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Dan Coman Reforma în turismul 
din România începe 
la Suceava cu 
aprobarea primului 
OMD, „Orașul 
Cetății de Scaun” 
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- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a emis marți primul aviz 
pentru înființarea unei Organizații de Management al Destinației 
(OMD). Ministrul Constantin-Daniel Cadariu a anunțat că beneficiarul 
este municipiul Suceava, „Orașul Cetății de Scaun”, noua entitate fiind 
dezvoltată pe plan local. 
„Sfântul Nicolae ne aduce vești bune! Suceava, unul dintre orașele mele 
de suflet, a primit astăzi avizul de înființare a primului OMD dezvoltat pe 
plan local din țara noastră. Am convingerea că noua entitate va deveni 
pilonul principal în dezvoltarea turismului din zonă și, prin parteneriatul 
public-privat, precum și împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților, va oferi o nouă perspectivă asupra destinației! Felicitări 
tuturor membrilor fondatori pentru inițiativă și efort. Vă dorim mult 
succes pe mai departe, astfel încât «Orașul Cetății de Scaun» să fie 
promovat la cel mai înalt nivel!”, a declarat ministrul Antreprenoriatului 
și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. 
Organizația de Management al Destinației „Suceava – Orașul Cetății de 
Scaun” este formată din Consiliul Local Suceava, Arhiepiscopia Sucevei 
și Rădăuților, Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Complex Zamca, Mandachi Hotel&Spa, agenția de 
turism EXIMTUR, Shopping City Suceava și Iulius Mall. 
Cadariu a arătat ca documentația necesară fost transmisă către MAT sub 
semnătura președintelui noii entități, primarul Sucevei, Ion Lungu, 
aceasta fiind ulterior analizată și validată de către „Comisia de avizare 
privind înființarea OMD-urilor în România”, în conformitate cu 
prevederile procedurii în vigoare. 
El a explicat că pentru înființarea unui OMD local, destinația trebuie să 
fie atestată ca stațiune turistică de interes local/național sau să existe 
minimum 100 de locuri de cazare în structurile de primire turistică 
clasificate. Printre criteriile minime obligatorii sunt și includerea a cel 
puțin un post de manager de destinație turistică în structura 
organizatorică. „Referitor la strategia de dezvoltare și marketing turistic, 
precum și la planul de acțiune, acestea pot fi elaborate și adoptate în cel 
mult un an de zile de la primirea avizului”, a declarat Constantin-Daniel 
Cadariu. El a precizat că reforma turismului în România este cuprinsă și 
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în Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta de Turism și 
cultură. 

Cristian 
Lisandru 

Culisele muncii unui 
paleoclimatolog | Ce 
putem afla despre 
istoria climei 
cercetând lacurile 
din România? 

gandul.ro 
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- „Studiază trecutul pentru a înțelege viitorul”. Acesta este motto-ul care o 
conduce pe Aritina Haliuc, unul dintre oamenii de știință români care 
investighează sedimentele lacurilor pentru a găsi indicii despre 
schimbările climatice din trecut. Datele istorice ar trebui să contribuie la 
identificarea acțiunilor care ar trebui întreprinse pentru a proteja 
moștenirea lăsată de natură.  
La aproape 35 de ani,  Aritina Haliuc are un doctorat în Geografie la 
Universitatea din Suceava (2016), două post-doctorate la Universitatea 
Carol din Praga (2018) și la Universitatea din Bordeaux (Franța) (2020) 
și mai multe burse internaționale în domeniul paleoclimatologiei. În 
prezent, este cercetător la Universitatea din Suceava, unde conduce un 
proiect de cercetare finanțat din fonduri naționale. 
Aritina Haliuc este interesată de dezlegarea trecutului Pământului și a 
modului în care oamenii i-au schimbat înfățișarea, folosind sedimente 
din lacuri și oceane (mâl). Ea a lucrat pe arhive din România, Germania, 
Marea Britanie și de pe coasta Africii (Oceanul Atlantic). Pasiunea ei este 
să descopere schimbările climatice din trecutul îndepărtat (ultimii 
15.000 de ani și mai mult) și implicațiile acestora asupra mediului local 
și regional, folosind abordări multidisciplinare pe secvențe sedimentare. 
[...] 
Schimbările climatice sunt catalogate acum drept una dintre cele mai 
mari crize globale, iar limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius față 
de nivelurile preindustriale reprezintă o problemă prioritară pe agenda 
marilor puteri occidentale. 
„Cunoaștem faptul că evoluția civilizației umane s-a desfășurat în strânsă 
legătură cu mediul înconjurător. Accelerarea rapidă a progresului socio-
economic și tehnologic din ultimele decenii a fragilizat această relație, 
omul devenind agent modelator de prim rang. Din această perspectivă, 
schimbările climatice și de mediu din ultimele decenii sunt considerate 
cele mai mari amenințări și provocări ale societății contemporane. Doar 
prin avansarea cunoștințelor vom reuși să răspundem echitabil 
provocărilor societății contemporane și astfel să ne pregătim și/sau 
adaptăm pentru schimbările ce vor urma”, spune Aritina Haliuc. [...] 

 


