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TURISMUL RURAL DOBROGEAN
DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE
În contextul în care statele europene manifestă un interes crescând cu privire la rolul pozitiv pe
care turismul rural îl joacă în cadrul economiilor acestora, prin diversificarea activităților economice,
crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru o mai bună calitate a vieții
din mediul rural, lucrarea își propune să realizeze o analiză privind promovarea și dezvoltarea
antreprenoriatului în turismul rural dobrogean. Metodologia utilizată se bazează pe sinteza informațiilor
privind coordonatele economice și sociale ale turismului rural din spațiul dobrogean, prezentând câțiva
din principalii actori care își desfășoară activitatea pe această piață. În acest scop, au fost consultate
articole și studii publicate în cărți și reviste de specialitate, în documente guvernamentale, precum și în
alte strategii cu privire la antreprenoriat, turism rural și dezvoltare rurală. Toate aceste informații sunt
prezentate într-o formă sintetică. În urma analizei realizate, rezultă ca există un mare număr de
oportunități pentru antreprenorii rurali oferite de potențialul turistic dobrogean, care însă nu sunt suficient
valorificate.
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RURAL TOURISM IN DOBRUDGEA
FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN INTEGRATION
In the context in which the European states have shown an increasing interest in the positive role
that rural tourism can play in their economies through the diversification of the economic activities, job
creation, improvement of infrastructure and services for a better life quality in the rural areas, the paper
attempts to make an analysis on entrepreneurship promotion and development in the Dobrudgean rural
tourism. The methodology used is based on the synthesis of information on the economic and social
coordinates of rural tourism in Dobrudgea, presenting some of the main players on this market. For this
purpose, articles and studies published in books and specialty journals, in governmental documents have
been used, as well as in other strategies for entrepreneurship, rural tourism and rural area development.
This information is presented under synthetic form. Following the analysis, it results that there is a great
number of opportunities provided to rural entrepreneurs by Dobrudgea's tourism potential, yet these are
not sufficiently valorized.
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