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REZUMAT 

 

 Integrarea turismului de afaceri și a industriei MICE în dezvoltarea României 

drept nouă destinație europeană încearcă să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a lumii 

diversificate și fragmentate a celor două sectoare cercetate. Prezenta lucrare se străduiește să facă 

acest lucru într-un moment în care există o literatură de specialitate relativ redusă despre orice 

aspect al acestui subiect. Prin acest demers științific dorim să oferim o viziune holistică a 

turismului de afaceri și a industiriei MICE, dat fiind faptul că majoritatea elementelor sale sunt 

interdependente. Nu putem separa timpul petrecut la o conferință de călătoria care a dus delegații 

acolo sau activitățile de petrecere a timpului liber pe care le au în ziua lucrătoare. 

O destinație MICE nu este aleasă la întâmplare de către turistul de afaceri sau 

organizatorul evenimentului, deoarece aceasta trebuie să transmită un mesaj și să fie în 

concordanță cu obiectivele evenimentului. România în acest sens deține un potențial turistic 

major, iar infrastructura aferentă sectorului se află pe un trend asecendent datorită investițiilor 

mediului privat. Suntem pregătiți să organizăm la standarde internaționale evenimente de minim 

500-1.000 persoane atât în capitală, cât și în marile orașe ale țării. Țara noastră dispune în acest 

moment de profesioniști MICE formați atât în sistemul de învățământ românesc, cât și 

specializați în afară, în școli sau companii de renume internațional.  

 

 

 


