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Abstract 

În acest articol va fi tratat conceptul de „turism” în general, se vor prezenta definiții, istoric, 

forme și tipuri de turism. De asemenea, se va aborda conceptul „turism pentru tineret” și se vor 

prezenta istoricul și definițiile acestui tip de turism și principalele activități și particularități ale 

turismului pentru tineret. 
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Introducere 

Turismul a evoluat treptat în ultimele decenii, reprezentând călătoria persoanelor care aspiră la 

petrecerea timpului într-o manieră recreativă. Totodată, turismul deschide o nouă perspectivă 

călătorilor, punându-le la dispoziție activități unde își pot dezvolta cultura generală, unde se 

pot forma și relaxa în același timp. 

 

Asistarea a unui număr mare de tineri la practicarea turismului a condus la formarea unui nou 

tip de turism, acesta fiind turismul pentru tineret. Schimburile culturale efectuate de tineri după 

al Doilea Război Mondial au stimulat această categorie de turiști să călătorească, dezvoltând, 
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de asemenea, tipuri de cazare special pentru tineri, hoteluri pentru tineri, care, după anul 2009, 

s-au numit hosteluri și, de asemenea, tabere pentru elevi și preșcolari. 

 

Turismul pentru tineret se află într-o continuă dezvoltare, tinerii fiind din ce în ce mai interesați 

sa dobândească diferite abilități. Acest tip de turism este o metodă eficientă pentru educarea 

tinerilor și formarea acestora, învățând în același timp cum să se confrunte cu responsabilități. 

Tinerilor le sunt puse la dispoziție diferite activități în funcție de preferințele acestora în scop 

educativ, social sau recreativ. Drumeția, excursia și taberele sunt formele de turism pentru 

tineret dedicate acestora de care pot beneficia. 

 

Turismul montan și turismul de litoral sunt foarte frecventate de tinerii turiști deoarece le sunt 

puse la dispoziție numeroase activități, în funcție de anotimp. Având în vedere circulația 

turistică a acestei categorii de turiști, se va remarca o evoluție îndeajuns de mare. 

 

În această circumstanță, articolul de față intenționează să trateze aspecte mai amănunțite cu 

privire la: delimitări conceptuale privind turismul pentru tineret, turismul pentru tineret în 

România și propuneri de dezvoltare al acestui tip de turism în România.  

 

Delimitări conceptuale privind turismul pentru tineret 

Turismul pentru tineret este o formă de turism care a început să fie practicată după cel de-al 

Doilea Război Mondial. Aceștia au ocazia să călătorească împreună cu familia, cu prietenii, în 

grupuri organizate sau singuri. Încă de pe vremuri, cei tineri au fost încurajați de schimburile 

culturale practicate de aceștia după război. Astfel, tinerii au fost stimulați să călătorească în 

afara reședinței lor pentru îmbogățirea culturii generale, pentru cunoaștere, pentru învățarea 
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unei limbi străine sau pentru socializare și distracție, iar prin aceste activități, aceștia învață să 

își asume responsabilități, participând la activități educaționale și culturale ale tării și, de 

asemenea, asistând la viața economică. De asemenea, după cel de-al Doilea Război Mondial s-

au dezvoltat unitățile de cazare  (Cosmescu, 1998). 

 

În secolul al XIX-lea, turismul pentru tineret nu era foarte practicat și nu se punea accent pe 

această formă de turism. Însă, la începutul secolului al XX-lea, turismul pentru tineret a devenit 

un segment esențial al societății deoarece tinerii erau preocupați de călătorii. Deoarece tinerii 

au un buget limitat, piața referitoare la voiajele tinerilor este ușor neglijată. Turismul pentru 

tineret este în creștere, iar potrivit Federației Internaționale al Organizațiilor din Turismul de 

Tineret (Federation of International Youth Travel Organisations – FIYTO) indică faptul că 

numărul tinerilor care călătoresc în străinătate reprezintă aproximativ 20% din totalul celor care 

călătoresc în străinătate. 

 

Studiile privind fluxurile turistice internaționale indică faptul că Millennials, numită și 

generația Y, tineri între 18 și 30 de ani, va fi cea mai dinamică componentă a pieței turismului 

în următorul deceniu (A.M, 2016). 

 

Principalele activități și particularități ale turismului pentru tineret 

Tinerii sunt preocupați de pasiunile lor în care investesc nu numai timp, dar și resurse 

financiare. Fie că aleg activități sportive, intelectuale sau dedicate recreației, tinerii preferă să 

își ocupe timpul liber cu diverse forme de turism, cum ar fi drumeția, excursia sau tabăra.  
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Spre deosebire de alte categorii de turiști, tinerii sunt deschiși la noutate, experiențele fiind 

alese în funcție de tipurile de activități preferate. Cea mai accesibilă formă turistică pentru 

tineret este drumeția, fie că este organizată de o asociație sau practicată independent. Pe lângă 

drumeția în sine, se pune problema identificării mijloacelor de transport, de cazare și de masă. 

Drumețiile presupun deplasarea pe jos efectuată în vederea mișcării, a relaxării și a vizitării 

unor obiective sau a participării la diferite activități educative, artistice, culturale sau sportive. 

Drumețiile pot fi realizate în grup restrâns sau în grup mai mare, acestea din urmă fiind în 

general organizate de asociații în zone de interes turistic și economic, în general în apropierea 

unor localități însemnate. În general, drumețiile se realizează în zona montană și se întind pe 

durata câtorva ore sau, cu popasul de rigoare, de maximum câteva zile. O drumeție se începe 

din punctul A și se termină în punctul B, parcursul și durata fiind determinate strict de 

mijloacele de transport și de cazare. Astfel, drumeția începe în general din punctul în care nu 

mai pot circula mijloace de transport, deci, de unde drumeții trebuie să meargă pe jos până la 

obiectivul turistic, de cele mai multe ori natural. Un exemplu concret este o drumeție accesibilă 

tinerilor, traseul Bușteni-Babele, care, în general, durează între 7 și 9 ore, presupunând că se 

fac opriri la fiecare 2 ore  (Niță, 2009). 

 

O altă formă de turism este excursia, care presupune organizarea timpului liber pe durata 

câtorva zile, în general la sfârșit de săptămână. În organizarea unor excursii, se pornește de la 

ideea că acestea sunt dedicate elevilor și studenților, asta însemnând că sunt organizate în 

funcție de structura anului școlar. Conform dicționarului explicativ, excursia este „o călătorie 

de agrement sau cu scopuri științifice, educative, sportive, etc. făcută în grup sau individual, pe 

jos au cu un mijloc de locomoție”. Fie că este organizată în grup sau individual, excursia 

presupune o organizare a timpului astfel încât excursioniștii să beneficieze de un itinerariu. 
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Excursia vizează vizitarea unor obiective turistice stabilite în prealabil, opriri pentru 

achiziționarea de suveniruri sau pentru participarea la diverse jocuri de rol organizate în 

bazaruri sau în târguri (Goga, 1983). 

 

Taberele sunt forme de turism organizate pentru grupuri omogene limitate ca durată și 

caracterizate printr-un program predefinit. Beneficiarii taberelor sunt tinerii care fie aleg să 

participe la o astfel de activitate, fie sunt răsplătiți pentru rezultate deosebite în procesul 

instructiv-educativ. Taberele sunt organizate de instituții acreditate precum asociații de turism, 

școli, inspectorate, primării, etc. Tabăra presupune ca grupul de tineri să fie cazat pe o durată 

de o săptămână- zece zile într-un hotel/pensiune. De asemenea, tinerii beneficiază de un 

program fix de trei mese principale, între care au loc activități de recreere precum: jocuri de 

societate, karaoke, activități sportive, concursuri și ateliere. La sfârșitul taberelor, tinerii capătă 

experiență și cunoștințe generale din domenii diverse, obiceiuri, tradiții și informații generale 

de istorie, geografie, sociologie și economie. 

 

Înaintea achiziționării unui pachet turistic, tinerii se pot alege dintr-o diversitate de mijloace de 

cazare, care reprezintă componenta esențială a deplasării, urmărind destinația, bugetul și alte 

considerente de ordin personal. Cele mai ieftine servicii sunt oferite de hosteluri, care 

facilitează apropierea tinerilor din diferite zone, respectiv multiculturalitatea. Hostelurile oferă 

serviciile de bază ale cazării, minimum în ceea ce privește masa, propria gospodărire a sejurului 

prin accesul la spălătorie și siguranța integrității bunurilor prin accesul la seif. În ultima vreme 

se vorbește despre apariția unui nou tip de turism, numit “backpacker”, caracterizat prin bagajul 
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redus ca dimensiuni, însă având strictul necesar pentru ca sejurul său să fie nu numai reușit, 

dar și accesibil.  

 

Hotelurile de una-două stele și pensiunile de una-două margarete reprezintă un alt tip de 

cazare dedicate tinerilor, elevilor și studenților care vor să călătorească, deși nu au un buget 

ridicat. Aceste hoteluri oferă servicii în principal de cazare, însă, după caz, pot oferi și servicii 

minime de mic dejun sau accesul la o bucătărie comună.  

 

Pentru tinerii iubitori de natură, un alt tip de cazare este campingul. Aceste unități sunt în 

general organizate, astfel încât oferă pază într-un anumit perimetru, însa tinerii pot merge și 

independent după o pregătire în prealabil în ceea ce privește montarea unui cort și propria 

întreținere având în vedere masa. 

 

 Comun acestor tipuri de cazare este prețul redus și implicit accesibil acestei categorii sociale. 

Spre deosebire de alte forme de cazare, camparea oferă tinerilor o mai mare libertate de mișcare 

care vine în completarea portretului tânărului turist curios și deschis să trăiască diferite 

experiențe.  

 

Sub denumirea de agrement, intră toate activitățile realizate de tineri în diferite unități din 

stațiuni sau din zone turistice în scopul bunei dispoziții sau a unei satisfacții de natură sportivă, 

intelectuală, artistică și culturală. Cererea tinerilor turiști merge în două direcții, una 

tradițională și una modernă, cei care optează pentru turismul tradițional fiind preocupați de 

latura culturală a tradițiilor și obiceiurilor, în timp ce turiștii activi optează pentru diferite 

activități sportive sau interactive. Primii dintre ei vor opta pentru vizitarea celor mai căutate 
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atracții turistice, monumente, cetăți, în timp ce turiștii activi vor prefera să meargă în drumeții, 

să facă alpinism sau să facă diferite sporturi nautice sau montane, concursuri, organizate în 

general de specialiști. Există și o altă categorie de turiști, care aleg să îmbine vizitarea unor 

obiective turistice cu practicarea unor sporturi organizate de anumite festivaluri. O astfel de 

situație este specifică tinerilor care, odată ajunși în Brașov, pe lângă vizitarea obiectivelor 

turistice din vecinătate și fără să fie neapărat sportivi, aleg sa meargă în Parc Aventura Brașov, 

acolo unde pot practica activități sportive și recreative în aer, precum străbaterea a 

cincisprezece trasee de dificultate progresivă cu ajutorul tirolianei  (Cândea, 2007). 

 

Activitățile de agrement presupun petrecerea timpului liber într-un mod recreativ urmărind, în 

funcție de preferințe, activități recreative sau interactive. Este un lucru cunoscut că cea mai 

mare parte a categoriei feminine preferă să se plimbe, să călătorească, să meargă la shopping 

sau să stea la plajă, în timp ce tinerii manifestă o preferință pentru practicarea unui sport 

ocazional sau extrem.  

 

Particularitățile turismului pentru tineret au în vedere mai multe aspecte precum cel 

financiar, cel legat de durata călătoriei și de frecvența acesteia, de complexitatea clientelei 

organizată individual sau în grup. 

- Turismul activ este solicitat de tinerii amatori de aventuri și noi experiențe.  

- Costurile reduse sunt justificare de beneficiarii acestui tip de turism, cei care au venituri mai 

reduse.  

- Durata călătoriei este justificată de obligațiile sociale sau familiare, astfel încât tinerii dispun 

de mai mult timp liber și aleg sa călătorească o perioada mai mare.  
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- Turismul estival se leagă în special de practicarea sporturilor de iarnă sau de alegerea unui sejur 

pe litoral, în funcție de structura anului școlar sau universitar. 

- În funcție de nivelul de educație, de experiență, de cultură și de venit, turismul devine un 

fenomen complex la care participă o clientelă eterogenă.  

- Turiștii pot călătorii individual sau în grup organizat, traseul pe care îl aleg nefiind justificat 

decât de opinia fiecăruia. 

 

Turismul a fost într-o dezvoltare continuă, însă, începând din anul 2020, din cauza noului virus 

COVID-19, turismul nu este deloc accesibil deoarece este prima industie afectată extrem de 

sever de pandemie. Din punctul meu de vedere, acest lucru se va prelungi cel puțin un an, până 

în anul 2021, oamenii fiind preocupați de sănătatea lor, evitând călătoritul de orice fel. Cu 

siguranță turismul își va relua activitatea. 

 

Turismul reprezintă un mod de dezvoltare personală deoarece, călătorind, turistul dobândește 

informații noi, învață despre culturile celorlalte țări și de asemenea, cunoaște persoane noi și 

obiceiurile acestora. Astfel, turistul își dezvoltă creativitatea și comunicarea, având ocazia să 

învețe limbi străine. Principalul scop al turismului este nevoia călătorului de a se relaxa în timp 

ce își îmbogățește nivelul de cultură, își întemeiază prieteni noi sau practică activități de natură 

sportivă, de divertisment sau artistice (Stănculescu, 2003). Turismul pentru tineret este o 

modalitate prin care tinerii se pot dezvolta și un mod de educare eficient și formare al acestora. 

Prin dezvoltarea acestui tip de turism, tinerilor li se oferă foarte multe oportunități și pot 

beneficia de schimburi de experiență. Așadar, turismul devine un fenomen complex ajutând 

călătorul la îmbunătățirea culturii generale, la educație, socializare și recreere. 
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Turismul pentru tineret în România 

În România, potrivit Legii Tineretului nr. 350/2006, tinerii sunt cei cu vârsta care se încadrează 

între 14 și 35 ani, iar activitatea de tineret reprezintă orice activitate care are ca obiectiv 

remedierea condițiilor necesare integrării tinerilor într-un grup social în funcție de dorințele și 

aspirațiile acestora. 

 

Încă de pe vremuri, s-au constituit organizații de tineret, acestea fiind specializate în programe 

turistice pentru tineret. În anul 1968, s-a înființat BTT, „Biroul de Turism pentru tineret”, care, 

începând cu anul 2001, și-a modificat numele în S.C BTT S.A, fiind o societate comercială. 

Această agenție stă la dispoziția fiecărui doritor, oferindu-i informații utile și dându-i sfaturi în 

funcție de dorințele fiecăruia pentru vacanța dorită în România. Agenția pune la dispoziție 

oferte speciale tinerilor și tabere la munte sau la mare. 

 

Oferta turistică se adaptează în funcție de cererea tinerilor și a studenților deoarece aceștia 

reprezintă o țintă ușoară, având o dorință mult mai mare pentru călătorii și pentru cunoaștere 

decât celelalte categorii de turiști. Turiștii tineri pot opta în petrecerea mai multor zile în locul 

pe care l-au ales, astfel încât aceștia sunt obligați să plătească mai mult decât și-au propus, 

contribuind la economia destinației respective. Cheltuielile lor sunt un avantaj al localnicilor, 

chiar dacă tinerii efectuează o cheltuială mică. Turismul pentru tineret este din ce în ce mai 

încurajat, iar acesta a devenit din ce în ce mai promovat. Atunci când tinerii călătoresc, își 

deschid noi orizonturi, ajutând la dezvoltarea unei infrastructuri specifice alcătuită din 

hosteluri, restaurante, centre de agrement, etc.  
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Pentru dezvoltarea turismului pentru tineret este necesară constituirea unei imagini pozitive și 

adevărate a României prin promovarea produselor și al ofertelor turistice din țară pentru a 

stimula cererea turistică. Tinerii au nevoie de informații utile și trebuie prezentate toate 

beneficiile ofertelor realizate special pentru aceștia pentru a-i atrage. De asemenea, trebuie 

asigurat personalul și îndrumarea acestuia pentru a-l perfecționa și a le oferi tinerilor călători 

cele mai bune condiții.  

 

În ceea ce privește România, se poate observa o îmbunătățire în practicarea turismului pentru 

tineret. Este necesară înțelegerea comportamentului tânărului și a dorințelor sale pentru a le 

pune la dispoziție oferte care să corespundă cu cerințele acestora. Sunt din ce în ce mai mulți 

tineri doritori de călătorii, cele mai frecventate fiind taberele organizate, unde tinerii își petrec 

timpul alături de alți tineri de vârsta lor. 

 

Oferta turistică reprezintă „valoarea serviciilor și bunurilor finale create de sectorul turistic în 

timpul unei perioade determinate, în general, un an”. Cu alte cuvinte, oferta turistică poate fi 

definită prin „elementele de atracție care motivează călătoria și cele destinate să asigure 

valorificarea primelor” (Olteanu, 1999). 

 

Pe lângă componentele potențialului, cel natural și cel antropic, oferta turistică cuprinde 

echipamentele și forța de muncă. Oferta turistică cuprinde potențialul turistic, baza materială, 

adică unde sunt cazați tinerii călători, transportul, asigurarea meselor în funcție de ofertă: mic 

dejun, prânz sau cină și punerea la dispoziție a unor activități dedicate tinerilor pentru a le oferi 

divertisment. De asemenea, acesta mai cuprinde forța de muncă și serviciile  (Minciu, 2004). 
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Potrivit articolului 2, punctul 1 din O.G. nr. 107/1999, republicată, prin pachet de servicii 

turistice se concepe faptul că trebuie prezente două din cele trei grupe de servicii, acestea fiind 

transportul, cazarea și alte servicii utile consumatorilor, de exemplu, alimentația sau 

agrementul. De asemenea, există o condiție pentru acest pachet de servicii, și anume: cel care 

este în voiaj trebuie să călătorească cel puțin o noapte pentru a depăși 24 de ore. Astfel, agențiile 

de turism au obligația de a încheia un contract cu cei doritori, iar în contractul respectiv trebuie 

să conțină următoarele informații: locul unde vor călători, ruta pe care o vor străbate, mijlocul 

de transport, tipul de cazare, serviciile de masă, durata călătoriei, modul de plată a vacanței, 

termenul limită pentru aducerea la cunoștință a călătorului dacă acesta dorește să amâne 

călătoria (România E. , 2014). 

 

Baza tehnico-materială are o structură foarte bogată datorită complexității destinațiilor și al 

elementelor produsului turistic, grupându-se astfel oricărui tip de turism. Pentru turismul pentru 

tineret, cele mai întâlnite sunt stațiunile cu precădere tinerilor, cum ar fi Costinești, Năvodari, 

Vama Veche, 2 Mai, Izvorul Rece, Izvorul Mureșului (Negruț, 2004). 

 

În teoria și practica de specialitate se constată diverse forme de organizare al elementelor bazei 

tehnico-materiale a turismului. Destinația principală este cel mai esențial criteriu, care se divide 

în două mari categorii: „baza tehnico-materială specific turistică”, unde se regăsesc resursele 

materiale și „baza tehnico-materială generală (infrastructura)”. Rețeaua unităților de cazare, 

adică găzduirea, este elementul important al bazei tehnico-materială deoarece turiștii își petrec 

timpul dormind, înnoptând și relaxându-se, iar fără echipamentele turistice de cazare nu se 

poate efectua consumul turistic (Minciu, 2004). 
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În baza cercetărilor de cazare pentru tineri, există o gamă mai largă pentru găzduirea acestora. 

Pentru o atmosferă mai deosebită, pe placul acestor tipuri de călători și pentru un preț mai mic, 

special pentru bugetul lor, tinerii pot alege hostelurile și taberele pentru tineri și preșcolari, 

hostelul reprezentând o unitate de cazare unde serviciile sunt apropiate de cele ale unui hotel 

(curățătorie, telefon, internet, seif, servicii de masă reduse).  În cele mai multe cazuri, tinerii 

apelează la serviciul de cazare hostel. 

 

Turismul din România se poate concepe în cele trei componente naturale, acestea fiind Carpații, 

Dunărea și Marea Neagră, unde se poate integra și componenta culturala, adică muzee, religia, 

istoria.  

 

Turismul montan pentru tineret include o multitudine de activități, fiind o sursă economică 

esențială în veniturile turismului românesc. Pentru tinerii iubitori de zăpadă, turismul de iarnă 

este perfect pentru aceștia, având la dispoziție activități precum sporturile de iarnă, cum ar fi 

schiul, sania, patinajul, hocheiul pe gheață sau snowboardul. Cei tineri beneficiază de 

experiențe unice și de neuitat, de aventuri și de adrenalină și de experiențe culturale originale. 

De asemenea, aceștia au ocazia să experimenteze traseele montane și drumurile forestiere, iar 

în regiunile montane înalte pot efectua drumeții, iar pentru cei care au o forma fizică foarte 

bună pot practica alpinismul. Cele mai frecventate stațiuni montante de către tineri sunt: 

Fundata, Păltiniș, Durău, Soveja, Olănești, Azuga, Băile Tușnad, Bușteni, Poiana Brașov, 

Predeal, Sinaia, Sovata, Vatra Dornei, Izvorul Rece, Izvorul Mureșului. 

 

Turismul de litoral pentru tineret este foarte frecventat de acest tip de turiști deoarece oferă 

peisaje spectaculoase. Se constată o diferență mare între plajele din nordul litoralului, acestea 
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fiind Năvodari, Mamaia, Constanța și plajele din sud: plajele din nord sunt mai late, iar cele 

din nord sunt mai înguste. Cei tineri preferă stațiunile Costinești. Vama Veche, 2 Mai deoarece 

costurile sunt mai reduse și acestea sunt foarte frecventate de cei tineri, având activități 

specifice categoriilor lor de vârstă, incluzând viața de noapte (Dinu, 2002). 

 

În ceea ce privește transportul, tinerii aleg sa folosească autocarul pentru efectuarea taberelor 

deoarece acest mijloc de transport este mai accesibil pentru aceștia la preț și este mult mai util 

pentru acest tip de turism. De asemenea, trenul este un alt mijloc de transport preferat 

călătorilor tineri, oferindu-le acestora reduceri sau bilete gratuite. 

 

În ceea ce privește agrementul, tinerii călători preferă activități culturale, cum ar fi vizitarea 

muzeelor, pentru îmbogățirea culturii generale și vizitarea obiectivelor turistice, practicarea 

unor sporturi, interacțiunea cu oameni noi pentru realizarea unor noi prieteni sau relaxarea la 

plajă. Activitățile de agrement diferă de la un anotimp la altul și diferă de preferințele 

călătorilor. Scopul acestor activități este de a face tânărul călător să capete experiență, să se 

dezvolte și să învețe lucruri noi într-un mod plăcut și distractiv.  

 

Concluzii 

În dezvoltarea și promovarea tinerilor în România, turismul are o atribuție extrem de 

importantă prin mărimea sociala, educativă și economică și prin organizațiile dedicate acestui 

segment de turiști. Un aport important în educarea tinerilor o au programele dedicate tinerilor 

(Work and Travel) și schimbul de experiență care au ca scop formarea tinerilor atât social, cât 

și cultural într-o modalitate unică și distractivă. 
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De regulă, tinerii realizează călătorii de o săptămână cu scopul de a se relaxa, de a vizita, de a 

practica activități sportive și activități culturale. Aceștia sunt motivați de dezvăluirea unor noi 

destinații pe care să le viziteze și de oferte turistice care să se încadreze în bugetul lor, acestea 

fiind oferte ieftine și, de asemenea, aceștia au la dispoziție facilități și gratuități. 

 

Conform Organizației Mondiale a Turismului, tinerii care se încadrează între 18 și 24 de ani, 

sunt studenți și care se încadrează în clasele sociale de mijloc și provin din mediul urban tind 

spre a călători singuri sau acompaniați de prieteni solicită pachete turistice avantajoase acestei 

categorii de turiști de la agenții de voiaj. 

 

Așadar, turismul pentru tineret este o activitate multilaterală care se unește cu numeroase 

componente ale turismului, precum și distincte aspect ale oamenilor, cuprinzând formarea și 

educarea tinerilor, schimbul de experiență și cel cultural, dezvoltarea personală și interacțiunea 

cu diferite tipuri de persoane. Acest domeniu cuprinde atât oportunități, cât și provocări care 

impune mai multă implicare și profesionalism pentru ca turismul pentru tineret să se dezvolte 

din ce în ce mai mult în România. 
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