat de control al consumului de energie electrică, care poate fi 

programat să dezactiveze anumiți consumatori de energie la depășirea unor niveluri prestabilite de 

consum; 

 Ventilație. Hotelurile moderne folosesc sisteme diferite de condiționare a aerului; 

 Introducerea unui sistem informatic pentru gestionarea energiei. Aceste sisteme sunt: 



 
- Sistem integrat de control. Oferă posibilitatea ca alimentarea unei anumite camere să se activeze 

numai în cazul în care aceasta este ocupată. În momentul în care clientul ia cheia camerei de la 

tabloul recepției sau introduce cardul de acces în locul marcat, se activează încălzirea, iluminatul, 

sistemul de ventilație. 

- Sistem de detectare cu infraroșu. Include alimentarea cu energie electrică, sistemul de încălzire și 

ventilație, dacă se înregistrează mișcare în cameră. Sistemul oferă posibilitatea de reglare a 

temeperaturii de către client.  

- Sistem combinat (eficiență 80-90%), care generează energie electrică, iar energia termică formată 

este utilizată pentru încălzirea aerului sau a apei. 

- Să se înlocuiască aparatele vechi (boilere, aparate de aer condiționat, camere și vitrine frigorifice cu 

unele de o generație mai nouă pentru a reduce costurile cu energia electrică cu 10-15%). În cazul în 

care amenajările sunt mai noi de 10 de ani, este mai bine să se investească în sisteme de control; 

 Să se utilizeze surse alternative de energie (panouri solare, mori de vânt, turbine mini-hidro, bio-

combustibili, pompe geotermale). 

Programul de economie și de reducere a deșeurilor 

Reducerea deșeurilor, reciclarea și reutilizarea acestora sunt cea mai bună filozofie pentru 

conservarea mediului. Activitățile legate de aceasta sunt: întocmirea unei liste de deșeuri care se 

generează în fiecare departament, iar elementele principale ale programului de reducere a deșeurilor 

sunt: evită, redu, reutilizează, reciclează. 

Recomandări pentru punerea în aplicare a programului: 

 Să se stimuleze utilizarea de produse care sunt mai puțin ambalate; 

 Să se stimuleze furnizorii să ia ambalajul sau recipientele goale; 

 Să se cumpere en-gros în ambalaje mari; 

 Să se utilizeze ghivece în loc de buchete de flori; 

 Să se planteze pomi de Crăciun, care să fie utilizați în fiecare an. 

Cum să se reducă deșeurile? 

 Să nu se utilizeze ambalaje individuale; 

 Deșeurile alimentare să se utilizeze pentru hrana animalelor; 

 Mâncarea rămasă care este bună pentru consum să se doneze în scopuri de caritate; 

 Să se înlocuiască ambalajele individuale de șampon și săpun cu dozatoare; 

 Să se pună la dispoziție foarfece, truse de ace numai la cerere; 

 Să se scrie pe ambele părți ale hârtiei; 

 Să se folosească genți reutilizabile în loc de pungi de plastic; 

 Să se limiteze utilizarea de vase și ustensile și de unică folosință; 

 Să se refolosească fețele de masă vechi (din acestea se pot face șervețele; prosoape de 

bucatarie; șorțuri pentru personalul de la bucătărie, etc.); 

 Să se stabilească norme interne de sortare a deșeurilor; 

 Să se recicleze sticla, plasticul, hârtia, bateriile, cutiile de aluminiu, capacele; 

 Să se colaboreze cu firme, care reciclează sau prelucrează deșeuri. 

 

Servicii de informare ecologică pentru vizitatori 

O parte esențială din obiectivele turistice au înțeles necesitatea de a-și informa vizitatorii cu 

privire la resursele care sunt prezente în zonă. Furnizarea de informații / broșuri / ghiduri cu privire 

la natura și cultura locală, la agricultura ecologică, la un comportament nesustenabil - culesul de 

plante protejate, braconajul - este o practică comună în locurile de cazare, însă hotelierii rar solicită 

asistență în mod deliberat de la organizații turistice sau de protecția mediului. De obicei se distinge o 



 
zonă (lângă recepție sau un alt loc adecvat), unde materialele sunt disponibile. De multe ori nu există 

cantități suficiente pentru a fi distribuite tuturor clienților care sunt interesați, iar materialele sunt 

epuizate treptat. 

Motivația turiștilor 

Utilizarea economică a resurselor de apă și energie este necesară pentru a se motiva și 

oaspeții complexulului hotelier. În scopul de locații diferite, sunt plasate în camerele clienților 

pliante cu mesaje ecologice. Exemplu - Anexa 2 

Motivarea personalului 

Creșterea gradului de conștientizare ecologică a personalului de la hotel se va reflecta în 

acțiunile lor și cooperarea acestora cu toate comunitățile din zonă. Acest lucru schimbă orientarea 

întregului hotel - nu numai proprietarii, angajații, managerii, dar și investitorii, arhitecții, inginerii, 

ecologiștii și toți cei care sunt asociați cu construcția și dezvoltarea acestuia, sunt dispuși să 

investească în protejarea mediului înconjurător. Beneficiile din aceasta sunt: creșterea eficienței – 

utilizarea a mai puține resurse pentru o unitate de "produs"; reducerea deșeurilor reduce costurile; 

sociale – crește încrederea clienților, societății și angajaților. 

 

Punerea în aplicare a programelor de limitare a efectelor nocive asupra mediului înconjurător 

este asociată cu un mini-audit, care ajută pentru a avea o imagine de moment specifică a obiectivului 

turistic și în funcție de rezultatele obținute să se treacă la certificare. Marca de certificare ecologică 

poartă imaginea companiei, plus costul redus de energie, apă, amenzi ecologice. Odată cu 

introducerea unui certificat de calitate, anual se furnizează informații care prezintă rezultatele 

acțiunilor permanente în domeniul mediului înconjurător. Se cunoaște că acesta este cel mai 

prestigios certificat EMAS și este marca comercială a politicii moderne de protejare a mediului 

înconjurător.  

Beneficiile din introducerea certificatului de calitate sunt: 

- Sistemele Certificate de management al mediului înconjurător minimizează riscul de incidente 

ecologice. Acest lucru creează condiții pentru prime de asigurare mai mici, asigurarea unei mai bune 

încrederi în investitori, prezența constantă pe piața europeană și mondială. 

- Conducerea superioară a organizației acordă o atenție deosebită proceselor, activităților, 

materialelor și produselor folosite. Oferă o asigurare că organizația cunoaște și respectă cerințele 

legale privind mediul înconjurător. Implică toate nivelurile din oganizație prin stabilirea obiectivelor 

și rezultatelor așteptate și delegarea de responsabilități. 

- Prin certificare se dovedește responsabilitatea de a proteja mediul înconjurător pentru copiii noștri. 

Monitorizarea și măsurarea caracteristicilor principale ajută să se lucreze mai eficient. Controlul și 

acțiunile eficiente determină dezvoltarea companiei. Analiza desfășurată asigură informațiile 

necesare cu privire la activitatea firmei.  

- Reducerea deșeurilor și controlul îmbunătățit asupra materiilor prime și energiei conduce la 

scăderea costurilor de regie și respectiv crește profiturile. Se îmbunătățește activitatea operațională 

prin analiza proceselor operaționale. 

- Certificarea este recomandată ca un mijloc de prevenire a poluării mediului înconjurător. Prin 

creșterea gradului de conștientizare personală și a cerinței de comunicare cu autoritățile în cazul unei 

probleme apărute, se reduce riscul de tragere la răspundere. 

Pentru a se trece la certificare, se efectuează evaluarea conform următorilor indicatori 

principali pentru evaluarea impactului ecologic al hotelului asupra mediului înconjurător, aceștia 

fiind: 

 Indicatorii de utilizare a energiei electrice; 

 Indicatorii de utilizare a apei; 



 

 Indicatorii pentru deșeuri; 

 Indicatorii de emisii nocive, în aer, inclusiv componentele care duc la reducerea stratului de 

ozon; 

 Indicatorii de zgomot; 
Reducerea acestor indicatori prin diferite programe de eficiență are un impact pozitiv asupra 

mediului înconjurător al hotelului. 

Măsurarea și evaluarea hotelului prin sistemul creat de indicatori, ajută companiile să 

gestioneze și să reducă influențele ecologice negative. Why Environmental Benchmarking will help 

your Hotel, ediția IBLF  WWF, propune un astfel de sistem. 

 

Tabelul nr. 1. Indicatori de utilizare a energiei electrice – consumul în KWh/m.p. suprafață de 

service 

Energie   Excelenți Satisfăcători  Mari Foarte 

mari 

Hotel luxos în 

condiții de climă 

temperată 

Energie electrică < 135 135-145 145-

170 

> 170 

 Alt consum < 150 150-200 200-

170 

> 170 

 Total  < 285 285-345 145-

170 

> 170 

Hotel de clasă 

medie 

Energie electrică Nu există 

date 

70-80 80-90 > 90 

 Alt consum Nu există 

date 

190-200 200-

230 

> 230 

 Total  Nu există 

date 

260-280 280-

320 

> 320 

Hotel mic  Energie electrică Nu există 

date 

60-70 70-80 > 80 

 Alt consum Nu există 

date 

180-200 200-

210 

> 210 

 Total  Nu există 

date 

240-270 270-

290 

> 290 

 

 
Tabelul nr. 2. Indicatori de utilizare a apei – în m.c. pe noapte pentru un client 

 
 

Apă  Climat  Excelenți Satisfăcători  Mari Foarte 

mari 

Hotel luxos Moderat  < 0.50 0.50-0.56 0.56-0.90 > 0.90 

 Mediteranean  < 0.60 0.60-0.75 0.75-1.10 > 1.10 

 Tropical  < 0.90 0.90-1.00 1.00-1.40 > 1.40 



 

 

Tabelul nr. 3 Valori stabilite pentru apa din camerele de hotel    (litri pe noapte) 

 

Tabelu

l nr. 4 

Indica

tori cu 

privire la deșeurile obținute   kg/noapte 

 

Ind

icat

ori 

pen

tru 

red

uce

rea 

emi

siilor nocive 

Emisiile din sectorul hotelier sunt în principal de la mijloacele de transport. 

Poluanții aerului din spațiile închise includ gazele ușor inflamabile, cum ar fi dioxidul de carbon, 

oxidul de azot și hidrocarbonatul, fumul de țigară, azbestul, ozonul, praful și particulele, CFC și 

radonul (interdicția mondială a producției de CFC a intrat în vigoare în anul 1999). 

 Dioxid de carbon - de la combustibili și vapori; 

 Umiditate legată de activitățile umane; 

 Ozonul - de la lămpi fluorescente și fotocopiatoare; 

 Oxidul de azot - de la sobele cu gaz 

Principalele utilizări ale substanțelor care distrug stratul de ozon în industria hotelieră sunt: 

 Frigidere, congelatoare, mini baruri, mașini de înghețată și mașini vending, la care CFC-11, 

CFC-12 și CFC-114 sunt folosite pentru răcire; 

 Sisteme de răcire și aer condiționat în mașini care utilizează CFC-11 și CFC-12; 

 Sisteme de curățare chimică care folosesc CFC-113 și metilcloroform; 

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 și CFC-114 sunt utilizate în fabricarea materialelor plastice, iar 

produsele din material plastic în activitatea hotelieră sunt utilizate pentru ambalare, perdele, covoare 

și pardoseli, țevi și fitinguri din PVC; 

 Halon - 1211, Halon - 2402 și Halon - 1301 sunt utilizate pentru stingătoare portabile. 

 

Hotel de 

clasă medie 

Moderat  < 0.35 0.36-0.41 0.41-0.75 >0.75 

 Mediteranean  < 0.45 0.45-0.60 0.50-0.95 > 0.95 

 Tropical  < 0.70 0.70-0.80 0.80-1.20 > 1.20 

Hotel mic  Moderat  < 0.20 0.20-0.21 0.21-0.31 > 0.31 

 Mediteranean  < 0.22 0.22-0.25 0.25-0.38 > 0.38 

 Tropical  < 0.29 0.29-0.30 0.30-0.46 > 0.46 

Climat  Bune Medii Slabe 

Moderat  250 250-300 > 300 

Mediteranean  270 270-320 > 320 

Tropical  300 300-350 > 350 

Deșeuri  (kg. 

noapte) 

 

 Excelenți Satisfăcători  Mari Foarte 

mari 

Hotel luxos Toate zonele 

climatice 

< 0.60 0.60-1.20 1.20-2.00 > 2.00 

Hotel de clasă 

medie 

Toate zonele 

climatice 

< 0.40 0.40-1.00 1.00-1.50 >1.50 

Hotel mic  Toate zonele 

climatice 

< 0.60 0.60-0.80 0.80-1.50 > 1.50 



 
2. MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A REGIUNII 

TRANSFRONTALIERE. 

         2.1. Metode de impact al activității hoteliere asupra mediului înconjurător  

2.1.1. Reconstrucția – Construcțiile enorme de la Marea Neagră din ultimii ani necesită 

asigurarea de resurse suficiente - apă, energie electrică, precum și construirea și menținerea în stare 

bună a infrastructurii de volum mare. 

2.1.2. Folosirea materialelor alternative de construcție implică utilizarea de materiale care nu 

sunt toxice, și care nu rețin particulele legate de contaminarea suprafețelor. 

    Multe din materialele durabile și non-toxice de construcție sunt acum la prețuri accesibile, cum ar 

fi: vopsele non-toxice cu conținut scăzut de VOC, paravane din carton de la produse din culturi de 

cereale, linoleum din iută (țesătură vegetală), acoperișuri acustice, materiale izolante din boabe de 

soia, care nu au niciun efect negativ asupra mediului înconjurător. 

2.1.3. Reducerea zgomotului și a emisiilor în atmosferă - construirea de locuri de parcare 

în afara complexelor turistice, crearea unui sistem verde adecvat. Pe termen lung - utilizarea 

vehiculelor electrice în cadrul complexelor. 

2.1.4. Protecția purității aerului (emisiile în atmosferă): 

- separarea zonelor pentru nefumători; 

- utilizarea de aparate frigorifice și climatice, care nu emit gaze nocive pentru stratul de ozon; 

- transportul în grup pentru oaspeții hotelului; 

- întreținerea preventivă a echipamentelor etc. 

Cele mai multe locuri de cazare au un tablou cu informații variate și utile pentru vizitatorii săi 

sau această informație este pusă la dispoziție direct la recepție. Cu toate acestea, încă lipsește 

accentul puternic asupra tipurilor de transport ecologice, de care pot beneficia vizitatorii. Cele mai 

multe unități oferă servicii suplimentare cum ar fi închiriere de biciclete, dar încă prezintă acest 

serviciu ca pe un mijloc de divertisment, și nu se concentrează pe impactul ecologic pe care acest 

sport îl are asupra mediului înconjurător. De multe ori informațiile puse la dispoziție cu privire la 

transportul public nu sunt actuale și ușor accesibile, iar lucrătorii de la recepție nu sunt instruiți cum 

să direcționeze clienții hotelului spre aceste tipuri de transport. 

2.1.5. Consumul de apă și generarea de deșeuri lichide: 

- utilizarea surselor de apă naturale; 

- introducerea de dispozitive digitale și de dozare a mașinilor de spălat rufe și vase. 

- utilizarea programelor care reduc consumul de apă; 

- utilizarea pentru spălare și curățare de detergenti biodegradabili etc. 

2.1.6. Consumul de energie: 

- introducerea unui program de reducere a consumului de energie; 

- utilizarea de corpuri de iluminat eficiente energetic; 

- introducerea unui sistem de carduri pentru încuierea camerelor și deconectarea automată a 

alimentării cu energie; 

- utilizarea de dispozitive electrice cu un consum redus de energie electrică; 

- reducerea temperaturii apei în lunile de vară, având în vedere cerințele și normele de igienă; 

- oprirea aparatelor care sunt mari consumatoare de energie în orele de vârf de la rețeaua 

electrică; 

- utilizarea de combustibili care protejează mediul înconjurător (propan butan, gaze naturale, etc). 

Utilizarea eficientă a apei și energiei este unul dintre cele mai importante elemente – starea 

bună de funcționare a instalațiilor de multe ori este trecută cu vederea ca o oportunitate de a 

economisi resurse – rezervoare și robinete de apă care picură, instalații electrice nesigure, sunt 

printre cazurile cele mai frapante. Impresia generală este că baza tehnică a celor mai multe hoteluri 

din Bulgaria este nouă și în stare bună, dar sunt din ce în ce mai numeroase cazurile de înlocuire a 



 
prosoapelor numai la cerere și utilizarea de becuri electrice economice, filtre de apă și alte metode de 

economisire a energiei. Tendința se mută și către hotelurile mai mici și chiar casele de oaspeți. Din 

păcate, încă foarte rar se oferă broșuri pentru creșterea eficienței energetice și informații generale cu 

privire la practicile de economisire a energiei introduse în hotel. 

2.1.7. Gestionarea și reciclarea deșeurilor 

- reciclarea după posibilități a tuturor materialelor (sticlă, hârtie, metal, plastic) 

- compostarea deșeurilor organice; 

- un sistem de înlocuire a produselor consumabile deteriorate (cuiere, saltele, somiere, etc.); 

- utilizarea de hârtie reciclată; 

- utilizarea de hârtie folosită (dacă este cazul) 

- utilizarea de cearșafuri și prosoape învechite pentru curățenie etc. 

Majoritatea unităților de cazare nu împărtășesc filozofia de colectare separată a deșeurilor – 

nu există informații pentru clienți cu privire la beneficii, nu sunt coșuri speciale în hoteluri și 

restaurante. De obicei, argumentul este că aceste acțiuni constituie o dificultate serioasă pentru 

personal. Încă se folosesc foarte puține practici de reducere a cantității de deșeuri - cum ar fi 

utilizarea de ambalaje economice pentru alimente - evitarea pachetelor separate de unt sau gem. 

Utilizarea eficientă a resurselor începe cu colectarea și analiza datelor privind consumul de 

apă, energie și detergenți. Cu toate acestea, conducerea hotelurilor este specifică și oferă mai multe 

opțiuni decât pașii spre utilizarea eficientă a resurselor. Este foarte rațional să se contribuie la 

protejarea naturii din zonă. În hotelurile din Europa este practicat pe scară largă așa numitul 

ecomarketing. Acesta este marketing orientat către mediul înconjurător, descoperirea de atracții 

naturale, culturi, tradiții, fără a se distruge natura. 

Turismul durabil are trei caracteristici principale: 

 Mediul înconjurător perfect; 

 Dreptatea socială; 

 Aplicabilitatea economică. 

Pentru ca mediul înconjurător să fie perfect, trebuie să se urmeze primele șapte principii din 

tabelul de mai jos și să se considere ca obiective principale pe termen lung. 

 

                 Tabelul nr. 5  Principiile mediului înconjurător perfect 

1 Zero emisii de carbon 

2 Zero deșeuri 

3 Poluare zero 

4 Materiale locale și ecologice 

5 Produse organice locale 

6 Utilizarea durabilă a apei 

7 Protejarea naturii 

8 Educație, cultură și patrimoniu 

9 Drepturi și egalitate 

10 Sănătate și calitatea vieții 

Majoritatea oamenilor sunt în căutarea unor locuri de cazare, care vor avea o influență pozitivă 

asupra sănătății lor, și mulți și-ar dori ca locul de ședere în care sunt cazați să fie în armonie cu 

natura. Tot mai mulți turiști aleg locuri de cazare care protejează mediul înconjurător. Acest lucru 

contribuie la dezvoltarea turismului ecologic. 

2.1.8. Ecoturismul cuprinde peste 10% din piața turistică, și ritmul de dezvoltare al acestuia 

depășește toate celelalte sectoare. În ultimii ani, eticheta "eco" a devenit extrem de populară în 

turism. Necesitatea de a proteja natura, care din ce în ce mai mult este un motiv principal pentru 



 
călătoria pe plan internațional, a provocat crearea de criterii sistematice, care în mod accesibil și 

detaliat să îndrume proprietarii / administratorii de hoteluri cu privire la modul de a conserva 

resursele naturale și, în același timp, să aibă mai mult succes. În Bulgaria și România sunt doar 

câteva obiectivele turistice certificate, dar atitudinea hotelierilor este din ce în ce mai mult orientată 

pro "eco". Concepția despre ecohotel în Bulgaria este în special greșită - cei mai mulți hotelieri 

consideră că singura condiție și suficientă este ca hotelul lor să fie situat într-un mediu natural. 

Autodeclararea ca ecohotel este o practică standard și arată că proprietarii sunt rareori conștienți de 

sistemele de certificare existente la nivel european și cerințele care stau în spatele acestora. Ca un 

argument "împotrivă", se subliniază de obicei costurile de investiții în construcția de astfel de 

instalații. 

Ecohotelurile sunt promovate ca locuri care îndeplinesc toate cerințele pentru protecția mediului 

înconjurător. A fost adoptat un cod unic, a cărui respectare se monitorizează cu sârguință, dar acum 

pe lângă cerințele vechi apar și unele noi: 

- conservarea diversității biologice și culturale locale, prin protecția ecosistemelor; 

- asigurarea de locuri de muncă pentru locuitorii din zonă; 

- activitatea educațională în rândul personalului; 

- aducerea la minim a influenței turismului asupra mediului înconjurător; 

- introducerea unor praguri de prețuri diferite pentru diferite camere; 

 - prezentarea culturii, florei și faunei locale ca principalele atracții ale hotelului. 

2.1.9. Dezvoltarea turismului ecologic este asociată cu dezvoltarea agriculturii ecologice 

         Clienții actuali sunt foarte exigenți în ceea ce privește calitatea și originea produselor 

alimentare. Într-un loc de cazare ecologică, așteptările sunt ca acestea să satisfacă utilizarea 

ecologică a terenurilor - producția agricolă fără utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor. Pentru 

aceasta nu este nevoie ca toate produsele să fie certificate ca ecologice, dar este obligatoriu ca meniul 

să includă produse biologice. Pentru standardele bulgare este încă departe oferta de varietate a 

produselor biologice certificate. 

 

Construirea neplanificată de hoteluri și localuri turistice, ignorând cerințele pentru estetică 

și conformitatea cu arhitectura locală, duce la distorsionarea vederii de ansamblu; sunt distruse 

habitatele de plante indigene și animale, cauzând reducerea biodiversității. Lipsa de canalizare și 

tratare a apelor reziduale determină de multe ori aspectul de imagine proastă a sănătății printre 

turiști și localnici. Utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale, cum ar fi supraconsumul de apă 

potabilă și epuizarea populațiilor de pește, încărcarea traficului de-a lungul coastei și exercitarea 

presiunii de a construi noi drumuri și locuri de parcare determină modificări în tradițiile locale și 

modul de viață, etc. 

 

2.2. Linii directoare pentru dezvoltarea durabilă a regiunii transfrontaliere. 

Cele mai importante linii directoare pentru îmbunătățirea impactului ecologic a industriei 

turistice cu privire la mediul înconjurător sunt legate de armonizarea legislației, reducerea 

emisiilor, politică integrată pentru protecția solului, construcția de stații de epurare planificate, 

îmbunătățirea calității vieții, creșterea gradului de conștientizare publică și participarea publicului la 

procesul de luare a deciziilor, punerea în aplicare a principiului "poluatorul plătește" și al controlui 

preventiv. 

Ca linii directoare esențiale pentru îmbunătățirea impactului asupra mediului înconjurător în 

ceea ce privește dezvoltarea regională, putem stabili creșterea atractivității regiunii atât pentru 

investiții, cât și pentru a construi un mediu de viață calitativ, păstrând în același timp identitatea 

regională. De o importanță esențială sunt asigurarea reabilitării mediului fizic, dezvoltarea zonei 

înconjurătoare și conservarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural, măsurile de promovare a 



 
antreprenoriatului, ocuparea locală a forței de muncă și dezvoltarea comunitară, precum și furnizarea 

de servicii pentru populație, ținând seama de evoluția structurilor demografice. 

 

   2.2.1. Măsuri de îmbunătățire a planificării energiei. 

Liniile directoare principale pentru îmbunătățirea impactului ecologic asupra mediului 

înconjurător în ceea ce privește eficiența energetică, sunt asociate cu gestionarea schimbărilor 

climatice negative, reducerea consumului de energie în industria turismului și creșterea eficienței 

energetice, inclusiv a clădirilor independente de energie. 

Utilizarea rațională a resurselor energetice, producția și livrarea energiei sunt o preocupare 

majoră a autorităților locale. Planificarea energetică și asigurarea independenței energetice devine o 

componentă majoră a politicii de dezvoltare durabilă. 

2.2.2. Principalele linii directoare legate de îmbunătățirea impactului ecologic cu privire la ape pot 

fi asociate cu achiziționarea de instrumente și echipamente pentru detectarea scurgerilor; 

reconstrucție pe etape a rețelei de distribuție a apei și de alimentare cu apă; întocmirea de proiecte 

pentru controlul eficient al pierderilor de apă. 

Sectorul de alimentare cu apă și canalizare este extrem de important nu numai pentru 

lucrările publice, dar și pentru dezvoltarea generală economică și socială a localităților. Calitatea 

serviciilor oferite prin acesta determină în mare măsură aspectul unei localități și capacitatea sa de a 

atrage investiții pentru dezvoltarea industriei și turismului. Problema majoră pentru alimentarea cu 

apă a populației este starea proastă a rețelelor de distribuție, care se defectează, generează pierderi 

mari de apă și duc la o deteriorare a calității apei. De cea mai mare importanță pentru sănătatea 

publică este calitatea apei furnizate pentru alimentarea cu apă potabilă. O problemă de lungă durată 

pentru unii dintre aceștia este lipsa stațiilor de epurare a apei potabile sau a sistemelor tehnologice 

optime avansate împreună cu cele existente. 

 

 

2.2.3. Gestionarea deșeurilor 

Ca o linie directoare principală pentru gestionarea deșeurilor putem menționa monitorizarea 

și inspecția în conformitate cu cerințele legale și respectarea condițiilor din autorizațiile emise pentru 

activitățile de gestionare a deșeurilor, punerea în aplicare a unor măsuri administrative de sancționare 

eficiente în caz de nerespectare a cerințelor, în scopul realizării conformității cu legislația, asigurarea 

de personal suficient, calificat corespunzător și motivat la autoritățile competente, asigurarea de 

resurse tehnice suficiente și corespunzătoare (echipamente, software, etc), introducerea sistemelor 

informatice de colectare și prelucrare a datelor, documentarea clară și corespunzătoare a rezultatelor 

din monitorizarea și verificarea instalațiilor de valorificare și dezmembrare, evaluarea resurselor 

tehnice și umane necesare pentru dezvoltarea și implementarea programelor de control, monitorizare 

și exploatare, care să garanteze un nivel ridicat de conformitate. 

 

Mediul înconjurător în Bulgaria și România este unul dintre activele naționale cele mai 

valoroase, care ar trebui să fie protejate și conservate, în scopul de a obține beneficii viitoare. În 

același timp, țările noastre trec printr-o perioadă de schimbări majore și mulți dintre proprietarii 

complexurilor hoteliere expun acest activ la potențiale riscuri. Pentru a proteja și conserva resursele 

naturale și pentru a se îmbunătăți situația ecologică din regiunea transfrontalieră, ar trebui ca în viitor 

să se asigure dezvoltarea durabilă - nu numai din punct de vedere social și economic, dar și 

ecologic.  

  

ANEXE 



 
 

                                     Anexa nr. N1 

 

Nr.  Indicator  Ci Da  Nu  

 

1 MEDIU ÎNCONJURĂTOR 3 4 5 

1. Politică și programe    

1.1 Efectele negative ale hotelului asupra mediului înconjurător 

sunt identificate, monitorizate  și înregistrate în mod regulat 

1   

1.2 Există planuri dezvoltate de limitare sau atenuare a 

impactului negativ al hotelului asupra mediului înconjurător  

1   

1.3 Hotelul participă în mod constant la programe de 

îmbunătățire a mediului înconjurător, în regiunea lor sau în 

ale regiuni ale țării 

2   

1.4 Hotelul este membru al unei organizații regionale sau locale 

care lucrează pentru a rezolva problemele sociale și 

problemele mediului înconjurător 

2   

2 Deșeuri    

2.1 Hotelul menține strict și înregistrează periodic compoziția și 

calitatea apei reziduale 

1   

2.2 Hotelul are un certificat de calitate pentru apele reziduale 

emis de Inspectoratul de mediu de pe lângă Ministerul 

Mediului și Gospodăririi Apelor  

2   

2.3 Hotelul dispune de o stație de epurare 3   

2.4 Apa reziduală este deversată fără a deteriora și contamina 

mediul înconjurător   

1   

2.5 Apele reziduale sunt reciclate 2   

2.6 Apa de ploaie este folosită și aruncată fără a afecta mediul 

înconjurător 

1   

2.7 Orice sursă de poluare în imediata apropiere a hotelului este 

raportată la Inspecția pentru protejarea mediului înconjurător 

locală 

2   

2.8 Zonele contaminate sunt marcate cu semne speciale 1   

2.9 Hotelul participă în mod activ în programul "Steagul 

albastru" pentru zonele de coastă 

3   

3. Plantarea     

3.1 În grădinile hotelului sunt folosite mai ales flori și plante 

natural 

2   

3.2 În grădina hotelului sunt folosite mai ales specii locale de 

flori, arbuști și plante 

1   

3.3 Hotelul dispune de informații scrise cu privire la speciile de 

plante cultivate în grădini 

1   

3.4 Grădinile hotelului sunt întreținute fără utilizarea de 

îngrășăminte, pesticide și ierbicide 

2   

4. Teritorii protejate (rezervații, parcuri naturale și 

naționale) 

   

4.1 Hotelul promovează vizitarea zonelor și obiectivelor naturale 1   



 
către clienții săi 

4.2 Hotelul dispune de informații detaliate cu privire la teritoriile 

protejate 

1   

4.3 Hotelul respectă politicile și legile care reglementează 

activitățile turistice în teritoriile protejate și în zonele 

naturale și familiarizează clienții cu privire la acestea 

2   

4.4 Hotelul participă la menținerea teritoriului protejat 3   

5. Protecția florei și a faunei    

5.1 Hotelul desfășoară activități care stimulează interzicerea 

ruperii plantelor și a braconajului 

1   

5.2 Hotelul manifestă o grijă și intoleranță față de comerțul cu 

produse naturale din plante protejate sau animale (vânzare de 

floare de colț, ceai de munte, caprifoi, etc) 

2   

5.3 Hotelul nu ține animale sălbatice în cuști 1   

5.4 Iluminatul extern al hotelului nu afectează animalele 

sălbatice 

1   

5.5 Sursele de zgomot în hotel sunt izolate astfel încât să nu 

afecteze mediul natural 

1   

 CLĂDIRI ȘI ECHIPAMENTE    

6. Formularea politicii    

6.1 Hotelul are o misiune stabilită și politică de protejare a 

mediului înconjurător 

1   

6.2 S-a creat o broșură care promovează obiectivele politicilor de 

mediu 

2   

6.3 Angajații cunosc obiectivele politicii de mediu 2   

6.4 Există un document care descrie obiectivele și programele 

pentru dezvoltarea hotelului cu respectarea mediului 

1   

6.5 Se ține o documentație scrisă cu privire la eforturile în 

realizarea obiectivelor de protecție a mediului înconjurător 

1   

7. Consumul de apă    

7.1 Consumul de apă este monitorizat periodic 1   

7.2 Se înregistrează și se monitorizează consumul total de apă 1   

7.3 Hotelul are un plan de utilizare a apei, în care sunt stabilite 

obiective specifice pentru economisirea acesteia 

1   

7.4 A fost stabilit un angajat special, care răspunde pentru 

îndeplinirea activităților de economisire a apei. Tot 

personalul cunoaște sistemul de punere în aplicare 

2   

7.5 Economisirea apei de către angajații și vizitatorii hotelului se 

stimulează permanent 

2   

7.6 Se face inspecție periodică pentru scurgeri. Se ține o 

documentație scrisă pentru detectarea și eliminarea acestora 

1   

7.7 Se utilizează instrumente speciale pentru economisirea apei 2   

7.8 Cel puțin o dată la două luni, un laborator independent 

măsoară calitatea apei potabile și a gheții utilizate în hotel 

3   

7.9 Calitatea apei din piscină este monitorizată și înregistrată în 

mod regulat 

3   



 
7.10 Piscina hotelului are un sistem de dezinfectare zilnică a apei 1   

7.11 Apa din piscină este dezinfectată fără a utiliza clor 2   

8. Consumul de energie electrică    

8.1 Consumul de energie electrică este monitorizat în mod 

regulat 

1   

8.2 Se ține un raport scris cu privire la consumul de energie 

electrică pe lună. Se face o analiză statistică 

1   

8.3 Hotelul are un plan de economisire a energiei, în care sunt 

stabilite obiective specifice 

1   

8.4 Este numit un angajat special, care este responsabil pentru 

punerea în aplicare a activităților de economisire a energiei. 

Schema de aplicare a acestora este cunoscută de întregul 

personal. 

1   

8.5 Se aplică sisteme naturale de limitare a utilizării energiei din 

hotel 

1   

8.6 Hotelul are un program de prevenire și de întreținere a 

tuturor instalațiilor și echipamentelor electrice 

2   

8.7 Hotelul stimulează stingerea luminilor și a aparatelor 

electrice atunci când acestea nu sunt în uz 

1   

8.8 În cel puțin 80% din clădirile și instalațiile hotelului este 

creat un sistem de iluminat eficient energetic 

2   

8.9 Hotelul utilizează noile tehnologii de economisire a energiei 2   

8.10 Hotelul utilizează sisteme alternative de energie pentru 

iluminat 

3   

8.11 Hotelul utilizează sisteme alternative de energie pentru 

încălzirea apei și alte necesități de energie 

3   

8.12 Robinetele și conductele de apă caldă sunt izolate 

corespunzător pentru a reduce pierderile de căldură 

1   

8.13 Hotelul utilizează ventilație naturală, jaluzele etc., mijloace 

alternative de reducere a pierderilor de căldură 

1   

8.14 Sunt utilizate noi tehnologii pentru creșterea eficienței 

energetice a sistemelor de refrigerare și aer condiționat 

2   

8.15 Hotelul are un program de controlare a scurgerilor de aer și 

alte gaze de la sistemele de refrigerare și aer condiționat 

1   

8.16 Echipamentele eficiente energetic sunt utilizate cel puțin 

pentru 50% din nevoile hotelului 

2   

8.17 Se utilizează energie solară pentru uscarea prosoapelor, 

cearșafurilor și hainelor 

2   

9.  Consumul de materii prime principale și materiale    

9.1 La achiziționarea de materii prime și materiale, hotelul este 

condus de regulile de conservare a naturii 

1   

9.2 Angajații cunosc cerințele pentru cumpărare, în conformitate 

cu conservarea naturii 

2   

9.3 Hotelul are instrucțiuni pentru furnizori care respectă 

protecția mediului înconjurător 

1   

9.4 Hotelul nu utilizează sau vinde produse care sunt nocive 1   



 
pentru mediul înconjurător 

9.5 Cel puțin 50% din materialele tipărite utilizate de hotel, sunt 

pe hârtie reciclată, fără clorură 

2   

 Produse alimentare și băuturi    

9.6 Mâncarea este gătită în principal prin folosirea de ingrediente 

proaspete 

1   

9.7 Hotelul are un certificat pentru utilizare de produse 

alimentare organice 

3   

9.8 Meniul restaurantului oferă preparate tradiționale naționale 

sau regionale 

2   

9.9 Semifabricatele și alimentele conservate sunt achiziționate în 

ambalaje mari (industriale) din materiale reciclate 

1   

9.10 Refolosirea sau reciclarea ambalajelor este o practică 

standard. Hotelul a stabilit legături cu firme care oferă 

servicii de reciclare 

2   

9.11 Untul, zahărul, sosurile, mierea, gemul etc. sunt în ambalaje 

reciclabile 

2   

9.12 Bucătăria, restaurantul și barul hotelului utilizează căni 

reciclate, boluri, vase etc. 

2   

 Produse de curățare și cosmetice    

9.13 Se utilizează detergenți non-toxici, necorozivi, biodegradabili 1   

9.14 Detergenții folosiți în mașina de spălat rufe și bucătărie sunt 

fără fosfați și înălbitori 

1   

9.15 Sunt oferite produse cosmetice biodegradabile 1   

9.16 Produsele de curățare și cosmetice sunt ambalate în ambalaje 

biodegradabile, reciclabile și potrivite pentru reutilizare 

1   

9.17 Produsele cosmetice din camerele și toaletele hotelului sunt 

puse la dispoziție în dozatoare 

2   

9.18 Deșeurile din produsele cosmetice sunt reciclate sau 

refolosite în mod corespunzător 

2   

10. Deșeuri solide    

10.1 Calitatea și cantitatea deșeurilor solide sunt monitorizate 

continuu 

1   

10.2 Se înregistrează cantitatea de deșeuri solide aruncate din 

cameră sau dintr-un sector al hotelului 

1   

10.3 Hotelul are un plan de reducere a deșeurilor solide, cu 

obiective și măsuri concrete 

1   

10.4 Este numit un angajat special care se ocupă de îndeplinirea 

activităților de reducere a deșeurilor solide. Schema de 

aplicare este cunoscută de întregul personal. 

1   

 Deșeuri organice    

10.5 Deșeurile organice sunt aruncate într-un container special 1   

10.6 Deșeurile organice sunt compostate sau reciclate 2   

 Deșeuri anorganice    

10.7 Hotelul dispune de containere separate pentru eliminarea 

separată a diverselor deșeuri anorganice (sticlă, hârtie, 

plastic, metal) 

2   



 
10.8 Camerierele sortează deșeurile solide anorganice, dacă 

aceasta nu se face de către clienți 

2   

10.9 Hotelul dispune de un loc special unde se face sortarea finală 

a deșeurilor anorganice 

1   

10.10 Hotelul participă la un program de reciclare 3   

 Eliminarea deșeurilor     

10.11 Deșeurile solide sunt depozitate în condiții corespunzătoare 

înainte de eliminarea lor definitivă 

2   

10.12 Se garantează eliminarea efectivă finală a deșeurilor 1   

11 Instruire     

11.1 Toți angajații cunosc obiectivele de protejare a mediului 

înconjurător 

2   

11.2 Hotelul susține un program de instruire pentru angajați, în 

funcție de responsabilitățile lor 

1   

11.3 Angajații participă activ la desfășurarea de evenimente legate 

de politica hotelului de protejare a mediului înconjurător 

2   

11.4 Angajații participă în mod regulat la reuniuni, unde se 

discută aspecte legate de protejarea mediului înconjurător 

1   

11.5 Hotelul are o strategie pentru stimularea inițiativei (angajații 

au libertatea de a propune îmbunătățiri în programul de 

protejare a mediului înconjurător al hotelului). 

2   

11.6 Periodic sunt evaluate și controlate rezultatele din instruirea 

personalului 

1   

 CLIENȚI    

12 Comunicarea și stimularea interesului    

12.1 Oaspeții primesc informații despre patrimoniul cultural, 

istoric și natural al regiunii în care se află hotelul 

1   

12.2 Hotelul dispune de un program de informare care prezintă 

vizitatorilor obiectivele propuse de protejare a mediului 

înconjurător 

2   

12.3 Materialul publicat al hotelului conține informații și 

promovează obiectivele de protejare a mediului înconjurător 

1   

12.4 Oaspeții sunt informați și implicați în participarea la diverse 

programe pentru protecția mediului înconjurător 

2   

12.5 Se oferă informații despre activitățile de protejare a mediului 

înconjurător care se desfășoară în regiune 

2   

12.6 Oaspeții hotelului primesc informații cu privire la activitățile 

social-culturale desfășurate în regiune 

2   

13 Camera de oaspeți    

13.1 Camerele dispun de informații și echipamentele și facilitățile 

necesare pentru sortarea adecvată și facilă a deșeurilor solide 

de către oaspeți 

3   

13.2 Camerele dispun de informații și echipamentele și facilitățile 

necesare pentru economisirea apei și energiei de către oaspeți 

1   

13.3 Hotelul are un program care promovează să nu se schimbe 

zilnic prosoapele, halatele și lenjeriile de pat 

3   

13.4 Zonele și camerele pentru nefumători sunt marcate clar 1   



 
pentru a se evita poluarea aerului 

14 Servicii pentru grupuri    

14.1 Oaspeții sunt stimulați și orientați să viziteze zonele naturale 

protejate și alte atracții 

1   

14.2 Hotelul prezintă ghiduri și hărți turistice specializate, care 

oferă informații detaliate pentru turiști despre zonele 

protejate 

1   

14.3 Este creat un program eficient care stimulează oaspeții să 

păstreze curate zonele naturale pe care le vizitează 

2   

14.4 Oaspeții primesc informații cu privire la comportamentul lor 

atunci când vizitează teritoriile protejate 

2   

14.5 Excursiile și celelalte servicii conexe care sunt vândute de 

către hotel promovează interacțiunea constructivă dintre 

turiști și natură 

1   

15 Feedback-ul clienților    

15.1 Se analizează părerile oaspeților despre protejarea mediului 

înconjurător prin intermediul chestionarelor 

1   

15.2 Rezultatele acestor studii sunt prezentate cel puțin o dată la 6 

luni la Ministerul Economiei, Departamentul de Turism sau 

consiliilor regionale de turism 

1   

15.3 Oaspeții își pot exprima în scris plângerile și părerile cu 

privire la exploatarea ecologică a hotelului în ansamblul său 

2   

15.4 În legătură cu rezultatele stabilității și a serviciilor hoteliere, 

hotelul a creat și a stabilit un fel de garanții pentru oaspeți, 

care sunt ușor realizabile. 

3   

 MEDIUL SOCIAL-ECONOMIC    

16 Beneficii economice directe 3   

16.1 60% din personalul hotelului este din comunitatea locală  2   

16.2 Hotelul asigură instruire pentru populația locală, pentru a 

lucra mai eficient în hotel 

1   

16.3 Hotelul sprijină instruirea personalului prin activități turistice 

suplimentare 

1   

16.4 Hotelul angajează personal instruit prin activități turistice 

suplimentare 

2   

16.5 Hotelul nu face angajări ilegale 2   

16.6 Oportunitățile de angajare pe care le propune hotelul nu 

creează  situații nedorite pentru comunitatea locală 

   

17. Beneficii economice indirecte    

17.1 Materialul publicat de hotel informează cu privire la 

activitățile posibile de petrecere a timpului liber organizate 

de comunitatea locală sau de întreprinderile locale 

1   

17.2 Hotelul participă activ la menținerea și dezvoltarea de 

activități culturale, artistice și sportive 

2   

17.3 Hotelul stimulează consumul de produse locale 2   

17.4 Magazinele hotelului vând suveniruri și produse din regiune 3   

17.5 Produsele și suvenirurile realizate de către comunitatea locală 

sunt folosite pentru decorarea camerelor și altor încăperi ale 

3   



 
hotelului 

17.6 Hotelul are programe specifice care promovează turismul 

național 

1   

17.7 Hotelul susține sau are relații comerciale permanente cu cel 

puțin un eveniment național 

3   

17.8 Tehnologiile, materialele și echipamentele folosite în hotel 

sunt din producția locală 

1   

17.9 Hotelul facilitează adeseori transportul maritim sau terestru 

pentru rezidenții săi 

1   

18 Contribuția la dezvoltarea culturală    

18.1 Promovarea hotelului integrează elemente culturale din 

regiune sau localitate 

1   

18.2 În hotel există un loc special în care organizațiile locale 

autorizate și hotelurile legalizate își pot expune proiectele și 

inițiativele 

2   

18.3 Hotelul își pune la dispoziție clădirile și echipamentele 

pentru întâlniri importante, conferințe și alte evenimente ale 

comunității locale 

2   

18.4 Hotelul publică și promovează evenimente culturale 1   

18.5 Hotelul interzice utilizarea și promovarea activităților legate 

de comerțul cu sex, prostituție, droguri și alte probleme 

sociale 

3   

18.6 Hotelul susține politica împotriva abuzului sexual și 

promovează egalitatea de șanse pentru ambele sexe 

1   

18.7 Semnele și instrucțiunile hotelului nu afectează sau nu 

deteriorează mediul cultural, social și natural 

1   

19 Contribuția la sănătate    

19.1 Utilizarea de servicii (apă, electricitate, drumuri) nu 

concurează cu comunitatea locală 

1   

19.2 Hotelul participă în calitate de sponsor la programele de 

prevenire a sănătății publice 

1   

19.3 Controlul diverselor boli se efectuează cu substanțe și 

proceduri care nu au influențe negative asupra clienților, 

personalului, localnicilor, animalelor sălbatice și mediului 

natural 

1   

20 Infrastructură și siguranță    

20.1 Hotelul împreună cu comunitatea locală a contribuit la 

crearea și întreținerea infrastructurii 

3   

20.2 Hotelul se folosește de influența și cunoștințele sale pentru a 

ajuta la rezolvarea problemelor locale de infrastructură 

1   

20.3 Hotelul este inclus într-o asociere sau comitet de lucru pentru 

a îmbunătăți condițiile comunității locale 

2   

20.4 Hotelul susține dezvoltarea de programe pentru siguranța 

turiștilor 

2   

20.5 Hotelul deține și consolidează codul etic de comportament 

care aduce beneficii moralității și siguranței 

3   

20.6 Hotelul efectuează activități practice pentru a asigura 1   



 
siguranța oaspeților și a angajaților săi 

20.7 Hotelul dispune de un plan de acțiune în caz de accidente și 

situații de urgență 

2   

 

                                         

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anexa nr. 2 



 

                         
Să păstrăm planeta curată  

Dragi oaspeți, 

În fiecare zi  tone de apă și detergenți  

sunt folosite pentru a spăla prosoape 

 care au fost curate. 

VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI  ÎN CONSIDERARE! 

Un prosop pe raft înseamnă: "Îl voi folosi din nou" 

Un prosop în cadă sau pe podea: "Vă rugăm să schimbați!" 

Hotelul sponsorizează proiecte de protecție a mediului înconjurător 

Adresă, telefon, pagină web  

 Acestea sunt mesaje către clienții hotelului. Se utilizează carduri pentru agățat (sau împăturite 

în două ca un cort), care se plasează la un loc vizibil în baie. Apelul este ”Economisiți apă, 

electricitate, detergenți, forță de muncă, prelungirea duratei de viață a tesuturilor." Astfel se 

stimulează oaspeții să utilizeze prosoapele pentru mai mult de o zi. Se recomandă culoarea verde 



 
închis a literelor. Este obligatoriu să se specifice activitățile care sunt dezvoltate și sponsorizate de 

către hotel legate de protejarea mediului înconjurător și ce procent din profit este disponibil pentru 

protejarea naturii. Se plasează în mai multe limbi, în funcție de fluxul de clienți.  

 

 

                                                                                                         
 



 
 

Reduceți deșeurile! 

Reciclați! 

Începeți să reciclați 

ziare, cutii de metal, flacoane din sticlă… 

Oferiți resturile alimentare 

animalelor de companie ale vecinilor. 

Apa în care ați fiert ouă sau legume este un mijloc 

excelent de întreținere a florilor. 

Zațul de la cafea este un îngrășământ minunat 

pentru grădină sau pomi. 

Nu folosiți hârtie colorată. 

NOI RECICLĂM! 

Dragi oaspeți, noi lucrăm pentru salvarea Planetei noastre. 

Dumneavoastră ne puteți ajuta! Noi reciclăm: 

 Cutii de metal 

 Flacoane din sticlă 

 Ziare 

 Sticle de plastic 

 Baterii 

Vă rugăm să aruncați deșeurile la coșurile marcate. 

Decideți singuri! Salvarea planetei este în mâinile noastre! 

Adresa, telefonul hotelului 

 

 

 
 
Simboluri utilizate pentru reciclare  
 
 



 

                             

 

Ați stins luminile? 

Ați oprit televizorul? 

Ajutați la reducerea consumului de energie electrică! 

Ajutați la limitarea impactului nociv asupra naturii! 

Ajutați la reducerea poluării mediului înconjurător! 

Ajutați la salvarea Planetei! 

Decideți singuri! De Dumneavoastră depinde! 

Adresă, telefon 

 

 

 Astfel reamintim vizitatorilor să stingă aparatele electrice atunci când părăsesc camera. Vom 

plasa cardul aproape de intrare, pentru a putea fi văzute de vizitatori la ieșire. 

 

 



 

 

 

     

Apa este o comoară neprețuită! 

Ajutați la salvarea ei! 

Vă rugăm să nu lăsați robinetul de apă  

să curgă în timp ce vă bărbieriți sau vă spălați pe dinți. 

Vă rugăm să faceți un duș în loc de baie în cadă. 

 Opriți robinetul în timp ce vă spălați cu săpun! 

Închideți bine robineții!  

Ajutați la salvarea Planetei! 

Decideți singuri! De Dumneavoastră depinde! 

 

Ce fel de programe de protejare a resurselor de apă sponsorizați? 

Adresă, telefon, pagină de web a hotelului 

 
 
 

 
 În baie am pus un bilet care reamintește oaspeților cum să economisească apa. Îi rugăm să ne 

informeze cu privire la scurgeri. Oferim sfaturi oaspeților cum să economisească apa și atunci când 

sunt acasă. 

Se recomandă culoarea albastru închis a textului.  

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                     
 

 

 

 

 

 



 
 

Să salvăm Planeta mamă! 

În fiecare zi mii de cearșafuri sunt schimbate în hoteluri. 

Imaginați-vă cantitatea de apă, detergenți și energie care se folosesc.  

Și în hotelul nostru cearșafurile se schimbă în fiecare zi, dar dacă considerați că acest lucru nu este 

necesar, vă rugăm să lăsați acest bilet pe pernă dimineața.  

Patul Dvs. va fi aranjat, dar lenjeria de pat nu va fi schimbată. 

DECIDEȚI SINGURI! 

Hotelul sponsorizează 10% din profit pentru activități de protejare a mediului înconjurător. 

 


