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AVANTAJELE PROMOVĂRII PACHETELOR TURISTICE FISHNAT 

1. Caracteristicile categoriei de turism promovate de pa-

chetele transfrontaliere FISHNAT;

Ce este pescuitul recreativ?

Pescuitul recreativ (sportiv) este o activitate care constă în 

pescuitul peștilor și a altor vietăți acvatice în scopuri de re-

creere. Se deosebește de pescuitul tradițional prin faptul că 

nu conduce la comercializare. În prezent, există tendința de a 

despărți cele două concepte (recreativ/sportiv) interpretate 

de legislația din domeniu din România ca tot unitar, în pescuit 

recreativ, practicat în mare parte de pescari amatori, și pes-

cuit recreativ sportiv, adică numai pescuitul de competiție.

Pescuitul este însă și o artă, înseamnă relaxare, pasiune și 

multă răbdare. Indiferent că sunt amatori sau profesioniști, 

pescarii practică acest hobby pentru a se relaxa într-un mod 

mai diferit, investind în echipamente și unelte de pescuit. 

De obicei, pescuitul este considerat ca fiind o activitate 

desfășurată pentru a scăpa de stres și pentru a evada din co-

tidian, din monotonie. Mulți pescari stau zile întregi pe baltă 

pentru relaxare și pentru a captura tot ce e mai bun, iar unii 

dintre ei sunt dispuși să cheltuiască sume mari de bani pentru 

pasiunea lor.

Înainte de toate, pescuitul este considerat un sport, însă foar-

te multe persoane tratează pescuitul ca pe o activitate pe 

care o pot desfășura la fiecare sfârșit de săptămână și chiar 

și în timpul concediilor de vară. Chiar dacă pare o activitate 

destul de simplă, de-a lungul timpului au fost dezvoltate și 

introduse numeroase tehnici de pescuit pentru fiecare dintre 

acestea folosindu-se un anumit tip de echipament.

Ca și sport, pescuitul are beneficii medicale însemnate, având 

rolul de a elimina stresul acumulat din timpul perioadelor so-

licitante și de a forma armonios o legătură puternică între 

corp, minte și suflet. Practic, pescuitul te ajută să te cunoști 

pe tine însuți. Pe lângă tonifierea musculaturii brațelor și 

corpului, practicarea pescuitului scade tensiunea arterială, 

accelerează circulația sângelui și oferă corpului un confort 

necesar.

Ca și hobby, pescuitul are ca și avantaj faptul că este o acti-

vitate care se desfășoară în aer liber. Pescuitul poate repre-

zenta o modalitate inedită de a călători și de a vizita locuri 

noi, pentru că există numeroase tehnici de pescuit care pot fi
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aplicate diverselor tipuri de ape. Chiar dacă mergeți pe o 

baltă sau pe malul unui râu, fluviu, pescuitul poate ajuta pe 

oricine să se simtă mai aproape de natură. Pescuitul vă oferă 

posibilitatea de a admira peisaje minunate și de a vă bucura 

de liniștea și pacea din natură.

Beneficiile pe care pescuitul le poate aduce asupra celor 

care îl practică este înțeles. Însă, ce beneficii poate aduce 

atunci când este transformat în turism de pescuit, pentru 

turiști, pentru pescarii profesioniști, pentru zona în care se 

desfășoară, pentru operatorii din turism? De ce să fie preluate 

și comercializate de către operatorii din turism, agenții, tur 

operatori? Ce fel de turism reprezintă și cui se adresează? 

Poate să aducă plus valoare, beneficii celor care promovează 

astfel de pachete turistice, este rentabil? Sunt întrebări la 

care vom încerca să dăm răspunsuri. Întâi să vedem în ce tip 

de turism putem încadra pachetele turistice transfrontalie-

re FISHNAT. Să plecăm de la tipurile de turism practicate. O 

primă clasificare generală îl definește astfel:

a) turism de elită - tip de turism care se axează pe atragerea 

clienților cu posibilități financiare mari;

b) turism de masă - tip de turism care oferă posibilitatea mai 

multor oameni de a vizita anumite locuri datorită faptului că 

prețurile sunt mici.

Fiecare dintre aceste tipuri de turism prezintă avantaje și 

dezavantaje. Spre deosebire de turismul de elită, turismul 

de masă oferă posibilitatea unei vacanțe unui număr mare de 

persoane cu situații financiare diferite.

Pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT, din acest punct 

de vedere, se înscriu în categoria turismului de masă, pro-

movând pescuitul și locațiile care sunt atractive și accesibi-

le tuturor categoriilor sociale. Zona geografică acoperită de 

aceste pachete turistice fiind în plină campanie de lansare și 

integrare în circuitele turistice interne și internaționale oferă 

oportunitatea unor prețuri accesibile, într-un raport preț/ca-

litate foarte avantajos.

În activitatea turistică internă și internațională se practică o 

gamă largă de forme și aranjamente turistice, determinate de 

modalitățile de satisfacere a nevoii de turism, de condițiile 

de realizare a echilibrului ofertă-cerere, de particularitățile 

organizării călătoriei. 
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În multe locuri există oportunități pentru practicarea unor 

forme speciale de turism bazate pe atracții sau obiective lo-

cale interesante sau neobișnuite. Acesta este și cazul pache-

telor turistice transfrontaliere FISHNAT care beneficiază de 

atuul unor zone de pescuit atractive, în primul rând fluviul 

Dunărea - elementul comun celor două țări implicate în acest 

proiect, dar și bălți, lacuri, iazuri, în care se poate practica 

pescuitul la care se adaugă o serie de obiective turistice spe-

cifice, interesante, dar multe dintre acestea încă insuficient 

promovate din punct de vedere turistic.

În practica turistică există o serie de criterii și posibilități de 

grupare a formelor de turism:

a) în funcție de locul de proveniență sau originea turiștilor, 

se distinge:

- turismul intern practicat de populația unei țări în interiorul 

granițelor naționale;

- turismul internațional rezultat al deplasării persoanelor în 

afara granițelor țării lor de reședință.

Pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT pot fi încadrate 

la turism internațional, fiecare pachet având inclus destinații 

din 2 țări, astfel încât, indiferent de locul de începere al seju-

rului, turiștii vor accesa obiective turistice și din țara vecină.

b) după modalitatea de comercializare a vacanțelor, se disting 

următoarele forme de turism:

- turismul organizat se caracterizează prin angajarea 

anticipată a prestației, respectiv a tuturor sau principale-

lor servicii legate de călătorie și sejur. Această angajare se 

realizează prin intermediul contractelor (voucher-ul, biletul 

de odihnă și tratament) sau a altor tipuri de înțelegere con-

venite între turist și agenția de voiaj sau alți organizatori de 

vacanțe (hoteluri, companii aeriene). Acesta este și obiectivul 

proiectului: să creeze și să ofere logistica necesară pentru 

comercializarea și practicarea unui turism organizat pentru 

pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT.

- turismul pe cont propriu, numit uneori și neoganizat, nu 

presupune angajarea prealabilă a unor prestații turisti-

ce. Această formă de turism este practicată deja ocazional 

în zonele transfrontaliere acoperite prin proiect, targetat 

strict pe activitatea de pescuit, fapt ce a determinat crearea 

oportunității de extindere în cadru organizat.
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- turismul semiorganizat (mixt) se caracterizează prin îmbina-

rea trăsăturilor specifice celor două forme deja prezentate.

c) în funcție de gradul de mobilitate al turistului se poate 

vorbi de:

- turism itinerant sau de circulație, caracterizat printr-un 

grad de mobilitate ridicat, în care programul cuprinde vizita-

rea mai multor locuri, cu șederi scurte în același perimetru.

Pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT se pot încadra 

în această categorie, cu mențiunea că durata diferă FISHNAT 

SIL-CA 3 zile, FISHNAT GI-RU și FISHNAT TE-TAR câte 7 zile 

fiecare.

- turism de sejur, cu un grad de mobilitate redus, ce presu-

pune petrecerea vacanței în aceeași localitate, indiferent de 

durata acesteia. 

d) din punctul de vedere al periodicității sau frecvenței de 

manifestare a cererii se distinge:

- turismul continuu (permanent) organizat pe întreaga durată 

a anului (de exemplu turism cultural, de afaceri);

- turismul sezonier legat de existența anumitor condiții natu-

rale sau evenimente culturale, artistice, sportive. Acesta se

grupează în: turism de iarnă, turism de vară, turism de 

circumstanță (ocazional);

- turismul de circumstanță are o durată relativ scurtă, de la 

câteva ore la câteva zile și se poate desfășura pe întreaga 

perioadă a anului. 

În cazul pachetelor turistice transfrontaliere FISHNAT putem 

vorbi de turism sezonier, dar nu de vară sau iarnă, ci limitat 

de perioada de prohibiție pentru pescuit, o perioadă relativ 

redusă cuprinsă între 11 aprilie – 9 iunie, dar și de perioada 

de iarnă în care și pescuitul și accesul în anumite locații este 

dificil sau nerealizabil, dar și de turism de circumstanță, fiind 

vorba de exemplu de festivalul FISHNAT.

e) din punctul de vedere al motivației se disting:

- turism de recreere şi agreement;

- turism balnear;

- turism cultural – ştiinţific;

- turism sportiv.

Din acest punct de vedere pachetele turistice transfrontaliere 

FISHNAT elaborate în cadrul proiectului pot fi considerate 

un mix de recreere şi agreement, cultural - ştiinţific și chiar 
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sportiv, dacă considerăm pescuitul un sport.

Concluzionând, pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT 

pot fi caracterizate, în funcție de tipul de turism practicat: 

de masă, internațional, organizat, itinerant, sezonier și de 

circumstanță, un mix de recreere şi agreement, cultural - 

ştiinţific și chiar sportiv, dacă considerăm pescuitul un sport.

Aceste caracteristici conferă acestor pachete un avantaj ma-

jor crescând gradul de adresabilitate dar și de satisfacție atât 

al beneficiarilor finali, turiștii, cât și al operatorilor din turism 

și al asociațiilor de pescari, în calitate de promotori sau de 

beneficiari. De obicei, pescarii amatori pleacă la pescuit sin-

guri sau în grupuri mici fără să apeleze la un operator de tur-

ism, organizându-se ad–hoc sau pe rețelele de socializare, sau 

prin asociațiile de pescari. Statistica arată că pasiunea pentru 

pescuit este caracteristică mai mult bărbaților. Noile pachete 

turistice FISHNAT propun însă, prin mixul turistic centrat pe 

PESCUIT, extinderea la toate categoriile de turiști: pasionații 

de pescuit, individual sau în grupuri turistice – familii cu și 

fără copii, seniori sau tineri, organizați formal sau informal, 

companii sau alte entități ce organizează activități de grup.

2. Specificul transfrontalier, mixul cultural adiacent 

activităților de pescuit;

Centrarea pachetelor turistice FISHNAT pe pescuit, la care se 

adaugă alte activități de agrement și culturale a pornit de la 

existența zonelor de pescuit pe Dunăre, precum și în apele 

de interior din județele vecine de pe malul românesc și de 

pe cel bulgăresc, respectiv Călărași - Silistra, Giurgiu – Ruse, 

Teleorman - Veliko Târnovo, dar și de la practicarea pescuitu-

lui neorganizat în prezent. Potențialul uriaș de dezvoltare al 

turismultui în aceste zone, atât din punct de vedere al pescui-

tului de agreement cât și al obiectivelor turistice, al unităților 

de cazare și de luat masa (a se vedea studiul realizat în cadrul 

proiectului) este demn de luat în considerare, deși până în 

prezent a fost insuficient exploatat, excepție făcând desigur 

zona Veliko Târnovo și în parte orașul Ruse, chiar dacă au fost 

întreprinse o serie de acțiuni de promovare atât la nivel intern 

cât și la nivel internațional, atât de partea română cât și de 

cea bulgară. 

Pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT vin cu o abordare 

inovativă de promovare, având aceeași tematică, a două zone
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transfrontaliere din România și Bulgaria, trecerea dintr-o 

parte în alta a Dunării, dintr-o țară în alta, fiind deosebit de 

facilă, fie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, fie cu feribotul 

sau bacul, într-un timp scurt. Abordarea de a crea pachete 

turistice transfrontaliere concentrează atât eforturile celor 

două părți, dar și diversitatea de atracții și obiective turis-

tice, potențând efectele, având în vedere că pachetele au 

ținut seama de o echilibrare a ofertei.

Brandul nou creat - FISHNAT deschide noi posibilități de mar-

keting cu impact în conștiința colectivă dacă este bine ges-

tionat de către operatorii din turism, având în vedere că prin 

acest proiect este deja promovat atât la nivel mass-media, 

prin comunicate de presă sau canale TV, dar și pe internet, 

prin canalele de Social Media.

În ultimii ani se înregistrează un număr mare de turiști români 

pe litoralul bulgăresc sau în stațiunile montane, ospitalitatea 

și serviciile oferite crescând încrederea dar și dorința turiștilor 

români de a vizita Bulgaria. Pe de altă parte și turiștii bulgari, 

deși în număr mult mai mic, au vizitat România și s-au arătat 

a fi din ce în ce mai interesați. Toate acestea dovedesc dis-

ponibilitatea turiștilor din România și Bulgaria de a-și petrece 

week-endurile sau concediile în cealaltă țară vecină dacă 

ofertele se diversifică și includ și alte destinații decât cele 

deja încercate. Turiștii străini care vin fie în România, fie în 

Bulgaria pot de asemenea să beneficieze de un sejur de 3 

sau 7 zile în 2 țări vecine, cu atracții turistice diversificate, 

cu tradiții și obiceiuri diferite, dar și cu similitudini datorate 

interconectărilor culturale de-a lungul istoriei. Acesta este un 

mare avantaj atât din punctul de vedere al turiștilor cât și al 

operatorilor din turism, al agențiilor de turism, ce pot avea 

produse turistice mult mai vandabile, combinând zone turis-

tice consacrate cu cele mai puțin exploatate, promovând în 

comun zone mai puțin cunoscute, beneficiind și de sezonali-

tatea extinsă.

De asemenea, mixul cultural este un mare atu al pachetelor 

turistice FISHNAT. Fiecare pachet turistic are specificitatea 

sa atât ca zone de pescuit dar mai ales în ceea ce privește 

diversitatea obiectivelor turistice și, nu în ultimul rând, va-

rietatea culinară. Fiecare obiectiv turistic inclus în fiecare 

pachet turistic FISHNAT adiacent pescuitului oferă oportuni-
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3. Gradul de accesibiltate: operare, costuri, flexibilitate, 

rentabilitate. 

Atunci când vorbim de accesibilitate, ne referim la accesibili-

tatea pachetelor turistice transfrontaliere FISHNAT pentru 

turiști, atât din punct de vedere al distanțelor, ușor accesi-

bile dacă luăm în considerare distanțele rutiere față de prin-

cipalele orașele de unde pot fi preluați turiștii, principalele 

porți aeriene naționale/internaționale, mijloacele de trans-

port, dar și din punct de vedere al prețurilor, luând în con-

siderare raporturile preț/calitate, preț/atractivitate privind 

atât ca turist cât și ca promotor, agenție de turism. 

Să analizăm fiecare pachet turistic transfrontalier în parte:

PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA:

Pachetul turistic FISHNAT SIL-CA poate fi organizat în mai 

multe variante, în funcție de grupurile țintă vizate:

1) Varianta Family - adresată în întregime familiilor. Numărul 

minim de turiști indicat pentru organizare ar fi de 12-14 per-

soane, deplasare cu microbuz (max. 15 persoane), cazare în 

pensiuni sau hoteluri și accentul pus pe activitățile de pescuit 

și de petrecere a timpului liber. Poate avea variațiuni în ceea

tatea cunoașterii diversității culturale a regiunii transfront-

aliere în care Dunărea, deși desparte cele două țări, a jucat 

un rol important, de liant. Un element de similitudine este 

credința creștin ortodoxă preponderentă, cu valorile ei co-

mune, atât la nivelul comportamental cât și al lăcașurilor de 

cult. În zona Silistra întâlnim însă pe lângă bulgari, 36% din 

populație de etnie turcă și 5% români, ceea ce se reflectă 

atât în existența lăcașurilor de cult specifice, dar și în gastro-

nomia locală. Comunitățile turce însă sunt mai mici în cele-

lalte districte ale Bulgariei din zona FISHNAT (Ruse – 7,5%, 

Veliko Târnovo – 3,6%), ceea ce determină și diferențe arhi-

tecturale și gastronomice. Județele din România incluse pa-

chetele turistice FISHNAT au o populație mai omogenă, ma-

joritatea o reprezintă creștinii ortodocși, populația romă fiind 

însă destul de numeroasă (Călărași - 6%, Teleorman – 3,2%, 

Giurgiu -3,89%). Un exemplu al influenței lor în arhitectura 

locului poate fi satul Buzescu (Teleorman), care prin arhitec-

tura sa uimește vizitatorii. Această multi-culturalitate a zonei 

conferă o frumusețe aparte și o diversitate foarte atractivă 

din punct de vedere turistic. 
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ce privește programul, existând o marjă de flexibilitate în 

ceea ce privește activitățile de petrecere a timpului liber 

pentru cei care nu sunt pasionați de pescuit, sau pentru tim-

pul rămas liber al pescarilor cu propuneri precum: vizite la 

muzee, parcuri, locuri de joacă, plajă, etc. Este o variantă cu 

prețuri accesibile, relativ ușor de organizat, cu un potențial 

serios de succes, având în vedere parteneriatul cu unități 

de cazare tip pensiune sau hoteluri și cu localnici din zonele 

vizate, care pot sprijini ca ghizi și consilieri în domeniul pes-

cuitului pe cei prezenți.

2) Varianta Business – adresată, în general, persoanelor pa-

sionate de pescuit care nu doresc să vină cu familia. Numărul 

minim de turiști indicat pentru organizare poate fi între 4 și 8 

persoane, deplasarea s-ar putea face cu autovehicule de teren 

/ specifice, iar cazarea ar trebui făcută în hoteluri sau în pen-

siuni premium. Accentul trebuie pus pe pescuit și pe ofertele 

de divertisment disponibile, iar masa poate fi organizată în 

unități de alimentație publică ale hotelurilor sau pensiunilor 

menționate, sau în unități cu scoring pe website-uri tip Trip 

Advisor și similare. Este o variantă cu prețuri premium, care 

poate fi ofertată către organizații mari/turiști străini, în 

parteneriate cu alte agenții de turism din străinătate.

3) Varianta Economy – adresată familiilor și persoanelor pa-

sionate de pescuit / persoanelor în vârstă, beneficiari ai unor 

vouchere de vacanță. Din punctul de vedere al conținutului 

este similară variantei Family, adresându-se unui număr de 

minim 12-14 turiști pentru organizare optimă, cu cazare în 

pensiuni sau hoteluri și cu un program bine organizat, cu o 

marjă mică de flexibilitate. Este o variantă cu prețuri mici, 

care poate fi ofertată tuturor tipurilor de clienți. Într-o mare 

măsură, permite achitarea contravalorii unei părți a costu-

lui pachetului cu vouchere de vacanță (cca 50%), în cazul 

unităților de cazare de pe teritoriul României care au aderat 

la acest program național.

Estimarea costurilor celor 3 variante propuse pentru pachetul 

turistic FISHNAT SIL-CA a fost prezentată în metodologie.

Calcul de rentabilitate aferent celor 3 variante, din punctul 

de vedere al agenției de turism arată următoarele.

Pachetul turistic transfrontalier FISHNAT SIL-CA (3 zile) -

12 persoane, variantele 1, 2, 3:
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Componentă Cost unitar esti-

mativ Varianta 1

Family (12 

persoane)

Cost unitar esti-

mativ Varianta 2

Business (12 

persoane)

Cost unitar esti-

mativ Varianta 3

Economy (12 

persoane)

Transport cu 

microbuz – cca 600 

Km x max 1-1,5 

Euro/Km

900 Euro 900 Euro 600 Euro

Transport autovehicul 

de teren – 1 zi x 

100 Euro

100 Euro 100 Euro 100 Euro

Transport cu bacul 

sau feribotul

100 Euro 100 Euro 100 Euro

Cazare – 2 nopți – 1 

noapte Călărași / 1 

noapte Silistra sau 

Tutrakan (pers)

70 Euro

(2 nopți x în medie 

35 Euro, cu mic 

dejun inclus)

150 Euro

(2 nopți x în medie 

75 Euro, cu mic 

dejun inclus)

50 Euro

(2 nopți x în medie 

25 Euro, cu mic 

dejun inclus)

Masă (prânz+cină, 

3 zile) (persoană) 

(pers)

60 Euro 105 Euro 50 Euro

Cost salarial ghid 

(sejur)

90 Euro 90 Euro 90 Euro

Costuri subzistență 

ghid + șofer

200 Euro 200 Euro 200 Euro

TOTAL / variantă: 2950 Euro 4450 Euro 2290 Euro

Cost / persoană / 

variantă

245,83 Euro / 

persoană

370,83 Euro / 

persoană

190,83 Euro / 

persoană

Calcul rentabilitate 

FISHNAT SIL-CA

(12 persoane)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 

1 - Family

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 

2 - Business

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 

3 - Economy

Venituri din vânzarea 

pachetului SIL-CA (va-

rianta 12 persoane)

2950 Euro 4450 Euro 2290 Euro

Costuri interne de 

organizare SIL-CA (va-

rianta 12 persoane)

2480 Euro 3560 Euro 2080 Euro

Profit 470 Euro 890 Euro 210 Euro

Rata profitului 15.93% 20.00% 9.17%

Un calcul simplu ne arată că o agenție de turism ar putea 

obține o cifră minimă de afaceri de cca 54960 de Euro (24 

de sejururi – unul pe săptămână), către 288 de pasionați de 

pescuit, respectiv 576 de nopți de cazare vândute într-un an, 

doar în varianta Economy. Aceasta este varianta pesimistă, 

întrucât, așa cum menționam mai sus, pachetul oferă un grad 

mare de flexibiliate, iar veniturile s-ar putea dubla în cazul în 

care se organizează acest sejur de două ori pe săptămână, re-

zultând 109920 Euro (2 sejururi pe săptămână), 576 de turiști 

și 1152 de nopți de cazare.
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Dacă ținem cont și de faptul că vor fi solicitate cu siguranță și 

cel puțin câte 8 sejururi din variantele Business și Family, cifra 

de afaceri pe care o poate genera acest pachet poate ajunge 

să crească cu peste 59000 de Euro, cu un număr de peste 192 

de vizitatori și peste 384 de nopți de cazare. Comparativ cu 

orice alt tip de sejur, chiar și varianta Economy este mult 

mai competitivă, pentru că prețul plătit de turist este unul 

care include toate costurile (transport, hrană, cazare) și toa-

te experiențele pe care le propune pachetul turistic FISHNAT 

SIL-CA. Dacă 5 agenții de turism ar prelua acest pachet și l-ar 

vinde, în varianta pesimistă, valoarea adăugată a acestui pa-

chet în economie ar fi de peste 570000 Euro, iar contribuția 

la ocuparea unităților de cazare din România și/sau Bulgaria, 

de 4800 de nopți de cazare/an. Aceste cifre „pesimiste“ pot fi 

realizate ușor de o singură agenție, cu o bună politică de mar-

keting și care să–și propună să dezvolte acest segment de pa-

chete ca formă de specializare, atât în zona transfrontalieră 

actuală, dar și în alte zone.

PACHETUL TURISTIC FISHNAT TE-TAR:

Pachetul turistic FISHNAT TE-TAR poate fi organizat în mai 

multe variante, în funcție de grupurile țintă vizate:

1) Varianta Fishing Intensive – adresată în principal pes-

carilor înrăiți. Numărul minim de turiști indicat pentru orga-

nizare ar fi de 18 persoane, deplasare cu microbuz (max. 20 

persoane), cazare în pensiuni/hoteluri de 2-3 stele și accentul 

pus pe activitățile de pescuit de la Balta Lazăr – cel puțin 3 

zile și din apropierea celor 2 baraje din Bulgaria (cel puțin 2 

zile), la care se adaugă 2 zile de explorare a orașului Veliko 

Târnovo. Este o variantă cu prețuri accesibile, relativ ușor de 

organizat, cu un potențial serios de succes, având în vedere 

că parteneriatul cu unități de cazare tip pensiune sau hoteluri 

și cu localnici din zonele vizate, care pot sprijini ca ghizi și 

consilieri în domeniul pescuitului pe cei prezenți poate deveni 

reciproc avantajos și poate genera economii semnificative în 

cazul ofertelor de grup.

2) Varianta Fishing Mix – adresată în principal pescarilor 

pasionați și familiilor acestora, cu accent pe pescuit, dar și 

pe petrecerea timpului liber. Numărul minim de turiști indicat 

pentru organizare poate fi pe grupuri de câte 12-18 turiști, 

în general familii. Sunt propuse 4 zile pentru pescuit (cca 2 
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zile de vizitare și pescuit în România și 2 zile în Bulgaria) și 3 

zile de explorare a zonelor turistice (1 zi în România și 2 zile 

în Bulgaria). Prețurile sunt ceva mai mari decât în varianta 

Fishing Intensive, însă există un potențial de succes datorat 

organizării pachetului ca ofertă de grup.

3) Varianta Tourism Intensive – adresată persoanelor care își 

propun să pescuiască în scop recreativ și alocă o mai mare 

importanță vizitării zonelor menționate, croazierei pe Dunăre 

și altor atracții. Pentru aceștia se propun 5 zile de explorare 

a obiectivelor și atracțiilor zonei transfrontaliere Alexan-

dria - Veliko Târnovo, activități de grup și program flexibil, 

precum și 2 zile de pescuit recreativ. Prețurile sunt mai ridi-

cate, iar pachetul se adresează în principal persoanelor care 

doresc să absoarbă cât mai multă informație și cât mai multe 

experiențe într-un timp scurt. Din perspectiva grupurilor 

țintă, apreciem că această a treia variantă va fi preferată de 

pasionații de turism și pescuit, pe când celelalte vor fi nișate 

și se vor adresa în principal pescarilor înrăiți, lucru ce va pune 

presiune pe marketingul specializat și personalizat, în special 

în mediul online.

Estimarea costurilor celor 3 variante propuse pentru pachetul 

turistic FISHNAT TE-TAR a fost prezentată în metodologie.

Calcul de rentabilitate aferent celor 3 variante, din punctul 

de vedere al agenției de turism arată următoarele.

Pachetul turistic transfrontalier FISHNAT TE-TAR (7 zile) -

18 persoane, variantele 1, 2, 3:

Componentă Cost unitar esti-

mativ – Varianta 1

Fishing Intensive 

(18 persoane)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 2

Fishing Mix

(18 persoane)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 3

Tourism Intensive 

(18 persoane)

Transport cu 

microbuz – cca 600 

Km x max 1-1,5 

Euro/Km

1500 Euro 1500 Euro 1500 Euro

Transport autovehicul 

de teren

600 Euro

5 zile x 2 vehicule 

x 60 Euro/zi

480 Euro

4 zile x 2 vehicule 

x 60 Euro/zi

240 Euro

2 zile x 2 vehicule 

x 60 Euro/zi

Permise și avize

(pentru întregul grup, 

la max. 6 obiective)

300 Euro 300 Euro 300 Euro

Cazare – 6 nopți,

cu mic dejun inclus

240 Euro/pers

(3 nopți RO x în 

medie 35 Euro + 

3 nopți BG x în 

medie 45 Euro)

300 Euro/pers

(3 nopți RO x în 

medie 50 Euro + 

3 nopți BG x în 

medie 50 Euro)

500 Euro/pers

(2 nopți RO x în 

medie 50 Euro + 

4 nopți BG x în 

medie 100 Euro)
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anta Fishing Mix, respectiv 85360 din Fishing Intensive), cu 

un număr total de peste 288 de vizitatori și 1728 de nopți 

de cazare/an. Dacă 5 agenții de turism ar prelua acest pa-

chet și l-ar vinde, în varianta pesimistă, valoarea adăugată a 

acestui pachet în economie ar fi de peste 2690800 Euro, iar 

contribuția la ocuparea unităților de cazare din România și/

sau Bulgaria, de 21600 de nopți de cazare/an (12960 nopți 

cazare în Varianta 3, 4320 în Varianta 2 și 4320 în Varianta 

1). Aceste cifre „pesimiste“ pot fi realizate ușor de o singură 

agenție, cu o bună politică de marketing și care să–și propună 

Componentă Cost unitar esti-

mativ – Varianta 1

Fishing Intensive 

(18 persoane)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 2

Fishing Mix

(18 persoane)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 3

Tourism Intensive 

(18 persoane)

Masă (prânz+cină, 

7 zile) (persoană) 

(pers)

175 Euro/pers

(25 Euro/pers x 

7 zile)

175 Euro/ pers

(25 Euro/pers x 

7 zile)

175 Euro/ pers

(25 Euro/pers x 

7 zile)

Cost salarial ghid 

(sejur)

200 Euro 200 Euro 200 Euro

Costuri subzistență 

ghid + șofer

600 Euro 600 Euro 600 Euro

TOTAL / variantă: 10670 Euro 11630 Euro 14990 Euro

Cost / persoană / 

variantă

592.78 Euro / 

persoană

646.11 Euro / 

persoană

832.78 Euro / 

persoană

O agenție de turism ar putea obține o cifră minimă de afaceri 

de cca 359760 de Euro (24 de sejururi – unul pe săptămână, 

varianta Tourism Intensive), către 432 de pasionați de pescuit 

(inclusiv ghidul și șoferul), respectiv 2592 de nopți de cazare 

vândute într-un an, doar în această variantă. Dacă ținem cont 

și de faptul că vor fi solicitate cu siguranță și cel puțin câte 

8 sejururi din variantele 2 și 1 (Fishing Mix și Fishing Inten-

sive), cifra de afaceri pe care o poate genera acest pachet 

poate ajunge să crească cu 1784000 Euro (93040 Euro din vari-

Calcul rentabilitate 

FISHNAT TE-TAR

(18 persoane)

Cost unitar esti-

mativ - Varianta 1 

Fishing Intensive

Cost unitar

estimativ

Varianta 2 - 

Fishing Mix

Cost unitar

estimativ

Varianta 3 -

Tourism Intensive

Venituri din 

vânzarea pachetului 

TE-TAR (varianta 18 

persoane)

10670 Euro 11630 Euro 14990 Euro

Costuri interne de 

organizare TE-TAR 

(varianta 18 

persoane)

8640 Euro 9800 Euro 12340 Euro

Profit 2030 Euro 1830 Euro 2650 Euro
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să dezvolte acest segment de pachete ca formă de specializa-

re, atât în zona transfrontalieră actuală, dar și în alte zone.

PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU:

Pachetul turistic FISHNAT GI-RU poate fi organizat în mai 

multe variante, în funcție de grupurile țintă vizate:

1) Varianta Family All-Inclusive – adresată în întregime fami-

liilor, cu toate costurile incluse. Numărul minim de turiști in-

dicat pentru organizare ar fi de 12-14 persoane, deplasare cu 

microbuz (max. 15 persoane), cazare în pensiuni și accentul 

pus pe activitățile de pescuit și de petrecere a timpului liber. 

Poate avea variațiuni în ceea ce privește programul, în sensul 

că există o ofertă pentru pasionații de pescuit și una pentru 

însoțitorii acestora, cu câteva perioade în care cele două ti-

puri de turiști se reunesc să exploreze anumite zone și obi-

ective dintre destinațiile propuse. Este o variantă cu prețuri 

accesibile, relativ ușor de organizat, cu un potențial serios de 

succes, având în vedere că parteneriatul cu unități de cazare 

tip pensiune sau hoteluri și cu localnici din zonele vizate, care 

pot sprijini ca ghizi și consilieri în domeniul pescuitului pe 

cei prezenți poate deveni reciproc avantajos și poate genera 

economii semnificative în cazul ofertelor de grup. Are avanta-

jul că permite achitarea contravalorii unei părți a costului pa-

chetului cu vouchere de vacanță (cca 50%), în cazul unităților 

de cazare de pe teritoriul României care au aderat la acest 

program național.

2) Varianta Business All-Inclusive – adresată în general ce-

lor pasionați de pescuit, care nu doresc să vină cu familia. 

Numărul minim de turiști indicat pentru organizare poate fi 

pe grupuri de câte 4 turiști (optim 8 sau 12 persoane). Depla-

sarea este obligatorie cu autovehicule de teren, iar cazarea 

ar trebui făcută în hoteluri sau în pensiuni premium. Accentul 

trebuie pus pe pescuit și pe ofertele de divertisment disponi-

bile, iar masa poate fi organizată în unități de alimentație 

publică ale hotelurilor sau pensiunilor menționate, sau în 

unități cu scoring pe website-uri tip Trip Advisor și similare.

Este o variantă cu prețuri premium, care poate fi ofertată 

către turiști străini, sub formă de ofertă individuală sau de 

grup pentru diverse organizații, în parteneriate cu alte agenții 

de turism din străinătate.

AVANTAJELE PROMOVĂRII PACHETELOR TURISTICE FISHNAT 
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3) Varianta Flexible Offer – adresată persoanelor care nu 

doresc neapărat să facă parte dintr-un grup sau să adere la 

activități de grup. Din start, din această variantă lipsesc cos-

turile aferente permiselor de pescuit, respectiv costurile pen-

tru accesul la anumite obiective turistice. Totodată, întrucât 

pescuitului i se aloca un timp mai scurt, turiștii pot alege 

să petreacă mai mult timp în partea română sau în partea 

bulgară, în funcție și de obiectivele pe care și le-au propus: 

vizite, plajă sau pur și simplu relaxare.

Estimarea costurilor celor 3 variante propuse pentru pachetul 

turistic FISHNAT GI-RU a fost prezentată în metodologie.

Calcul de rentabilitate aferent celor 3 variante, din punctul 

de vedere al agenției de turism arată următoarele.

Pachetul turistic transfrontalier FISHNAT GI-RU (7 zile) -

12/18 persoane, variantele 1, 2, 3:

Componentă Cost unitar 

estimativ

Varianta 1

Family All 

Inclusive

(18 persoane)

Cost unitar 

estimativ

Varianta 2

Business All 

Inclusive

(12 persoane)

Cost unitar 

estimativ

Varianta 3 - 

Flexible Offer

(18 persoane)

Transport cu 

microbuz – cca 600 

Km x max 1-1,5 

Euro/Km

1500 Euro 1500 Euro 1500 Euro

Transport autovehicul 

de teren – 3 zile x 

100 Euro

300 Euro 300 Euro 300 Euro

Permise și avize 

(pentru întregul grup, 

max. 4 obiective)

250 Euro 250 Euro -

Cazare – 6 nopți 150

(6 nopți x în medie 

25 Euro, cu mic 

dejun inclus)

420

(6 nopți x în medie 

70 Euro, cu mic 

dejun inclus)

240

(6 nopți x în medie 

40 Euro, cu mic 

dejun inclus)

Masă (prânz+cină, 

7 zile) (persoană) 

(pers)

140 Euro 245 Euro 175 Euro

Cost salarial ghid 

(sejur)

200 Euro 200 Euro 200 Euro

Costuri subzistență 

ghid + șofer

600 Euro 600 Euro 600 Euro

TOTAL / variantă: 8070 Euro 10830 Euro 10070 Euro

Cost / persoană / 

variantă

448,33 Euro / 

persoană

902,5 Euro / 

persoană

559,44 Euro / 

persoană
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Calcul rentabilitate 

FISHNAT GI-RU

(12/18 persoane)

Cost unitar 

estimativ

Varianta 1

Family All 

Inclusive

(18 persoane)

Cost unitar 

estimativ

Varianta 2

Business All 

Inclusive

(12 persoane)

Cost unitar 

estimativ

Varianta 3 - 

Flexible Offer

(18 persoane)

Venituri din 

vânzarea pachetului 

GI-RU (varianta 12/18 

persoane)

8070 Euro 10830 Euro 10070 Euro

Costuri interne de 

organizare GI-RU 

(varianta 12/18 

persoane)

7190 Euro 8510 Euro 8180 Euro

Profit 880 Euro 2320 Euro 1890 Euro

Rata profitului 10.90% 21.42% 18.77%

O agenție de turism ar putea obține o cifră minimă de afaceri 

de cca 151920 de Euro (24 de sejururi – unul pe săptămână, 

varianta Family All Inclusive), către 336 de pasionați de pes-

cuit (inclusiv ghidul și șoferul), respectiv 2016 de nopți de ca-

zare vândute într-un an, doar în varianta Family All-Inclusive. 

Aceasta este varianta pesimistă, întrucât, așa cum menționam 

mai sus, pachetul oferă un grad mare de flexibiliate, iar veni-

turile s-ar putea dubla în cazul în care se organizează acest 

sejur de două ori pe săptămână, rezultând 303840 Euro (2 

sejururi pe săptămână), 672 de turiști și 4032 de nopți de 

cazare. 

Dacă ținem cont și de faptul că vor fi solicitate cu siguranță 

și cel puțin câte 8 sejururi din variantele 2 și 3 (Business All 

Inclusive, respectiv Flexible Offer), cifra de afaceri pe care o 

poate genera acest pachet poate ajunge să crească cu peste 

149280 de Euro (86640 Euro din varianta Business All-Inclu-

sive, respectiv 62640 din cea Flexible), cu un număr de peste 

224 de vizitatori și peste 1344 de nopți de cazare/an. 

Dacă 5 agenții de turism ar prelua acest pachet și l-ar vinde, 

în varianta pesimistă, valoarea adăugată a acestui pachet 

în economie ar fi de peste 1506000 Euro, iar contribuția la 

ocuparea unităților de cazare din România și/sau Bulgaria, de 

16800 de nopți de cazare/an. 

Aceste cifre „pesimiste“ pot fi realizate ușor de o singură 

agenție, cu o bună politică de marketing și care să–și propună 

să dezvolte acest segment de pachete ca formă de specializa-

re, atât în zona transfrontalieră actuală, dar și în alte zone. 

Deși pescuitul ca profesie în zona promovată de pachetele 
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turistice FISHNAT nu reprezintă un segment semnificativ, în 

următorii ani, activitățile conexe, legate de pescuit pot con-

stitui o bună sursă de dezvoltare a afacerilor, cu precădere a 

turismului, urmând modelul altor țări.

Au fost realizate numeroare analize la nivelul țărilor Uniunii 

Europene referitor la promovarea unui astfel de tip de turism 

care însă se aplică de cele mai multe ori în zonele piscicole 

marine (Spania, Italia, Croația). Poate fi aplicat însă, la scară 

mult mai mică și în România sau Bulgaria, de exemplu pescuit 

în fluviul Dunărea sau lacuri (bălți) intens populate.

Câteva aprecieri dintr-un raport al Comisiei pentru pescuit 

referitor la rolul turismului legat de pescuit în diversificarea 

activităților de pescuit (2017 - Renata Briano) considerăm a fi 

relevante în contextul propunerii de dezvoltare a pachetelor 

turistice transfrontaliere FISHNAT, dintre care menționăm:

• „În Spania s-au creat agenții specializate, cum ar fi Tur-

ismo marinero - Costa del Sol, pentru a promova industria 

tradițională a pescuitului și a ajuta localnicii să dezvolte 

activități turistice legate de acest sector și să facă publici-

tate la acestea“; 

• „Festivalurile de pescuit din Croația, ajută la promovarea 

tradițiilor de pescuit, a patrimoniului cultural și istoric, a 

gastronomiei locale și a modului de viață tradițional“;

• „Se solicită Comisiei să sprijine apariția și dezvoltarea 

turismului din domeniul pescuitului (...) depunând eforturi 

în vederea creării unei noi forme de turism în care chesti-

unile esențiale să fie, printre alte aspecte, calitatea, flexi-

bilitatea, inovarea și conservarea patrimoniului istoric și cul-

tural al zonelor de pescuit, precum și mediul și sănătatea“.

Agențiile de turism ce vor opera pachetele turistice FISHNAT 

își vor asigura rentabilitatea printr-o corectă gestionare a 

materialelor suport oferite prin proiect, printr-o politică de 

prețuri echilibrată și flexibilă, dar și prin acțiuni de marketing 

targetate pe grupurile țintă.
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