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1 Introducere 

1.1 Context  

Acest studiu este realizat prin intermediul proiectului FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ, DOBÂNDIRE DE COMPETENȚE ȘI ANIMAREA 

TERITORIULUI”, proiect finanțat prin Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare 

Rurală, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-măsura 431.2. Una din prioritățile de 

dezvoltare formulate în PDL al zonei este turismul. Prezentul studiu a fost realizat de către 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj în perioada Octombrie – Decembrie 

2013. Studiul reprezintă un prim pas în crearea unui concept de dezvoltare a turismului la 

nivelul GAL.  

Fiind o zonă cu un potențial turistic semnificativ datorită resurselor naturale și antropice și în 

acest moment există inițiative turistice care funcționează cu mai mult sau mai puțin succes. 

Zona fiind localizată la limita Ținutului Secuiesc o atracție turistică recunoscută,  atât pe plan 

naţional cât şi internaţional, aceasta se bucură de un număr mare de turiști care în primul rând 

tranzitează zona în drum spre Sovata sau județele Harghita și Covasna. În ultimii ani datorită 

fondurilor structurale și de dezvoltare rurală s-au investit fonduri consistente în îmbunătățirea 

infrastructurii de bază precum și în infrastructura turistică. Chiar dacă, avem în vedere aceste 

realizări nu se poate afirma că sunt întrunite toate condiţiile necesare dezvoltării turismului, 

fiind nevoie în continuare de investiţii în acest sens ca parte a unui efort de politici publice 

coerente şi integrate. Prioritizarea acestor investiții dar și stimularea dezvoltării turismului 

poate porni de la o cunoaștere a situației și a oportunităților existente în acest domeniu lucru 

ce este propus şi prin intermediul acestui studiu. 

1.2 Scop  

Prezentul studiu propune o analiză a sectorului turismului pornind de la nivel macro până la 

detalierea situației existente în zona GAL Târnava Mică - Bălăuşeri - Sărăţeni. 

Materialul este structurat în şapte capitole în care sunt prezentate aspecte privind turismul de 

la nivel naţional, judeţean şi pornind de la potențialul și specificul zonei, sunt prezentate 

modele de succes din Europa și din România, bune practici care pot servi ca și inspirație 

pentru inițiative similare. 

Analiza SWOT și concluziile studiului propun un plan de acțiune și stabilesc prioritățile 

proceselor de dezvoltare. 

1.3 Conceptualizare  

Turistul–persoana care călătorește și rămâne în locuri diferite de mediul obișnuit al acesteia 

pentru mai mult de 24 ore și cel mult un an neîntrerupt, în scopul petrecerii timpului liber, în 
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scopuri de afaceri, în scopuri medicale sau în alte scopuri ce nu au legătură cu exercitarea unei 

activități remunerate în locul vizitat.(definiția Organizației Mondiale a Turismului) 

Structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică–orice construcție sau 

amenajare care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare și alte servicii 

specifice pentru turiști. Sunt luate în calcul doar structurile de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică cu o capacitate de cazare instalată de cel puţin 5 locuri-pat, având certificat de 

clasificare valabil (definiția Institutului Național de Statistică). 

Capacitatea de cazare turistică existentă reprezintă numărul de locuri de cazare de folosință 

turistică înscrise în ultimul act de recepție, omologare sau clasificare al structurii de primire 

turistică. Sunt luate în calcul numărul de locuri din structurile existente la 31 iulie din anul 

respectiv (definiția Institutului Național de Statistică). 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune (exprimată în locuri-zile) reprezintă numărul 

de locuri de cazare puse la dispoziția turiștilor de către structurile de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare înmulțit cu numărul de zile cât sunt deschise în perioada considerată 

(definiția Institutului Național de Statistică). 

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de 

primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. 

În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură 

sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă 

(definiția Institutului Național de Statistică). 

Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este 

înregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul 

tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară 

intervalului menționat (definiția Institutului Național de Statistică). 

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune se calculează prin 

raportarea numărului de înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în funcțiune din 

perioada respectivă (definiția Institutului Național de Statistică). 

Durata medie a sejurului se calculează prin împărțirea numărului de înnoptări realizate la 

numărul de sosiri ale turiștilor (definiția Institutului Național de Statistică). 

Obiectiv turistic - Un element pitoresc al naturii sau o realizare a geniului uman care prezintă 

suficient interes pentru a determina deplasarea in scopul strict al vizitării acestuia. 

Patrimoniu turistic ansamblul atracțiilor turistice naturale si antropice, al infrastructurii 

generale si turistice de pe un teritoriu dat; tot mai frecvent fiind utilizata si noțiunea de produs 

turistic. 
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2 Abordare metodologică şi principalele activităţi de cercetare 

desfăşurate  

2.1 Instrumentele utilizate pentru elaborarea studiului sunt:Chestionarul: 

constând dintr-o serie de întrebări și a altor solicitări în scopul de a aduna informații de la 

persoane. Chestionarele au avantaje faţă de alte tipuri de studii în ideea în care acestea, nu au 

nevoie la fel de mult efort din partea celui ce chestionează ca ancheta verbala sau prin telefon, 

și au adesea răspunsuri standardizate care îl face simplu pentru a compila date. 

Ancheta prin chestionar are ca obiectiv producerea unei cunoașteri științifice. Aceasta nu se 

situează numai la nivel empiric, angajând si un punct de vedere teoretic, o viziune asupra 

lumii potrivit căreia un fapt social este determinat de alte fapte sociale. 

Interviu: Utilizat pentru prima dată în psihoterapie şi în psihotehnică, interviul reprezintă una 

dintre cele mai frecvent utilizate metode de cercetare, aplicată atât în ştiinţele sociale, ştiinţele 

socio-umane, cât şi în desfăşurarea diverselor activităţi profesionale. 

Dacă în Dicţionarul de sociologie (1998) interviul este prezentat ca o „tehnică de obţinere prin 

întrebări şi răspunsuri a informaţiilor verbale de la indivizi şi grupări umane în vederea 

verificării ipotezelor sau pentru descrierea ştiinţifică a fenomenelor socio-umane...”, în 

Dicţionarul de psihologie (1997) interviul este o „formă de dialog în care inter-relaţionarea 

are un scop important şi special de a surprinde cunoaşterea unei anumite persoane, a 

opţiunilor sale, a experienţei personale cu privire la ceva, dar şi a modului de a interpreta 

situaţii, probleme, reacţii la care a asistat ori evenimente în care a fost implicat direct sau 

indirect cel solicitat în interviu”. 

Vizite la faţa locului – colectarea la prima mână a informaţiilor privind furnizarea de servicii, 

modificările de mediu. 

2.2 Metodologia  

Metodologia de elaborare a studiului se bazează pe două componente. 

 Colectare de date 

 Analiza datelor 

Au fost colectate date primare (colectate de către evaluator de la actorii care au legătură cu 

domeniul studiat din aria GAL Târnava Mică- Bălăuşeri - Sărăţeni) şi secundare (surse scrise, 

colectate de către alţii). 

Cercetarea de birou este o analiză a datelor secundare obținute din surse formale și surse 

informale. 

Analiza datelor s-a realizat de către echipa de evaluare iar concluziile au fost realizate în 

cadrul unor ședințe multisectoriale. 
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2.3 Etape: 

Colectare de date şi informaţii 

 Colectare de date cantitative– Surse: INSSE – date județene, regionale, Recensământ, 

Anuar statistic, alte date, studii de turism, 

 Colectare de modele de turism rural: reţele de turism, bune practice, drumuri tematice, 

turism cultural, culinar, religios, agroturism etc., 

 Colectare de date legate de marketingul turistic. 

Colectare date pe teren:  

 chestionar pentru primării – structuri de cazare, locuri de cazare, obiective turistice, 

proiecte existente, viitoare, activităţi conexe turismului, etc. (a se vedea anexat), 

 Interviu – lideri locali (ghidul de interviu se găseşte anexat), 

 Chestionar structurat pentru unităţile de cazare: - nr de turişti, înnoptări, perioade de 

vârf, etc.. 

Prelucrarea datelor.  

Analiză SWOT pe baza metodelor participative.  

Realizarea recomandărilor. 
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3 Analiza situaţiei curente  

3.1  Analiza generală a turismului din Romania, regiunea Centru, județul 

Mureș, Gal  

3.1.1 Turism aspecte generale 

Turismul reprezintă o formă de recreere, răspunzând la nevoia omului de a cunoaște și de a se 

relaxa. Definițiile moderne, în efortul de a se restrânge pe cât posibil păstrând totodată 

caracterul deplin, consideră turismul: ”activitățile desfășurate de persoane, pe durata 

călătoriilor și sejururilor, în locuri situate în afara reședinței obișnuite, pentru o perioadă 

consecutivă ce nu depășește un an (12 luni), cu scop de loisir, pentru afaceri sau alte motive.” 

(Turcu, Weisz, 2008). În completarea conceptului, elementul pilon, turistul, este considerat 

”orice persoană care se deplasează spre un loc situat în afara reședinței sale obișnuite, pentru 

o perioadă mai mică de 12 luni și ale cărei motive principale de călătorie sunt altele decât 

exercitarea unei activități remunerate în locul vizat” (Boboc, 2007).  

Din prismă economică, turismul reprezintă în tot mai multe țări o ramură importantă a 

economiei. Prin faptul că turismul include activități ce intră, în primul rând, în alte ramuri ale 

economiei, acesta are caracterul unei ramuri de interferență și sinteză. Complexitatea 

legăturilor dintre turism și celelalte componente ale economiei este evidentă, deoarece pentru 

derularea activităților turistice sunt necesare intrări din alte ramuri precum: agricultura, 

industria alimentară, industria construcțiilor și indirect a materialelor de construcții, 

energetică, construcții de mașini, transport, telecomunicații, cultură și artă.   

În anul 2012 unul din unsprezece locuri de muncă era înregistrat în turism și în industriile 

suport cu legătură directă cu turismul, aproximativ 260 de milioane de persoane fiind active în 

acest domeniu. Contribuția totală directă și indirectă la PIB-ul global era de 9% , reprezentând 

6,6 trilioane de dolari. În pofida simptomelor de recuperare lentă a economiei mondiale, 

turismul a contribuit la crearea a 10% din noile locuri de muncă în 2012. Conform 

previziunilor realizate de World Travel & Tourism Council pentru 2023, contribuția directă și 

indirectă la PIB-ul global se estimează a ajunge la 10%, reprezentând 505 trilioane de dolari, 

în timp ce contribuția totală (cu includerea locurilor de muncă indirect determinate) la nivel 

mondial să fie de 337 milioane de locuri de muncă. 

Contribuția directă, indirectă și indusă a turismului se reflectă în următorul tabel:  

 

Tabel 1 Modul de contribuire a industriei de călătorie și turism la economie 

Tip contribuție  Detaliere  

Contribuția 

directă  
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• Produsele achiziționate: Cazare, Transport, Divertisment, 

Atracții.  

• Industrie: Servicii de acomodare, Servicii de alimentație, 

Comerț, Servicii de transport, Servicii sportive, culturale și 

recreaționale.  

• Origini ale cheltuielilor: Cheltuielile rezidenților cu servicii de 

călătorie și turism, Cheltuieli ale persoanelor juridice rezidente 

cu servicii de călătorie si turism  

• Exporturi ale vizitatorilor (principala sursa)  

• Cheltuieli publice cu industria de călătorie și turism 

 

Contribuția 

indirectă  

• Cheltuielile de investiții ale industriei de călătorie și turism 

• Cheltuielile guvernamentale colective in industria de călătorie și 

turism  

• Impactul achiziției de la furnizori.  

Contribuția 

Indusă  (cheltuieli 

ale angajaților 

direcți și 

indirecți)  

 

• Alimentație 

• Recreație 

• Vestimentație 

• Cheltuieli în bunuri casnice.  

CONTRIBUȚIA 

TOTALĂ  

 

• LA PIB 

• LA NUMARUL DE PERSOANE ANGAJATE  

 

În analiza impactului economic se are în vedere și impactul indirect și indus (aspecte 

exemplificate în schema de mai sus) care, deși pe de-o parte crește gradul de dificultate cu 

privire la evaluarea întregului impact, contribuie incontestabil la acesta.  

Contribuția directă reflectă cheltuielile interne care se efectuează in industria de călătorie și 

turism (cheltuielile totale dintr-o țară anume efectuate de rezidenți și non-rezidenți în scop de 

divertisment și întâlniri de afaceri) precum și cheltuielile guvernamentale direct legate de 
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activitățile specifice turismului (investiții și întreținere în muzee, investiții și întreținere în 

parcuri naturale, etc.)  

Calculul contribuției directe se face pe baza raportărilor financiare ale actorilor 

implicați.(hoteluri, linii aeriene, aeroporturi, complexuri turistice).  

Contribuția totală include pe lângă contribuția directă, alte surse care sunt antrenate în 

industrie și care nu s-ar fi efectuat în lipsa industriei turismului:  

a) Cheltuieli cu investițiile. Ex: Construcția de noi hoteluri, de noi parcuri de distracții, 

achiziția de noi aeronave comerciale.  

b) Cheltuieli guvernamentale totale care contribuie, printre altele, și la bunul mers din 

industria turismului și care sunt efectuate ”în numele statului”. Ex: campanii de dezvoltare a 

unui brand turistic de țară, cheltuieli cu securitatea transporturilor, cheltuieli cu asigurarea 

condițiilor sanitare a complexelor turistice, etc.  

c) Achiziția internă de bunuri și servicii de către industria în sine. Ex: achiziția de 

produse alimentare și de igienă de către hoteluri și pensiuni, achiziția de combustibil și 

servicii de catering de către companiile de transport, etc. 

Suplimentar, se nasc și o serie de contribuții ”induse”, reflectate în locurile de muncă și în 

efectul asupra PIB a cheltuitelor celor care sunt angajați în industrie.  

 

Figură 1 Contribuția directă a turismului la PIB-ul global exprimată în miliarde de dolari. (World Travel & 

Turism Council) 
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Figură 2 Contribuția directă la PIB-ul global a turismului, exprimată ca procente din total.(World Travel & 

Turism Council). 

 

Figură 3. Contribuția totală a turismului la PIB-ul global exprimată în miliarde de dolari. (World Travel & 

Turism Council). 

 Contribuție indusă         Contribuție indirectă        Contribuție directă  
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Figură 4. Contribuția totală a turismului la PIB-ul global exprimată în miliarde de dolari. (World Travel 

& Turism Council). 

 Contribuție indusă         Contribuție indirectă        Contribuție directă  

Exporturile generate de vizitatori (toate produsele și serviciile achiziționate de turiști din alte 

state) sunt componenta principală a contribuției turismului la economie. În 2012 la nivel 

mondial exporturile generate de vizitatori au ajuns la 1,223 miliarde de dolari, fiind așteptată 

o creștere de 3,1% care în numărul de turiști ar reprezenta puțin peste un miliard de persoane. 

(1,086,320,000). Conform imaginilor de mai jos exporturile generate de vizitatori au crescut 

în ultimii zece ani, cu excepția regresului înregistrat în anii 2009 și 2010, criza economică și 

financiară globală resimțindu-se și în această industrie. Trendul semnalat în Figura 6, trebuie 

analizat în contextul creșterii volumului exporturilor la nivel mondial și nu ca un regres al 

exporturilor din turism.  

 
Figură 5. Exporturile generate de vizitatori, exprimate în miliarde de dolari. (World Travel & Turism 

Council). 

   

            Sosiri ale turiștilor 

străini.  

                 Exporturi ale 

turiștilor străini.  

 



13 
 

 
Figură 6. Exporturile generate de vizitatori, exprimate în procente din totalul exporturilor la nivel global. 

(World Travel & Turism Council) 

Investițiile în turism au crescut în ultimul deceniu de aproape două ori, atingând în anul 2012 

cifra de 764,7 miliarde de dolari. World Travel & Turism Council anticipă pentru 2013 o 

creștere de 4.2% și o rată de creștere pana în 2023 de 5,3%.  

 
Figură 7. Investițiile la nivel mondial în turism, exprimate în miliarde de dolari. (World Travel & Turism 

Council) 

Comparativ cu alte industrii, investițiile în turism nu au suferit o contracție asemănătoare. Așa 

cum arată graficul anterior, a existat o scădere în sumele globale ale investițiilor. Revenirea 

la nivelul pre-criză financiară se preconizează a se realiza abia în 2013. Graficul următor 

reflectă contracția nivelului de investiții în turism după 2008.  
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Figură 8. Investițiile la nivel mondial în turism, exprimate în procente din PIB-ul global total. 

(World Travel & Turism Council). 

Turismul, conform definițiilor acceptate la nivel mondial se poate divide între turismul de 

divertisment și relaxare (leisure) și turismul de afaceri reprezentat de călătoriile și înnoptările 

în scop profesional. La nivel mondial, cheltuielile cu turismul de divertisment și relaxare au 

reprezentat 76% (3222,1 miliarde de dolari) din totalul cheltuielilor in turism pe când cele 

rezultate din turismul în scop profesional au reprezentat 24% (1017,4 miliarde de dolari).  

 
Figură 9. Divizarea cheltuielilor totale din turism intre cele în scop de divertisment și relaxare și cele în 

scop profesional. (World Travel & Turism Council) 

Totodată, din prisma analizei comparative a cheltuielilor generate de turiști străini (exporturi 

generate de turiști din alte state) și a celor generate de turiștii rezidenți în statul recipient 

proporțiile reflectă un procent mai mare în cazul celor din urmă. Cheltuielile generate de 

turiștii rezidenți reprezintă un procent de 70,7% (din totalul cheltuielilor în industria de 

călătorie și turism) pe când cele generate de turiști străini au reprezentat: 29,3%. Cheltuielile 

generate de turiștii rezidenți se așteaptă să ajungă la 3090,8 miliarde, cu 3,2% mai mul decât 

76% 

24% 

Divizare cheltuieli totale  

Divertisment si relaxare

Profesional



15 
 

în 2012, pe când cele generate de turiști străini se apreciază că vor ajunge la 1282 miliarde 

înregistrând o creștere de 3,1%.  

 
Figură 10. Divizarea cheltuielilor între turiștii rezidenți și turiștii străini. 

Evoluția dezvoltării industriei călătoriilor și turismului în România. 

La nivel național, dezvoltarea industriei călătoriilor și turismului a cunoscut în ultimul 

deceniu un traseu sinuos cu creșteri semnificative în perioada 2006 – 2008, și cu recuperare 

lentă, apreciată în anul 2013 a fi la puțin peste nivelul din 2006.  

Contribuția directă a industriei la PIB a fost în 2012 de aproximativ 9 miliarde de RON, 

reprezentând puțin peste 2 miliarde de Euro iar creșterea anticipată pentru 2013 este de 

aproximativ 10,6%. Contribuția totală se ridică la 30,5 RON, reprezentând 5,1% din PIB-ul 

din 2012. De asemenea, creșterea contribuției totale pe 2013 se anticipează a se realiza cu 

aproximativ 4,3%.  

În privința numărului de angajați la nivelul anului 2012, contribuția directă la numărul total de 

angajați la nivel național este de 2,3%, reprezentând 193.000 angajați. Contribuția totală 

(directă, indirectă și indusă) la numărul de angajați la nivel național este de 5,7% reprezentând 

aproximativ 479.000 locuri de muncă, anticipându-se pentru 2013 o creștere cu 3,1%, 

ajungându-se astfel la 494.000 de angajați.  

71% 

29% 

Cheltuieli ale turiștilor rezidenți vs 
cheltuieli turiști străini  

Turiști rezidenți  

Turiști străini  
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Figură 11. Contribuția directă la PIB a industriei de călătorie și turism în România, exprimată în 

miliarde de RON. (World Travel & Turism Council). 

 

Figură 12. Contribuția directă la PIB a industriei de călătorie și turism în România, exprimată ca 

procent din PIB-ul total. (World Travel & Turism Council) 
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Figură 13. Contribuția totală la PIB a industriei de călătorie și turism în România, exprimată în 

miliarde de RON. (World Travel & Turism Council). 

 

 Contribuție indusă         Contribuție indirectă        Contribuție directă  

 

Figură 14.. Contribuția totală la PIB a industriei de călătorie și turism în România, exprimată ca 

procent din PIB-ul total. (World Travel & Turism Council) 

 Contribuție indusă         Contribuție indirectă        Contribuție directă  
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 Contribuție indusă         Contribuție indirectă        Contribuție directă  

Figură 15.. Contribuția totală la numărul de locuri de muncă la nivel național. (mii) (World 

Travel & Turism Council) 

 

Contribuție indusă         Contribuție indirectă        Contribuție directă 

Figură 16. Contribuția totală la numărul de locuri de muncă, exprimat ca și procent din numărul 

total de angajați la nivel național. (World Travel & Turism Council) 

În privința investițiilor în turism, se remarcă o scădere abruptă a acestora după 2008, 

reprezentând la nivelul anului 2012 puțin peste 7% iar la nivelul anului 2013 7,4% din 

investițiile în toate sectoarele de la nivel național. În anul 2012, investiții de 12,8 miliarde de 

RON au fost realizate în industria de călătorii și turism.   
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Ca și divizare a scopului călătoriilor și vizitelor turistice, la nivelul anului 2012, 65% din 

totalul cheltuielilor în această industrie au fost realizate de turiștii ce au avut ca și scop 

divertismentul și relaxarea pe când 35% din cheltuieli au fost realizate de turiști a căror vizită 

a fost în scop profesional. În România, cheltuielile în turism ale rezidenților și ale turiștilor 

provenind din alte state se află într-un relativ echilibru, 43,2% din cheltuieli fiind efectuate de 

turiști străini și 56,8% fiind efectuate de turiști rezidenți.  

O analiză comparativă a situației la nivelul anului 2012, realizată de  World Travel & Turism 

Council privind dezvoltarea industriei de călătorie și turism a României raportată la cea din 

alte state indică următoarele:  

1) Rezultate în cifre absolute (fără raportare la proporții –PIB, nr locuitori, suprafață)  

- Din prisma contribuției directe a turismului la formarea PIB-ului, evaluate în sume 

absolute (fără a se raporta la PIB-ul total) România se află pe locul 65, cu o contribuție de 2,6 

miliarde de dolari în contextul în care media globală este de 17,2 miliarde. State precum 

Ungaria, Cehia, Croația, depășind țara noastră cu valori de pana la 2 ori mai mari. Bulgaria și 

Albania ocupă locuri sub cel al României, cu contribuții la PIB de 2 miliarde de dolari 

respectiv 0,8 miliarde de dolari.  

- Din prisma contribuției totale, România ocupă locul 62, cu aproximativ 8,8 miliarde 

de dolari contribuție la PIB în contextul unei medii mondiale de 52,3 miliarde /stat.  

- Din punctul de vedere al contribuției directe la numărul de locuri de muncă România 

se află pe locul 58, cu aproximativ 193.200 persoane angajate în contextul în care media 

mondială este de 793.700 persoane angajate / stat. Italia ridică media mondială cu peste un 

milion de persoane angajate direct în industrie.  

- Din punctul de vedere al contribuției totale la numărul de locuri de muncă România 

păstrează aceeași poziție 58, cu aproximativ 479.000 de persoane ce atât direct, cât și indirect 

și indus au un loc de muncă datorită industriei turismului. Țări precum Cehia, Austria 

devansează România fiind pe locurile 54 respectiv 52 pe când țări precum Bulgaria, Albania 

și Slovacia sunt pe locurile 69, 99, respectiv 112.  

- La capitolul învestiții în industria de călătorie și turism, România ocupă poziția 37 cu 

aproximativ 3,6 miliarde dolari investiții realizate în 2012, devansând țări precum Cehia, 

Croația și Ungaria.  

2) Rezultate în procente (clasificarea din prisma procentelor din total)  

- În România procentul contribuției directe la PIB a industriei de călătorie și turism 

reprezintă doar 1,5%, fapt ce o plasează pe o poziție codașă la nivel mondial – 170. În Grecia 

procentul fiind de peste 4 ori mai mare, iar în Bulgaria aproximativ de două ori mai mare.  
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 - Din prisma contribuției totale (directe, indirecte și induse) la PIB, România ocupă 

locul 155, cu 5,1% din PIB reprezentând industria de călătorie și turism. În contextul unei 

medii mondiale de 14,1.  

 - Din prisma aportului direct al industriei de călătorie și turism la numărul total de 

locuri de muncă România ocupă locul 131 la nivel mondial cu 2,3%, în contextul în care 

media mondială este de 5,4%.  

 - Din prisma aportului total, România ocupă locul 137 cu 5,7% din numărul total de 

angajați fiind în industria de călătorie și turism, în situația în care media mondială este de 

13,9%.  

 - Un loc apropiat mediei clasamentului îl ocupă România în privința aportului 

capitalului investit în turism la capitalul investit total. Astfel 7,4% din investițiile din 2012 s-

au realizat în turism, ceea ce o plasează pe locul 71 la nivel mondial.  

 - Contribuția exporturilor reprezentate de cheltuielile turiștilor străini la totalul 

exporturilor realizate este de 3,1%, acest aspect plasând România pe locul 145 mondial, cu 

mult sub media mondială de 16,6%.  

Estimările realizate pentru anul 2013 sunt îmbucurătoare pentru România, plasând-o pe 

aceasta în top-ul țărilor din prisma creșterii contribuției industriei de călătorie și turism la 

formare PIB-ului (locul 5 cu o creștere de 10,6%) și din prisma creșterii exporturilor realizare 

de turiștii străini. (locul 4 cu o creștere de 13,2%).  

Totuși anul 2013 aduce și regrese în privința investițiilor în turism, ce se anticipă a scădea cu 

0,3%, plasând România pe locul 159 mondial.  

Previziunile pe termen lung ale World Travel & Turism Council anticipă e evoluție pozitivă a 

contribuție directe și totale la PIB, în cazul României, procentul de creștere până în 2023 

plasând-o pe locul 32 respectiv 30 la nivel mondial.  

Aceste constatări confirmă importanța turismului din prisma efectelor în sectoarele economice 

deja existente. Suplimentar, turismul reprezintă și un mijloc de diversificare a structurii 

economice. Din nevoia de adaptare la nevoile turiștilor, noi ramuri precum: industria 

agrementului, transportul pe cablu, agențiile de voiaj, producția de artizanat s-au dezvoltat iar 

altele au căpătat noi valențe: agricultura dezvoltându-se în direcția agro-turismului, industria 

alimentară în direcția turismului culinar, transporturile în direcția reconstruirii condițiilor de 

transport abandonate sau dezvoltării de noi mijloace. (mocăniță, trăsură, respectiv autobuzele 

turistice de oraș,etc).  

Având aceste aspecte în vizor, putem afirma că există o întreagă industrie a turismului 

compusă din părți a următoarelor arii: 
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a) locuință (acomodare) și alimentație: hoteluri, moteluri, case de oaspeți, ferme, vase 

de croazieră, vile, castele, camping-uri, proprietăți time-share, reședințe secundare, 

restaurante, baruri, cafenele.  

b) transport: sectorul comercial incluzând liniile aeriene, curse navale, căi ferate, 

autocare, firme de închiriat automobile, operatori de taximetrie și sectorul noncomercial 

constituit din automobile proprietate personală, aeronave proprii, iahturi.  

c) organizatorii de călătorii: agenții de voiaj, touroperatori.  

d) unități de atracție / agrement naturale sau antropice: parcuri, lacuri, catedrale, 

castele, monumente, muzee, galerii de artă, teatre, parcuri de distracție, facilități sportive, 

cazinouri, precum și festivaluri și evenimente cultural artistice.  

e) organizatorii / administratorii destinațiilor: oficii de turism naționale, regionale 

și/sau locale.  

În aceste componente ale sectoarelor economice enumerate, turismul contribuie direct la 

creșterea veniturilor. Fie că este vorba despre servicii fie că, este vorba despre valorificarea 

produselor locale, contribuția acestuia la creșterea prosperității zonei vizitate este evidentă.  

Pentru înțelegerea mai bună a locului turismului în economie este oportună identificarea 

acestuia în cadrul sectoarelor economiei naționale. Astfel, cele trei ramuri sunt: 1) Sectorul 

primar (agricultura, industria extractivă) 2) Sectorul secundar (industriile de prelucrare – 

alimentară, manufactură, industria grea și ușoară) și 3) Sectorul terțiar, cel al serviciilor 

(comerț, transporturi, alimentație publică, învățământ, sănătate, TURISM etc.)  

Turismul reprezintă o ramură distinctă în economie, datorită următoarelor elemente:  a) 

reunește caracteristicile ramurilor din sectorul terțiar: nematerialitate, intangibilitate, 

nestocabilitate, simultaneitatea consumului cu producția; totodată, prin conținutul său, 

interferează cu alte ramuri ale sectorului terțiar precum transport, alimentație, sănătate și 

tratament etc.)  

b) este o ramură de interferență și sinteză – reunind activități diverse ce dau conținut 

prestațiilor turistice, activități parte a altor ramuri ale economiei (transport, alimentație 

publică). Acest aspect confirmă corelarea strânsă ce există între turism și alte sectoare, acesta 

reprezentând un catalizator al consumului pentru multe dintre acestea.  

Rolul economic direct al turismului este evidențiat prin contribuția acestuia la creșterea 

produsului intern brut și a venitului național prin determinarea creșterii încasărilor agenților 

direct implicați (unități de cazare, unități de alimentație) și a încasărilor agenților indirect 

implicați. Suplimentar turismul poate contribui și la echilibrarea balanței comerciale de plăți 

între state rezultată din atragerea de turiști străini ce cheltuiesc resursele acumulate în statul de 

proveniență. Adițional acestor două fenomene economice, turismul determină și creșterea 

valorificării resurselor locale fie cele tangibile (produse de artizanat, preparate alimentare 

locale) fie cele intangibile (muzee, vestigii arheologice, case memoriale, peisaje).  
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Dincolo de rolul economic și social, turismul are și un rol cultural-educativ, deoarece vizitarea 

unei zone îi conferă turistului posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe de geografie, istorie, 

științele naturii, artă, literatură etc. Componentă a rolului cultural-educativ este și rolul politic, 

fiind recunoscut rolul turismului în dialogul intercultural și implicit înțelegerea mai bună între 

persoane aparținând diferitelor culturi.   

 Odată atrase în circuitele specifice turismului, zonele receptoare de turiști atrag consecințe 

pozitive asupra urbanizării și construcției de locuințe, amenajării de drumuri și dezvoltării de 

servicii publice. Aceste efecte pozitive sunt multiplicate de potențialul turismului de a genera 

locuri de muncă prin încurajarea antreprenorilor (transportatori, proprietari de uniți de cazare, 

proprietari de complexe de agrement etc.) să angajeze persoane.  

Cu referire la spațiul rural, turismul acționează ca un factor stimulator al economiei locale. Pe 

lângă celelalte funcții, turismul reprezintă totodată, o cale de valorificare superioară a tuturor 

categoriilor de resurse, în mod deosebit a celor naturale prezente în mod abundent pe teritoriul 

României. Aspecte precum:  frumusețea peisajului, calitățile curative ale apelor minerale sau 

termale, condițiile de climă, evenimente cultural artistice, monumente de artă, vestigii 

istorice, tradiția populară reprezintă surse de valoare, privite și din prisma turistică. Prin 

aceste direcții, turismul își confirmă rolul de catalizator al dezvoltării economice la nivel 

local, prin exploatarea resurselor de mici dimensiuni, dispersate.  

 

3.1.2 Turism rural 

După J.W. Kloeze, turismul rural este un concept care include toate activităţile turistice care 

se desfăşoară în mediul rural.  

O alternativă ne furnizează P. Nistureanu: “Turismul rural este un concept care cuprinde 

activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală şi care are la bază o strânsă 

legătură cu mediul ambiant, natural şi uman”.  

După D. Matei turismul rural include o serie de activităţi, servicii, amenajări oferite de 

fermieri, ţărani şi locuitori din mediul rural pentru a atrage turişti în zona lor, fapt ce 

generează venituri suplimentare pentru afacerile lor. 

Această ultimă definiţie pune în evidenţă turismul rural faţă de activitatea turistică ce se 

desfăşoară în zonele de litoral, în cele urbane sau în cele destinate sporturilor de iarnă, locuri 

în care în mod constant turiştii înşişi, precum şi natura activităţii lor exclud orice fel de relaţii 

semnificative cu populaţia locală care constituie mediul ambiant uman. 

Aşadar, considerăm că turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural 

şi care presupune valorificarea resursele turistice locale, participarea turiştilor la diferite 

activităţi tradiţionale locale şi cazarea şi alimentarea acestora în structuri de primire turistică 

specifice (pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, gospodării ţărăneşti etc.). Turismul rural 
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constituie o alternativă a turismului tradiţional, clasic, desfăşurat în staţiuni şi centre turistice, 

precum şi a ofertei turistice “standard” – de tip industrial. 

Termenul de turism rural are sensuri diferite în ţări diferite. 

În Finlanda, de exemplu, înseamnă de obicei închirierea unor cabane sau oferirea de servicii 

în mediul rural tip hrană sau transport. 

În Ungaria este utilizat termenul de “turism la sat”, indicând că singurele activităţi şi servicii 

oferite în sate sunt incluse în acest tip de turism, respectiv: cazare la preţuri mici, implicarea 

în activităţi agricole sau alte tipuri de activităţi locale. 

În Slovenia cea mai importantă formă de turism rural este turismul la ferme al diferitelor 

familii, unde oaspeţii locuiesc fie cu familia de fermieri, fie în casele de oaspeţi, dar vizitează 

ferma pentru a lua masa sau pentru a explora curtea fermei. 

În Olanda turismul rural înseamnă în special cazarea la ferme unde majoritatea serviciilor 

oferite sunt legate de rute cum ar fi: ciclismul, plimbările cu caii. 

În Grecia turismul rural înseamnă cazare în camere mobilate în stil tradiţional, cu mic dejun 

tradiţional – de multe ori preparat din produse realizate în casă. 

Turismul rural şi agro-turismul (specific legate de activităţile din fermă) sunt activităţi 

generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, 

datorită peisajelor unice, ariilor semi-naturale vaste, ospitalităţii înnăscute a locuitorilor din 

mediul rural. Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum 

şi diversitatea resurselor turistice rurale oferă potenţial pentru dezvoltarea acestui sector. 

Turismul rural reprezintă o alternativă de angajare pentru forţa de muncă rurală, o cale de 

diversificare a economiei rurale şi de furnizare de surse de venituri pentru locuitorii din 

spaţiul rural. 

O componentă importantă a turismului rural românesc este agro-turismul practicat, de obicei, 

de proprietarii de exploataţii mici/gospodării rurale, ca activitate secundară şi unde femeile 

pot fi implicate. 

Conform legii turismului, aceasta este definit ca un sector prioritar al turismului care cuprinde 

totalitatea activităţilor, produselor şi serviciilor turistice organizate şi desfăşurate în spaţiul 

rural, preponderent de către populaţia locală, în strânsă legătură cu mediul înconjurător şi 

activităţile de bază ale localnicilor, prin care sunt valorificate resursele turistice, patrimoniul 

cultural, tradiţiile, structurile turistice şi produsele locale.  

Privit în ansamblu, turismul rural include o paletă largă de modalităţi de cazare, de activităţi, 

evenimente, festivităţi, activități recreaționale, toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. 

În funcție de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi 

produse agricole formele și șansele de dezvoltare a turismului pot fi foarte diferite. 
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Un aspect important poate fi însuși definiția spațiului rural. În România există discrepanțe 

socio-economice foarte mari între zonele rurale datorită definiției spațiului rural. Acest aspect 

influențează și formele de turism rural care se practică în aceste zone. 

Factorii care influențează formele de turism rural printre altele sunt: accesibilitatea, mediul 

înconjurător, zona geografică, factorul uman, istoria, resursele naturale, etc. 

Regiunile rurale înseşi cunosc un proces de schimbare sub impactul dezvoltării pieţelor 

globale, comunicaţiilor şi telecomunicaţiilor, precum şi al fluxurilor populaţiei cu sens de 

populare pentru anumite zone, aflux de populaţie în altele (pentru pensionare sau dezvoltarea 

unor afaceri netradiţionale etc.) etc. 

Mai mult de atât turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural şi 

care presupune valorificarea resursele turistice locale, participarea turiştilor la diferite 

activităţi tradiţionale locale şi cazarea şi alimentarea acestora în structuri de primire turistică 

specifice (pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, gospodării ţărăneşti etc.). Turismul rural 

constituie o alternativă a turismului tradiţional, clasic, desfăşurat în staţiuni şi centre turistice, 

precum şi a ofertei turistice “standard” – de tip industrial. 

Există o legătură puternică între turismul rural şi agricultură. În mod tradiţional agricultura şi 

silvicultura au fost elemente centrale pentru viaţa rurală, fiind principalii furnizori de locuri de 

muncă, de venituri în economia rurală şi cu o puternică înrâurire asupra tradiţiilor şi a stilului 

de viaţă 

În marea majoritate a ţărilor activităţile complementare – constând în servicii de alimentaţie, 

facilităţi de recreere, organizarea de activităţi culturale şi de divertisment – sunt la început. Cu 

toate acestea, turismul rural este una din principalele priorităţi ale dezvoltării turismului în 

multe ţări europene.  

În acest context a apărut şi legătura dintre agricultură şi turism, adică dezvoltarea unor 

activităţi turistice sub formă de agroturism.  

Agroturismul este o formă de turism rural, organizată şi desfăşurată în strânsă relaţie cu 

ocupaţia de bază a locuitorilor din mediul rural - agricultura, creşterea animalelor, 

meşteşuguri şi alte activităţi specifice, activitatea de turism fiind secundară celei agricole; 

Turismul rural nu poate fi redus la agroturism – agroturismul este doar un tip de turism rural 

dintr-un tot întreg, contribuind la turismul social, turismul cultural sau cel etnic. 

În vederea stocării, corelării şi diseminării informaţiilor privind piaţa turistică,precum şi a 

evaluării activităţii turistice, s-a înfiinţat la nivel naţional, Sistemul Naţional Informaţional 

pentru Turism, care cuprinde datele şi indicatorii stabiliţi de către autoritatea administraţiei 

publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi Institutul Naţional de Statistică prin 

ordin al conducătorilor autorităţilor menţionate. 
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Pensiunile turistice rurale, pensiunile agroturistice şi casele tradiţionale trebuie să respecte un 

set minim de reglementări specifice în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor, reglementări elaborate de către autoritatea centrală din domeniul sanitar veterinar 

şi pentru siguranţa alimentelor, în colaborare cu autoritatea administraţiei publice centrale 

responsabilă în domeniul turismului şi adoptate prin ordin al conducătorilor celor două 

instituţii. 

Pensiunile turistice rurale, pensiunile agroturistice şi casele tradiţionale trebuie să respecte un 

set minim de reglementări specifice în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, 

reglementări elaborate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare 

cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi adoptate 

prin ordin al conducătorilor celor două instituţii. 

Pensiunile turistice rurale şi pensiunile agroturistice se clasifică pe flori, având ca simbol 

margareta, iar casele tradiţionale se atestă, de către autoritatea administraţiei publice centrale 

responsabilă în domeniul turismului, care emite certificatul de clasificare şi respectiv 

certificatul de atestare.  

Conform norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de 

primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel:  

1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;  

2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;  

3. moteluri de 3, 2, 1 stele;  

4. hosteluri de 3, 2, 1 stele  

5. vile turistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele;  

7. bungalowuri de 3, 2, 1 stele;  

8. cabane turistice de 3, 2, 1 stele;  

9. sate de vacanţă de 5, 4, 3, 2, 1 stele,  

9. campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, de 3, 2, 1 stele;  

10. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;  

11. apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;  

12. structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi 

maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.  
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Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaţie, 

agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fiind părţi componente ale 

produsului turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi 

calitatea celorlalte servicii.  

Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţă camere 

clasificate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste categorii să fie de 

cel mult o stea /floare. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea 

la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 

80% totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 80%, 

structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.  

În România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de 

alimentaţie:  

a)Restaurant;  

b)Bar;  

c)Fast food  

Structurile menţionalte se clasifică astfel:  

- restaurant 5, 4, 3, 2, 1 stele;  

- bar 5, 4, 3, 2, 1 stele;  

- fast-food 3, 2, 1 stele;  
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3.1.3 Profilul turistului  

Turismul reprezintă un domeniu vast în care turistul sau consumatorul de turism este 

principalul actor, personalitate ce se situează în mijlocul întregii activități, fiind, practic, 

nelipsit din acest peisaj. În acest context, cunoașterea turistului, cu toate aspectele pe care 

acest proces le presupune, devine un element-cheie.  

Fie că este cetățean român sau străin, turistul care vizitează România are o serie de preferințe 

pe care și le manifestă atunci când alege să își petreacă timpul liber în vacanță sau în 

concediu. 

În cadrul procesului de cunoaștere a turistului, unii specialiști din domeniu indică trei tipuri 

statistice de măsură – volumul, valoarea și profilul (Burkart & Medlik, 1981; Cooper, et.al., 

2006). Statistica legată de volum măsoară elemente precum numărul călătoriilor, numărul 

înnoptărilor, durata medie a vizitei etc. Statisticile legate de valoare măsoară elemente precum 

bugetul alocat vacanței, suma de bani cheltuită pe zi, per persoană, suma de bani alocată 

pentru cazare, servirea mesei, transport etc. Statistica legată de profil măsoară, spre deosebire 

de celelalte două cazuri, elemente legate atât de turist, ca persoană și personalitate cât și 

elemente legate de detaliile vacanței în sine. Luând în considerare acest aspect, termenul de 

profil este unul potrivit în context deoarece denotă faptul că fiecare individ, ca turist, se 

deosebește față de toți ceilalți (Bowen & Clarke, 2009, p. 7). 

Există foarte multe idei preconcepute, credințe mai mult sau mai puțin adevărate în ceea ce 

privește turistul. Conform primei dintre acestea, majoritatea turiștilor sunt internaționali, fapt 

neadevărat deoarece mulți dintre acești turiști călătoresc în interiorul granițelor țării de 

reședință. O altă idee spune că a fi turist înseamnă, neapărat, a călători în scopuri de relaxare. 

Acest fapt este doar parțial adevărat în contextul în care un turist poate fi turist de aventură 

sau care călătorește în scopuri medicale, religioase, educative, etc. Pe de altă parte, există 

ideea conform căreia, a fi turist presupune contactarea unui tur operator care să se ocupe de 

detaliile vacanței și cumpărarea unor pachete turistice indicate de către acesta. Și acest aspect 

este doar parțial adevărat deoarece și acele persoane care călătoresc independent și care își 

planifică singure vacanțele se încadrează în categoria turiștilor (Bowen & Clarke, 2009, p. 3). 

Conform unei alte idei preconcepute, a fi turist înseamnă a te afla în vacanța de vară, o 

singură dată pe an. Din nou, așa cum s-a menționat anterior, această idee este doar parțial 

adevărată deoarece turiștii se pot afla, în anumite destinații, a doua, a treia sau a șaptea oară, 

în același an. Mai mult decât atât, unii turiști preferă vacanțele scurte, de câteva zile, pe care 

le planifică de mai multe ori pe an. Vacanțele de weekend sunt un alt exemplu care susține 

această idee și se îndepărtează de concepția tradițională a vacanței de vară (Bowen & Clarke, 

2009, p. 4). 

Comportamentul turiștilor 

Studiul comportamentului turiştilor este o fascinantă călătorie în lumea comportamentului 

uman. Studiul comportamentului turistic, ca efort teoretic, trebuie completat în practică cu 

observaţii concrete, cu experienţa persoanelor care cunosc acest comportament în urma unor 
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contacte nemijlocite şi a multor ani de experienţă, cu rezultatele unor cercetări realizate în 

mod sistematic care să evidenţieze modificări în nevoile, dorinţele şi comportamentele 

turiştilor, în stilul lor de viaţă, în contextele sociale din care provin, în tehnologiile folosite 

etc.  

Unul dintre rezultatele studiului comportamentului turiştilor este identificarea criteriilor de 

clasificare a turiştilor şi furnizarea de instrumente folosite pentru segmentarea pieţei.  

În marketingul turistic sunt frecvente următoarele criterii de clasificare: vârsta, motivaţia, 

comportamentul turistic, stilul de viaţă, veniturile alocate pentru turism şi naţionalitatea.  

Segmentarea pieţei ca modalitate de construcţie a pieţei firmei. Criterii de segmentare  

Criteriile de segmentare pot fi folosite pentru a-i strânge laolaltă pe diferiţii clienţi sau clienţi 

potenţiali în cadrul unui segment de piaţă. Criteriile de segmentare folosite în turism sunt 

(Nedelea, 2003, pp. 22-23): 

a. criterii sociologice: vârstă; sex; origine; religie; poziţie socială, profesie, venit; stare civilă; 

nivel cultural.  

b. criterii de comportament turistic (obiceiuri de călătorie):  

� - felul şi destinaţia voiajului; 

� - motivul voiajului/scopul vizitei (agrement, odihnă, tratament, cultură, religie);  

� - dependenţa turistului de destinaţie;  

� - gradul de fidelitate faţă de o anumită destinaţie turistică (care se explică fie 

printr-un nivel înalt al satisfacţiei obţinute de turist în urma consumării efective a serviciilor, 

fie prin tendinţa acestuia de a minimiza riscul presupus de schimbarea destinaţiei turistice – 

de o destinaţie necunoscută încă);  

� - numărul şi tipul regiunilor vizitate;  

� - îndepărtarea faţă de destinaţie;  

� - durata sejurului;  

� - structura cheltuielilor;  

� - perioada călătoriei;  

� - cazarea aleasă;  

� - mijlocul de transport folosit (autoturism personal, autocar, tren, avion, vapor);  

� - forma de turism practicată;  
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� - utilizarea sau nu a unei agenţii de turism;  

� - dependenţa turiştilor faţă de data vacanţei;  

� - formele de petrecere a timpului liber al turiştilor la locul de sejur;  

� - caracteristicile vizate cu precădere, în funcţie de care pot fi identificaţi clienţi 

atraşi în primul rând de: obiectivul turistic, itinerar, condiţiile de cazare şi alimentaţie, tarife, 

siguranţă, mijloacele de agrement etc.;  

� - modalitatea de finanţare a călătoriei. 

Perioada de realizare a programelor de vacanţă şi rata (frecvenţa) solicitării serviciilor, 

stabilită în funcţie de comportamentul trecut al turiştilor conduc la identificarea următoarelor 

segmente:  

– turiştii la prima vizită sunt interesaţi de tot ceea ce reprezintă o atracţie în cadrul destinaţiei 

(de obicei, aceştia sunt foarte tineri);  

– turiştii la a doua vizită, care preferă să desfăşoare activităţile lor favorite pe parcursul 

întregului sejur, care, de regulă, este mai lung;  

– turiştii la a treia (sau a n-a) vizită, care sunt foarte activi pe timp de zi şi relativ inactivi 

noaptea, cheltuindu-şi banii mai ales pe cazare şi masă (de regulă, persoane în vârstă);  

– turiştii fideli, care, dispunând de venituri mai mari decât ceilalţi şi fiind de vârste mai 

înaintate, s-au obişnuit, în timp, cu o anumită destinaţie turistică, nemaipunându-şi problema 

schimbării ei (Gherasim şi Gherasim, 1999, p. 91); 

Oamenii de marketing se preocupă de identificarea modelului comportamental, adică de 

modul în care turiştii intenţionează să se comporte pe parcursul efectuării consumului turistic, 

ce servicii consumă, ce categorii de mijloace folosesc (pentru cazare, transport, agrement), 

compoziţia grupului care călătoreşte, numărul de înnoptări, tipurile de cazare, mijloacele de 

transport, locurile vizitate, folosirea intermediarilor, serviciile turistice utilizate, activităţile 

practice, perioada din an, tipul sejurului (weekend, vacanţa principală etc). Cercetările de 

piaţă au relevat câteva categorii de turişti pe care le-a modelat, pentru a le conferi o 

generalitate mai mare. Redăm în continuare patru modele de comportament turistic descrise 

de francezul Robert Lanquar (Lanquar, 1981, p. 38 apud Nedelea, 2003, p. 27): 

a) Turistul sedentar-retras. Motivaţiile sale principale sunt primare: mare, soare, 

plajă. Nivelul veniturilor sale este redus şi, ca urmare, în timpul voiajului se va caza în 

structuri de primire turistică de categorie mijlocie, dar care să asigure o anumită categorie de 

confort şi servicii. Pe parcursul sejurului urmăreşte să-şi păstreze obiceiurile. Acordă 

importanţă suvenirurilor ca dovadă a efectuării voiajului. „Experienţa” ieşirii sale temporare 

din mediul vieţii cotidiene nu-i afectează major inerţia, spiritul de conservare.  

b) Turistul sedentar-mobil combină turismul de odihnă cu cel de descoperire. Are un 
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nivel al veniturilor mediu sau ridicat şi vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani. Pe timpul 

sejurului caută să practice sporturi diverse. În timpul voiajului este interesat de contactul cu 

populaţia locală şi de vizitarea obiectivelor culturale.  

c) Turistul itinerant caută în primul rând evadarea culturală şi socială. Aparţine unei 

elite cu venituri ridicate care-i permit să călătorească. Acest segment de piaţă se împarte în 

două categorii de vârstă, cu comportament diferit: cei între 30 şi 70 de ani, care preferă 

turismul în grupuri organizate, şi cei între 20 şi 50 de ani, care practică turismul în mod 

individual sau în grupuri mici. Aceşti turişti utilizează mijloace de transport rapide şi vizitează 

tot ceea ce este subliniat în ghidurile turistice. Alimentaţia lor este internaţională, 

experimentând şi gastronomia locală. Iubesc fotografia, activităţile folclorice şi suvenirurile 

exotice. Durata voiajului lor este de două până la trei săptămâni, însă această clientelă este 

puţin numeroasă.  

d) Turistul nomad caută contactul direct cu natura şi populaţia locală, are un nivel de 

pregătire ridicat (uneori ca autodidact). De obicei este tânăr, dar regăsim în acest segment de 

piaţă turistică toate categoriile de vârstă. Motivaţiile specifice variază în funcţie de turist: 

evadarea din cotidian şi aventura, voiajul cu scop religios, artistic sau artizanal. Avem de-a 

face cu turişti individuali sau în grupuri mici cărora le plac improvizaţiile şi cazarea la 

particulari (în pensiuni familiale). Clientela este deschisă experienţelor culinare şi folclorului 

autentic. Numărul turiştilor nomazi a început să crească după anii ’70. 

Americanul Plog a identificat încă în 1974 două dimensiuni psihologice în funcţie de care 

turiştii pot fi diferenţiaţi în turişti psihocentrici şi turişti alocentrici. Astfel, turiştii 

psihocentrici au preocupări mai ales în ceea ce priveşte propria persoană, fiind temători în 

legătură cu lumea exterioară, considerând că nu o pot controla, în timp de turiştii alocentrici 

sunt curioşi şi foarte preocupaţi de lumea exterioară, mai degrabă independenţi, şi caută 

experienţe şi destinaţii noi.  

Aceste caracteristici fac ca turiştii psihocentrici să aibă următorul comportament:  

- caută produse turistice standardizate, călătorii programate şi organizate în întregime, 

preferând cele care oferă condiţii asemănătoare condiţiilor lor de acasă;  

- sunt adepţii rezervărilor din timp;  

- nu sunt foarte activi, fiind adepţii mai ales ai odihnei sedentare;  

- au echipamente turistice tradiţionale;  

- le plac activităţile curente, comune, cele acceptate de marea majoritate a oamenilor;  

- preferă să meargă cu maşina, mai degrabă decât să zboare;  

- le plac destinaţiile accesibile şi oamenii din aceeaşi cultură, fiind neîncrezători şi 

distanţi faţă de cei care nu sunt ca ei.  

Turiştii alocentrici: 

� - sunt aventuroşi, explorând singuri obiective şi destinaţii care pot nici să nu fie 

pe hartă;  
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� - preferă experienţele turistice noi;  

� - acceptă condiţii modeste;  

� - le plac oamenii din alte culturi, fiind foarte atraşi de diversitate.  

Pe calea deschisă de Plog au mers mai departe alţi doi americani, Nickerson şi Ellis care, în 

1991, au combinat dimensiunile alocentric-psihocentric cu caracteristicile psihologice 

individuale introvertit şi extrovertit (Nickerson şi Ellis, 1999, pp. 26-31). Caracteristicile 

acestea sunt descrise după cum urmează (Jackson, White şi Gronn White, 2001, pp. 180-181): 

Introvertiţii sunt tăcuţi, rezervaţi, atenţi, se bazează mai ales pe cunoştinţele lor, nu doresc să 

întâlnească alţi oameni, sunt studioşi, sunt înceţi sau nu se grăbesc şi au câţiva prieteni 

speciali alături de care călătoresc. Extrovertiţii sunt foarte mari amatori de distracţie şi 

trăsnăi, nu sunt foarte preocupaţi de siguranţa lor, sunt spontani, le place „să iasă”, să se 

întâlnească cu alţi oameni, sunt capabili să stabilească uşor relaţii cu străini, se simt foarte 

bine în grup. Din combinarea acestor două dimensiuni: psihocentrici-aleocentrici şi 

introvertiţi-extrovertiţ i, Jackson, White şi White au identificat patru categorii: exploratorul, 

aventurosul, ghidatul şi grupatul. 

Un alt criteriu de segmentare a pieţei turistice utilizat pe larg în practică şi menţionat în teorie 

îl constituie ţara de origine a turistului. 

Naţionalitatea și profilul turiștilor care ne vizitează  

Naţionalitatea este un criteriu important de clasificare a turiştilor pe care operatorii de turism 

îl au în vedere, ştiut fiind că există o seamă de caracteristici comune ale turiştilor de aceeaşi 

naţionalitate. Principalele pieţe de unde provin turiştii străini sunt cele europene, în special 

Germania, ţările nordice, Franţa, Italia şi Marea Britanie. Din afara Europei, cei mai mulţi 

turişti vin din Japonia, SUA şi Canada. Oficialii ANAT au spus că de pe aceste pieţe se 

înregistrează o creştere constantă de 25% pe an (Băeşu, 2006, p.7). De asemenea, un segment 

important, aflat şi el în creştere, este cel al turiştilor veniţi în croaziere, atât cele dunărene, cât 

şi acostări ale companiilor oceanice în Constanţa. Majoritatea turiştilor de croazieră au venit 

din ţările de limbă germană (Germania, Austria), urmaţi de cei din SUA, Elveţia, Marea 

Britanie, Franţa şi ţările scandinave.  

Germanii, dintre popoarele Uniunii Europene, călătoresc cel mai mult. Ei preferă o varietate 

de vacanţe – de la cele de lux la clasice sau last minute – şi cheltuiesc anual peste 50 de 

miliarde de euro în timpul acestora. Dintre tendinţe, sunt de menţionat scăderea interesului 

pentru concedii şi creşterea interesului pentru călătoriile din ce în ce mai scurte, între 13 şi 

cinci zile. La prognoze trebuie să adăugăm preponderenţa ofertelor all inclusive, precum şi 

creşterea rezervărilor last minute. Călătoriile în familie nu îşi pierd însă din importanţă, iar 

destinaţiile preferate rămân cam aceleaşi: Spania, Italia, Turcia şi Germania. Atunci când îşi 

planifică o vacanţă, ei ţin cont în primul rând de calitatea cazării (48%), apoi de atractivitatea 

destinaţiei (45%) şi de preţul călătoriei (30%). Dintre mijloacele de transport, germanii 

preferă autoturismul. Călătoriile cu avionul şi cele cu trenul au scăzut, iar cele cu autocarul au 



32 
 

crescut uşor.  

Când merg în vacanţă, majoritatea germanilor îşi doresc o atmosferă prietenoasă (85%), 

posibilităţi de a face baie (83%), preţuri mici (80%), peisaje frumoase (76%), posibilităţi de 

joacă (75%), excursii locale şi ospitalitate (74%), respectiv mâncare şi băutură bună (69%). În 

România însă, se aşteaptă să găsească peisaje naturale nealterate, ofertă gastronomică 

diversificată şi gustoasă, tradiţii bine conservate, ospitalitate, ofertă culturală diversificată. Ei 

recunosc şi că şi-ar dori să li se aplice un tratament preferenţial în comparaţie cu alţi turişti. 

Cei care au vizitat România au venit atât cu impresii negative, cât şi cu impresii pozitive. 

Turiştii germani s-au declarat plăcut impresionaţi de oferta culturală şi naturală diversificată, 

de conservarea tradiţiilor populare, de ospitalitate, băutură şi mâncare, de ghizi şi de oferta 

diversificată pentru shopping. Pentru mulţi, toate acestea au însemnat infirmarea 

prejudecăţilor avute la plecare. Au fost înregistrate însă şi păreri negative referitoare la 

infrastructură, la lipsa produselor de vinificaţie româneşti din restaurante, la posibilităţile 

reduse de a plăti prin carduri, la lipsa accesului ieftin la internet, precum şi la inexistenţa unui 

card turistic pentru marile oraşe. La întoarcere, ei au recomandat distribuirea gratuită de 

materiale turistice în unităţile de cazare, dezvoltarea circuitelor tematice, îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor şi ieftinirea lor, diversificarea legăturilor interne şi internaţionale la preţuri 

mici, creşterea eficienţei la graniţă, dezvoltarea programelor de amuzament, precum şi 

înfiinţarea de puncte de informare turistică la standarde internaţionale. De asemenea, 

germanilor le-ar plăcea să se menţină naturaleţea peisajelor, să nu mai existe scepticism în 

privinţa lor, să nu existe foarte mulţi turişti în Deltă şi să fie mai bine informaţi în legătură cu 

oferta turistică a României. Zonele şi obiectivele pe care şi-ar dori să le viziteze şi de care au 

fost încântaţi sunt Delta Dunării, Transilvania şi mănăstirile din Bucovina şi Maramureş. 

Suedezii, finlandezii, norvegienii, danezii. În ţările nordice, vacanţa minimă anuală este de 

cinci săptămâni, iar datorită nivelului de viaţă foarte ridicat, locuitorii din aceste ţări s-au 

obişnuit să acorde o importanţă foarte mare călătoriilor de plăcere. Astfel, peste 90% pleacă în 

vacanţă cel puţin o dată pe an. Recesiunea economică din ultimii ani nu a modificat această 

tendinţă, dar îi determină să aleagă destinaţii mai ieftine. Datorită eforturilor de promovare 

făcute de autorităţile naţionale, o mare parte din populaţie, şi anume 85%, îşi petrece o parte 

din vacanţă în propria ţară. Peste 55% pleacă în Europa, iar 11% în afara Europei. Turiştii 

nordici îşi planifică vacanţele din timp şi sunt atenţi la fiecare detaliu. Chiar dacă veniturile 

lor sunt foarte ridicate, aleg o destinaţie numai dacă sunt convinşi că îşi merită preţul. 

Condiţia esenţială pentru a mulţumi un turist nordic o reprezintă standardul ridicat al 

serviciilor oferite şi curăţenia (Autoritatea Naţională pentru Turism, direcţia promovare, 

Buletin informativ, mai 2005). Touroperatorii nordici care au inclus România în oferta lor au 

apreciat în România modernizarea staţiunilor şi îmbunătăţirea serviciilor. Calitatea serviciilor 

este în permanenţă monitorizată, iar turiştilor nordici le sunt recomandate anumite baruri şi 

restaurante, locuri de distracţie etc. prin intermediul delegaţilor de firmă aflaţi în staţiuni. 

Reprezentanţii acestor touroperatori au vizitat periodic România: fie cu sprijinul financiar al 

Biroului de Turism din Stockholm, fie pe cont propriu, conform politicii companiilor turistice 

de a efectua vizite inopinate. Turiştii nordici cumpără în România tratamente balneare şi 

circuite în interiorul ţării, destinaţiile cele mai căutate fiind Bucureşti, centrele culturale din 
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Transilvania, Mănăstirile din Bucovina şi Delta Dunării. Un alt produs turistic apreciat pe 

această piaţă sunt croazierele pe Dunăre. 

Francezii. Motivaţia principală a consumatorului francez în alegerea unui serviciu turistic 

este una hedonistă, plăcerea de a cumpăra fiind primordială. Principalele aşteptări ale 

turistului francez sunt următoarele: produse simple, care să faciliteze călătoriile, preţuri 

rezonabile; personalizarea şi valorizarea serviciului; asistenţă în alegerea produsului; produse 

autentice: turistul doreşte să fie actor, nu simplu spectator pasiv; atracţia unei destinaţii nu 

trebuie să constea doar în frumuseţea naturii, ci şi în bogăţia şi calitatea schimburilor cu 

locuitorii ţării respective. În 2003, francezii au preferat circuitele turistice – 32%; sejururile la 

mare şi soare – 26% şi vizitele culturale – 25%. Descoperirea unor ţări străine nu este privită 

numai ca o relaxare, face parte şi din viaţa socială şi de loisir, devenind la fel de importantă ca 

locul de muncă. Pe piaţa turistică franceză, România este în exclusivitate o destinaţie de vară, 

cunoscută încă drept o destinaţie nesigură, cu o situaţie economică precară, deci cu un 

potenţial turistic similar. Din aceste motive obiective, societăţile româneşti care lucrează sau 

doresc să lucreze pe piaţa franceză, întâmpină greutăţi, atât din cauza tarifelor relativ ridicate 

în comparaţie cu cele ale concurenţei, cât şi din cauza calităţii serviciilor oferite. În Franţa, 

cererea de produse turistice româneşti este la un nivel redus, iar oferta este aleatorie (raport 

calitate/preţ defectuos).          Profilul turistului francez care ne vizitează ţara este următorul: 

vârsta se situează între 55 şi 70 de ani, ca poziţie socială – persoane cu venituri medii, 

aparţinând clasei de mijloc a societăţii franceze. Cea mai mare parte a clientelei din turismul 

organizat se îndreaptă spre sejururi de litoral – 70% sau litoral + circuite turistice – 15%. 

Conform informaţiilor furnizate de agenţia Tarom Paris, structura clientelei pe zborurile de 

linie Tarom (zboruri regulate fără charter) este următoarea: 60%: clientela business; 30%: 

turism pur; 15%: clientela etnică (rude). 

Italienii. Italienii preferă să-şi petreacă vacanţele în propria ţară (peste 60% din populaţie). În 

ultimii ani totuşi, mult mai mulţi italieni caută stiluri de viaţă concentrate pe calitatea vieţii: 

caută să trăiască în localităţi de mici dimensiuni, departe de haosul marilor oraşe; redescoperă 

ariile rurale; consumul alimentar se bazează din ce în ce mai mult pe produse naturale; este în 

creştere numărul celor care practică activităţi fizice. Toate aceste tendinţe influenţează 

alegerea destinaţiilor de vacanţă, italienii preferând, în ordine: 

� - destinaţii care reprezintă atracţii „unice”;  

� - vacanţe în cadrul cărora iau contactul cu natura;  

� - experienţe alternative;  

� - vacanţe care presupun cunoaşterea aprofundată a regiunii.  

În topul preferinţelor italienilor în ceea ce priveşte vacanţele sunt: vacanţele la mare; 

vacanţele culturale; vacanţele la munte; vacanţele în mijlocul naturii/agroturism; vacanţele 

pentru practicarea unor sporturi; vacanţe etnogastronomice. 

Mijlocul de transport preferat al italienilor pentru călătorii este automobilul, urmat de avion şi 
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de tren. O concluzie a acestui fapt este că majoritatea preferă vacanţele pe distanţe scurte şi 

medii. Din punctul de vedere al structurilor turistice preferate, italienii preferă: 

� - hotelurile sau satele de vacanţă;  

� - casele/apartamentele închiriate;  

� - casele/apartamentele de vacanţă proprietate privată;  

� - case ale rudelor, prietenilor;  

� - cortul sau rulota;  

� - campingul/motocaravana;  

� - navele (de croazieră).  

În evaluarea calităţii unei vacanţe, italienii ţin cont de următoarele (în ordinea preferinţelor): 

1. calitatea structurii de primire;  

2. politeţea şi amabilitatea lucrătorilor din turism;  

3. mediul înconjurător  

4. informaţiile turistice şi calitatea lor;  

5. siguranţa personală;  

6. posibilităţi pentru cumpărături;  

7. calitatea preparatelor culinare;  

8. preţurile;  

9. cultura locului 

Punctele de interes ale italienilor în România sunt: 

� - oraşele medievale din Transilvania;  

� - mănăstirile pictate şi aspectele culturale şi religioase ale vieţii de aici;  

� - Maramureşul;  

� - Bucureştii;  

� - Delta Dunării;  

� - litoralul.  
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Problemele reclamate de turiştii italieni în România au fost: destinaţie nesigură; problemele 

de infrastructură; atitudinea neprofesionistă a unor funcţionari publici (poliţia, vameşii, poliţia 

de frontieră); asistenţa sanitară; ţiganii. Turiştii italieni care au vizitat România au apreciat 

astfel calitatea serviciilor: calitatea hotelurilor 1* (o stea din cinci posibile – numărul mai 

mare de stele indică o apreciere pozitivă); amabilitatea lucrătorilor 2*; mediul înconjurător 

1*; calitatea informaţiilor turistice 1*; siguranţa 1*; shopping 1*; calitatea mâncării 3*; 

preţuri 4*; grija autorităţilor pentru monumentele de artă 1*. 

Englezii. Profilul turistului britanic: Turistul britanic este experimentat, relativ bogat şi din 

ce în ce mai pretenţios. Studii recente arată că elementele considerate esenţiale pentru o 

vacanţă reuşită sunt:  

- vremea – 49% dintre britanici iau în considerare vremea (vremea caldă fiind 

importantă);  

- destinaţiile noi, interesante, cu vizitarea unor zone şi culturi noi – acest element este 

considerat important de 44% dintre britanici; 

- preţul băuturilor alcoolice;  

-  bucătăria locală;  

- plajele neaglomerate, curate şi fără zgomot (în special familiile cu copii apreciază 

acest lucru);  

- transportul convenabil (ca raport cost/acces);  

- viaţa de noapte (25%);  

- riscul atacurilor criminale;  

- terorismul;  

- teama de boli;  

- lipsa igienei;  

- raportul calitate/preţ servicii, în special în ceea ce priveşte cazarea.  

Principalele atracţii turistice şi zone de interes pentru România pentru turiştii britanici sunt: 

- oraşele medievale din Transilvania sunt, de departe, cel mai solicitat produs;  

- mănăstirile din Bucovina şi tururile culturale;  

- vacanţe combinate Bucureşti + munte, vara;  

- turismul rural în sate tradiţionale din Maramureş şi în satele saxone;  

- croaziere pe Dunăre şi în Delta Dunării;  

- schi, cu deplasarea turiştilor folosind zboruri charter; 

- călătorii de interes special: „bird watching”, proiectul „animale carnivore mari”, 

drumeţii în munţi, degustări de vinuri, Dracula, tururi de arhitectură etc.  

- evenimente culturale şi de afaceri.  

Marea majoritate a aranjamentelor se fac utilizând agenţii de turism şi touroperatori. În 

creştere sunt aranjamentele prin internet-zboruri, cazări, mai ales în Bucureşti. Se manifest ă 

interes în contactarea directă a hotelurilor, prin telefon sau e-mail, aici problemele semnalate 

fiind: dificultăţi de comunicare prin telefon sau lipsa răspunsului la e-mail. 
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Turiștii americani 

”Persoane care s-au născut între anii 1946 și 1964 (Baby Boomers), care au studii superioare, 

realizează venituri anuale de peste 95.000 USD pe an, nu au copii sau aceștia sunt deja 

independenți, au vizitat Europa de cel puțin trei ori, sunt interesate de cultura, arta, tradiții, 

evenimente”. (Simion Alb, seful Biroului de Turism al României din New York) 

Aceștia cheltuiesc sume considerabile pentru vacante și călătorii, însă nu doresc să irosească 

banii și analizează mai multe oferte pentru aranjamente de călătorie în România. Ofertele sunt 

raportate la cele ale altor destinații din zonă. ”Principala motivație de călătorie este dorința de 

cunoaștere, curiozitatea, deschiderea către locuri și culturi europene” (Simion Alb). La 

acestea se adaugă și persoanele sau grupurile care au un interes special de a vizita anumite 

obiective (mănăstiri, orașe medievale din Transilvania, Delta Dunării) sau activități precum 

drumeții, ecoturism, turism rural, cercetări genealogice, vizite în locurile în care s-au născut 

înaintașii. 

Nordicii care efectuează călătorii de plăcere în Europa preferă să se deplaseze pe cont 

propriu, să-și efectueze singuri rezervările, nu prin intermediul unei agenții de turism, fie că se 

deplasează individual sau în grupuri. ”Categoria turiștilor nordici care se deplasează în 

România pentru călătorii de plăcere este reprezentată în cea mai mare parte de persoane cu 

venituri medii, intelectuali, căsătoriți, cu vârste de peste 45 ani. În ultimul an s-a remarcat o 

ușoară creștere a numărului persoanelor cu vârste cuprinse între 35 și 45 ani”, ne mai spune 

seful Biroului de Turism de la Stockholm. Sunt preferate hotelurile de trei si patru stele, 

unitățile simple, dar curate. Oricum, hotelurile sunt alese numai dacă informațiile lasă 

impresia unui bun raport calitate-preț. De altfel, sunt două condiții esențiale care trebuie 

îndeplinite pentru a mulțumi un turist: standardul ridicat al serviciilor oferite și curățenia. În 

ultima perioadă se remarcă o creștere a solicitărilor pentru șederea în campinguri, modalitatea 

de transport aleasă în acest caz fiind deplasarea cu autoturismul propriu și vizitarea a cel puțin 

două țări din Europa de Est. Nordicii manifestă un mare interes pentru circuitele culturale, 

sejururi pe litoralul Mării Negre, sejururi de tratament și relaxare (wellness). Mai nou, se 

remarcă un interes în creștere pentru city-break și pentru vacanțele active (drumeții în natură, 

călărie etc.), ca și pentru segmentul de business travel.  

Turiștii ruși  

Majoritatea turiștilor ruși care ne vizitează țara au peste 30 de ani și venituri stabile ( Elena 

Dodon, șefa Biroului de Turism de la Moscova). Astfel, 37% dintre turiștii ruși au între 30 şi 

45 de ani, în timp ce segmentul celor între 45 și 60 de ani și peste această vârstă reprezintă 

34%, respectiv 9% din total. Romania este, de asemenea, o destinație atractivă si pentru 

tineret, care reprezintă 14% din totalul turiștilor. Țara noastră este o destinație preferată de 

familiștii ruși (38%) și cupluri (39%). Și pătura de sus a clasei mijlocii ruse se simte bine în 

România, unde cheltuite în vacanță aproximativ 1.200 euro. Pe de alta parte, jumătate din 

rușii care vizitează România sunt manageri cu venituri stabile (46%). Studenții (14%) și alte 

persoane, în general pensionarii, sau cei al căror venit este mai mic decât al managerilor, luați 

împreună, constituie 43% din total.  
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Turismul rural 

Indiferent de zona rurală, de țara în care se practică turismul rural, profilul turistului tinde să 

se construiască pe o serie de elemente comune. Printre acestea se numără dorința de evadare 

de la oraș și de integrare în viața rurală, de la sat, dorința de relaxare, reculegere, dorința de a 

petrece timpul liber cu familia sau cu oricare altă persoană însoțitoare, într-un cadru natural și 

nu în ultimul rând, dorința de cunoaștere a culturii spațiului rural, cu tot ceea ce presupune 

aceasta. 

Referitor la zonele rurale de pe teritoriul României, acestea se pot mândri cu o serie de 

elemente-beneficii care aduc un aport considerabil turismului rural. Se presupune că turistul 

care alege zonele rurale românești pornește de la premisa că aici va întâlni tradiția într-o 

formă bine conservată. Folclorul românesc și specificul satelor românești sunt elemente aparte 

care contribuie la dezvoltarea unei tipologii de turiști aparte. Drept urmare, turistul care 

vizitează aceste locuri se presupune a fi dornic să cunoască tradițiile românești, să participe în 

mod activ la viața satului, așa cum este această trăită de membri comunității. Mai mult, 

turistul dorește să exploreze mediul înconjurător în forma sa naturală, să se bucure de peisaje 

și să cunoască locuri noi. 

Abordările conceptuale ale termenului de turism rural sunt multiple. Nivelul de dezvoltare a 

acestei forme de turism este diferit de la o regiune la alta. Practicarea turismului rural a 

devenit esenţială în multe regiuni din lume (Pender & Sharpley, 2005, p.187). Fără a percepe 

această tendinţă, mulţi dintre turiştii care aleg să îşi petreacă vacanţele în zonele rurale, pot 

spune că această experienţă le oferă ceva cu totul deosebit faţă de ceea ce ei au zi de zi acolo 

unde locuiesc. Cu alte cuvinte, experienţa de la ţară aduce turiştilor o noutate, acel ceva ce 

oraşul nu are şi, drept urmare, nu le poate oferi (Lesley & Hall, 2003, p. 14). 

Există abordări conceptuale unanim acceptate de către toţi actorii lumii turistice aşa cum 

există şi seturi de definiţii mai puţin convenţionale, axate pe anumite caracteristici aplicabile 

unor anumite zone în care se practică turismul rural. 

Turismul rural poate fi privit drept o „formă concentrată pe destinații în spațiul rural, 

dispunând de o structură funcțională de cazare și alte servicii eterogene” (Stănciulescu, 2002, 

p.180).  

Turismul rural este văzut drept un schimb de cultură, obiceiuri, idei, manifestări etc, ce are loc 

în mediul rural, un schimb ce prezintă un anumit impact atât asupra turiștilor cât și a 

locuitorilor zonei. În acest fel, turismul rural poate permite consumatorului o destindere şi 

manifestare aparte. 

Este important să poată fi trasată legătura între turismul rural şi conceptul de ospitalitate, 

ambele creând un ansamblu (Kotler et.al. 2006, p.112). Aşadar, este vorba despre mult mai 

mult decât un simplu concept, turismul rural înglobând diferite nuanţe ale termenilor de 

specialitate care îl întregesc (Swarbrooke, 2007, Nistoreanu & Ghereş, 2010). Chiar dacă 

termenul de ospitalitate, în sine, pare a fi destul de învechit (Nistoreanu & Tănase, 2010, p. 
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115), acesta este adus în discuție de către practicanții turismului rural. Conceptul de 

ospitalitate nu este calificat prin prisma industriei cu același nume, ci prin prisma modului de 

comportament față de turiști, acest mod reprezentând un element de legătură dintre activitatea 

de turism rural și consumator. 

Satul românesc poate fi principalul motiv pentru care turiștii aleg o destinație sau alta. Este 

cunoscut faptul că satul românesc este destul de bine conservat, fiind, totodată, un loc unde se 

păstrează cu strictețe un bogat etnofolclor. Satul românesc păstrează, în mare parte, tradițiile 

și obiceiurile românești din vechime. Gastronomia rurală românească poate fi considerată 

unul din elementele definitorii ale satului românesc, pe de o parte, și o componentă a 

turismului rural, pe de altă parte. Turistul va fi influențat de mâncarea pe care o va servi, 

indiferent de locația pe care o va alege. La fel de adevărat este și faptul că gastronomia rurală 

este un factor care poate atrage turistul spre o anumită zonă (Dimitris et. al., 2006, p.769-779). 

Mâncărurile tradiționale românești insuflă turistului ideea de natură curată, de animale bine-

crescute la țară, de legume și fructe procurate direct din grădinile țăranului. 

Frumusețea locurilor, sălbăticia peisajelor, ospitalitatea oamenilor dar și gustul bucatelor și 

tradițiile, atrag turistul spre zonele rurale din România. Acesta alege aceste locuri cu scopul 

de a pleca cât mai departe de oraș, în inima naturii, acolo unde poate sta în liniște și se poate 

reculege. 

Atunci când vine vorba de alegerile făcute, turistul gândește în perspectivele trăirii unei 

experiențe diferite. Acest diferit poate fi produs de ineditul zonei rurale, cu tot ceea ce aceasta 

presupune – relief, resurse naturale și antropice, climă, etc sau poate interveni pe cale 

culturală. Turistul care alege o zonă rurală pentru a-și petrece vacanța, are anumite așteptări, 

se comportă într-un anume fel și adună informații într-un mod care îl ajută să înțeleagă mediul 

cu care a venit în contact. Se ridică astfel întrebarea – ce anume caută turistul într-o zonă 

rurală? 

Tipologia turiștilor din zonele rurale 

Un prim pas în drumul de încadrare a turistului în categoria consumatorilor de turism rural 

este acela de a defini tipologia acestor turiști. 

În turism, studiul tipologiei a devenit un instrument important deoarece contribuie eficient la 

analizarea situațiilor existente, recunoașterea efectelor negative și pozitive ale practicării 

turismului, la crearea alternativelor dar și la îmbunătățirea politicilor care au drept scop 

creșterea economică prin turism (Coccossis & Constantoglou, 2006, p. 7). Turiștii din zonele 

rurale sunt diferiți între ei și au viziuni diferite asupra vacanțelor lor. Piața turistică rurală cu 

turiști, luați drept indivizi care participă la procesul de marketing, are nevoie de segmentare, 

instrument care permite gruparea turiștilor în segmente ce includ indivizi similari între ei, în 

interiorul grupului și diferiți față de cei cuprinși în alte grupuri. 

Diferitele tipologii în care pot fi încadrați turiștii variază în funcție de motivațiile acestora, 

stiluri de viață, valori și interese, așteptări dar și elemente ce țin de mediul din care aceștia 
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provin (demografic, economic, situațional, etc). De fapt, creionarea tipologiilor turistice este 

rezultatul producerii fenomenului de segmentare în interiorul pieței turistice. 

Se vede, așadar, un interes pentru încadrarea turiștilor din zonele rurale într-o anumită 

tipologie. Un prim motiv ar fi acela că turismul rural, ca formă de manifestare, câștigă din ce 

în ce mai mult teren. Un alt motiv se referă la faptul că acest tip de turist necesită o atenție 

deosebită deoarece este caracterizat de însușiri specifice, ce sunt în strânsă legătură cu cele ale 

zonei rurale. Drept urmare, încadrarea turistului din zonele rurale într-o tipologie reprezintă 

un pas spre conturarea unui profil al consumatorului de turism rural. 

Profilul consumatorului de turism rural 

Profilul consumatorului de turism rural se construiește pe baza unor caracteristici geografice, 

demografice și comportamentale. O a patra categorie de caracteristici, cele psihografice 

conturează mai degrabă comportamentul consumatorului de turism rural decât un profil al 

acestuia (Othman & Jamal, 2011, p. 13-15). Studiul dimensiunii psihografice a permis 

cercetătorilor să observe diverse aspecte ale comportamentului consumatorilor, de fapt, a 

variabilelor referitoare la personalitate, valori, atitudini și interese. Aceste variabile sunt 

cunoscute sub denumirea AIO (Activity, Interest, Opinion). Abordarea acestei dimensiuni 

(psihografice) ajută la conturarea unui anumit comportament al consumatorului, ținând cont 

de toate variabilele enumerate mai sus (Hsu et.al., 2002). Într-o altă ordine de idei, pe baza 

acestor caracteristici psihografice s-au dezvoltat diverse teorii aplicabile în marketing și 

turism. 

De-a lungul timpului, o serie de cercetători au încercat să găsească un răspuns la întrebarea 

De ce călătoresc turiștii în zonele rurale? (Dann, 1977; Krippendorf, 1987; Peters, 2009). S-

a ajuns la concluzia generală conform căreia beneficiile oferite de acest tip de zone ar fi în 

topul motivațiilor turiștilor (Park & Yoon, 2009, p.99-108). Leisen (2001, p. 49-56) și 

Kemperman & Timmermans (2006, p.221-230). 

Un astfel de beneficiu ar fi posibilitatea oferită turiștilor de a explora cultura unor locuri noi, 

de a participa la activități specifice zonei și de a găsi colțuri ale naturii ce uimesc prin 

frumusețe și sălbăticie (Cai & Li, 2009, p.751-761). 

Cunoașterea profilului consumatorului de turism rural este necesară, în principal, datorită 

necesității implementării schimbărilor ce intervin, într-un mod accelerat, în sectorul 

turismului rural. Cu toate acestea, obținerea unui astfel de profil poate servi fiecărui membru 

din piața turismului rural, aspect deloc de neglijat. 

Drept urmare, cunoștințele insuficiente referitoare la profilul consumatorului de turism rural 

pot atrage după sine o serie de dificultăți vizavi de practicarea acestei forme de turism. Aceste 

neajunsuri se pot răsfrânge atât asupra purtătorilor ofertei cât și a cererii de turism rural dintr-

o anumită zonă. 

Trei variabile anume sunt cele care conturează profilul consumatorului de turism rural, 

indiferent de zona studiată – suma de bani alocată pentru o zi de sejur, categoria de locație 
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preferată și unitatea de cazare aleasă. Se poate astfel observa cum se conturează două 

categorii de turiști în zonele rurale care manifestă comportamente diferite: 

 turiștii din zonele rurale care alocă mai mulți bani pentru o zi de sejur (între 150-250 

lei/zi), aleg zone balneare și se cazează la pensiune;  

 turiștii din zonele rurale care alocă mai puțini bani pentru o zi de sejur (între 100-200 

lei/zi), aleg zone montane și se cazează la pensiune.  

Profilul consumatorului de turism rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turiștii din zonele rurale care alocă mai 

mulți bani pentru o zi de sejur (între 150-

250 lei/zi), aleg zone balneare și se cazează 

la pensiune 

- Au vârsta cuprinsă între 25-67 de ani 

- Sunt persoane cu studii superioare (cei cu 

media de vârsta de 25 de ani), muncitori, 

antreprenori sau pensionari 

- Au venituri lunare familiale cuprinse între 

2101-4600 lei 

- Sunt de naționalitate română 

- Merg în vacanță cu familia sau prietenii dar 

și cu colegii (în special cei mai tineri) 

-Scopul principal este recreerea, toți 

manifestând dorința de a reveni în acea zonă 

rurală 

-Persoanele mai în vârstă consideră tradițiile 

și obiceiurile zonei, elemente importante, în 

timp ce tinerii pun accent pe natura sălbatică 

atunci când aleg o anumită destinație rurală 

-Cei tineri se bazează pe sfatul prietenilor, 

alții pe site-urile oficiale, iar  cei  mai  în  

vârstă,  pe experiența  proprie,  la alegerea 

destinației rurale 

-Își planifică singuri vacanța 

-Se pune  accent pe varietatea meniurilor  

(mai ales de persoanele mai în vârstă) dar și 

pe tarifele practicate la cazare și serviciul de 

servire a mesei 

-Preferă excursiile și drumețiile și vin cu 

mașina personală 
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-Au vârsta cuprinsă între 26-69 de ani, fiind 

persoane cu studii superioare (cei cu media de 

vârstă de 69 de ani), muncitori sau pensionari 

 

 

 

 

 

 

Turiștii din zonele rurale care alocă mai 

puțini bani pentru o zi de sejur (între 100-

200 lei/zi), aleg zone montane și se cazează 

la pensiune 

-Efectuează cel mult două călătorii/an, la o 

distanța maximă de 300 de km față de casă 

-Persoanele mai tinere consideră 

autenticitatea un element important în  

alegerea destinației rurale, în timp ce alții 

preferă atracțiile istorice și culturale iar cei 

mai în vârstă, tradițiile, obiceiurile și odihna 

-Se ghidează după sfatul prietenilor (în 

special tinerii) și după propria experiență 

-Își planifică singuri vacanța 

-Pun accent pe spațiul de parcare de la 

unitatea de cazare aleasă dar și pe varietatea 

meniurilor, cei mai în vârstă fiind sensibili la 

tarifele practicate atât la serviciile de cazare 

cât și cele de servire a mesei 

-Preferă excursiile și utilizează mașina 

personală 

Cunoașterea profilului consumatorului de turism rural poate fi utilă, în primul rând, 

deținătorilor de structuri de primire ( cazare și servire a mesei ) aici incluzându-se atât firmele 

care funcționează deja pe piața turismului, firmele mai mari care dețin unități de cazare și 

servire a mesei în zonele rurale dar și acele persoane care oferă cazare în casa proprie. Aceștia 

din urmă reprezintă o tentație pentru turistul venit în zonele rurale deoarece, de cele mai multe 

ori, turiștii privesc această șansă de a se caza și gusta din preparatele tradiționale ale locului ca 

pe o aventură. Deținătorii de structuri de primire pot astfel cunoaște preferințele turiștilor în 

materie de cazare, așteptările acestora dar și exigențele lor. Chiar dacă turismul din zonele 

rurale este asociat adesea cu turismul de la țară, sau fermă, aceasta nu înseamnă o coborâre a 

nivelului calității serviciilor de cazare oferite la pensiune. Mai mult decât atât, turiștii își 

doresc cazare în spații amenajate corespunzător însă care păstrează autenticitatea locului. 

Acest aspect este important pentru deținătorii de pensiuni care își pot forma o idee vizavi de 

modul în care trebuie amenajată locația. Servirea mesei este un alt aspect important pentru 

turiștii care aleg zonele rurale. Turiștii vin în căutarea meniurilor variate, tradiționale, ei 

dorind să guste din preparatele specifice acelor zone. Cunoașterea acestor aspecte ajută 

deținătorii de pensiuni în ideea amenajării locurilor de cazare, a organizării activităților 

auxiliare cu care să întrețină turiștii dar și in vederea servirii mesei, cu scopul final al 

satisfacerii nevoilor și a dorințelor turiștilor care aleg zonele rurale. 
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Utilitatea practică a cunoașterii profilului consumatorului de turism rural este dată și de faptul 

că aceste informații pot servi autorităților sau organizațiilor implicate în proiecte privind 

dezvoltarea turismului rural. Rezultatele obținute pot fi considerate drept puncte de plecare în 

elaborarea unor strategii de revitalizare a turismului rural. Având o ideea clară asupra 

factorilor care conturează profilul consumatorului de turism rural, cu alte cuvinte, cunoscând 

cine anume este turistul din zonele rurale, se pot organiza diverse cursuri de instruire a 

deținătorilor de structuri de primire turistică din zonă. Acestea vor viza consultanță în 

domeniul dezvoltării de noi afaceri în zonele rurale (de exemplu, locuitorii din zonă care 

doresc să primească turiști în casele proprii) sau amenajarea de noi pensiuni. Astfel, cei direct 

implicați în acest domeniu pot descoperi mult mai ușor toate oportunitățile de care se pot 

bucura. Mai mult decât atât, zonele rurale vor avea șansa de dezvoltare prin întregirea ofertei 

turistice. Turiștii, la rândul lor, vor avea multiple opțiuni din care vor putea alege ceea ce este 

mai convenabil pentru fiecare dintre ei. Comunitatea din zonă poate, de asemenea, beneficia 

de pe urma acestor acțiuni întreprinse prin creșterea veniturilor (mai ales în cazul structurilor 

de primire amenajate în casele proprii ale localnicilor). Aceștia vor putea servi meniuri 

tradiționale, specifice zonelor, iar mâncarea va fi preparată cu ingrediente obținute din 

culturile proprii. Drept urmare, localnicii vor avea, în acest fel, o piață de desfacere pe care o 

pot folosi direct, fără intermediari. Imaginea de ansamblu a zonei rurale respective va fi 

îmbunătățită semnificativ deoarece, o dată cu derularea acestor activități, vor fi întreprinse și 

acțiuni de promovare a zonei. 

Un alt segment care poate beneficia de rezultatele acestei cercetări este cel al operatorilor de 

turism. Aceștia vor avea o viziune clară asupra cererii din zonele rurale și astfel vor putea plia 

oferta pe necesitățile turiștilor. Așa cum a fost demonstrat prin cercetarea întreprinsă, turiștii 

din zonele rurale au o serie de nevoi speciale, diferite față de turiștii care călătoresc în alte 

zone. Operatorii vor ști, în acest fel, ce oferte să facă pentru a întâmpina, cu succes, cererea 

din acest sector. 

Profilul turistului în zonele rurale montane 

Sunt identificați elevii în vacanță, care vin în aceste zone în grupuri organizate, cu scopul de a 

se recrea, de a participa la diverse activități. Așteptările lor se traduc prin existența 

posibilității de a pescui sau a călări iar condițiile de cazare trebuie să fie acceptabile. O altă 

categorie de turiști sunt persoanele angajate, venite pe final de săptămână sau în vacanță, pe o 

perioadă mai lungă. Aceștia au drept scop relaxarea, practicarea acelor activități pe care nu le 

pot realiza la oraș, iar condițiile de cazare trebuie să fie de o calitate ridicată. O altă categorie 

este cea a pensionarilor, veniți aici tot cu scopul de a se relaxa și care așteaptă aceleași 

condiții de cazare de calitate ridicată. Există și o categorie de turiști cu posibilități financiare 

mari, care aleg aceste zone pentru a cunoaște cultura și tradițiile locale, fiind pregătiți să 

trăiască autentic. Aceștia își doresc experiențe unice și solicită o calitate ridicată a serviciilor. 

Concluzia referitoare la profilul consumatorului de turism rural din zonele montane face 

referire la aceste persoane ca fiind în căutare de experiențe autentice, doritoare de a întâlni 

localnicii și de a se „contopi” cu natura (Roman, 2012, p.141). 
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3.1.4 Repere statistice privind turismul 

Conform datelor INSSE în regiunea Centru există un total de 1642 de structuri de cazare. 

Majoritatea acestor unități sunt pensiuni turistice și agroturistice. 

Regiunea Centru deţine 36% din pensiunile agroturistice ale României, 31,8% din pensiunile 

turistice şi 35,1% din numărul cabanelor.  

 
Figură 17. Structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri în, 

regiunea Centru 

Sursa: INSSE  

Aşa cum se poate observa din graficul anterior peste 65% din structurile de primire turistică 

sunt pensiunile. Procentul de 29% al unităților de primire turistică de tip pensiune 

agroturistică indică faptul că în regiune turismul rural are o importanță semnificativă. 

Analizând evoluția numărului structurilor de cazare în regiune putem observa că în ultimii ani 

se manisfestă o tendință de dezvoltare a infrastructurii de primire turistică în regiune. 

Perioada 1990-2000 este caracterizată de fluctuații nesemnificative în ceea ce priveste acest 

sector datorate instabilității economico-politice din acea perioadă. Începțnd cu anii 2000 

tendința de creștere este vizibilă iar din 2004 se observă o creștere accentuată a numărului 

unităților de primire turistică. Această creștere poate fi corelată cu implementarea 

programelor de dezvoltare rurală de preaderare, programul SAPARD și PHARE cât şi cele 

post –aderare (PNDR) care cuprindeau componente de finanțare pentru dezvoltarea 

turismului. 
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Figură 18 Evoluția numărului de structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica în 

perioada 1990-2013 

Sursa: INSSE  

Datorită crizei economice în perioada 2009-2011 se observă o stagnare sau chiar și o 

descreștere în domeniu însă în ultimii ani tendința de creștere este foarte clară. 

Această stagnare poate fi datorată și faptului că majoritatea programelor de dezvoltare au fost 

lansate târziu în 2008 iar primele proiecte au ajuns la finalizare după 1-2 ani. 

Astfel tendința de creștere a numărului de unități de cazare este corelată și cu termenele de 

finalizare a proiectelor finanțate din fonduri europene. 

 
Figură 19. Structuri de primire turistica împărțit pe județele regiunii Centru în 2013 

Sursa: INSSE  
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Așa cum se poate observa în graficul anterior 46% din unitățile de cazare din regiune sunt în 

județul Brașov, al doilea loc fiind ocupat de județul Harghita urmat aproape de județul Mureș 

cu 14%. 

Dacă analizăm evoluția numărului de structuri de cazare în interiorul regiunii putem observa o 

creștere accentuată în județul Brașov unde numărul unităților de cazare a crescut cu peste 35% 

în decurs de doar 3 ani. În județul Harghita începând cu 2008 se observă o regresie a 

sectorului turistic perioadele de revenire fiind scurte. Dacă în 2008 cele două județe se aflau la 

nivele apropiate în 2013 județul Harghita nu are nici jumătate din numărul structurilor de 

primire turistică a județului Brașov. 

 
Figură 20.Evoluția nr. de structuri de cazare în județele regiunii Centru în perioada 2003-2013 

Sursa: INSSE  

Tendința este asemănătoare și în județul Sibiu însă fără discrepanțe accentuate. Județul 

Covasna se află pe un trend ascendent însă foarte încet. 

Județul Mureș în schimb în ultimii ani a reușit să se poziționeze pe o linie de dezvoltare 

apropiindu-se de județul Harghita, astfel diferența foarte mare din perioada 2006-2008 fiind 

redusă semnificativ. 
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Figură 21. Evoluția numărului de structuri de cazare în județul Mureș 

Sursa: INSSE  

Cum se poate observa în figura anterioară numărul structurilor turistice din județul Mures pe 

tipuri de unități s-a modificat în ultimii 10 ani. Numărul unităților de cazare de tip Hotel, 

pensiuni turistice și pensiuni agroturistice prezintă o creștere de peste 100%, diminuare se 

observă doar în cazul vilelor turistice, campingurilor și a taberelor de elevi. 

 
Figură 22. Evoluția numărului de pensiuni turistice și agroturistice din ultimii 10 ani. 

Sursa: INSSE  

 

Analizând numărul de pensiuni turistice și agroturistice în perioada 2003-2013 putem observa 

o creștere mai ales în ceea ce privește pensiunile turistice. La fel a crescut și numărul 

pensiunilor agroturistice în această perioadă. 
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Figură 23 Sosiri ale turiștilor in structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica, pe 

tipuri de structuri, tipuri de turiști, în județul Mureș 

Sursa: INSSE  

Sosirile turiștilor în județul Mureș în comparație cu sosirile naționale sunt prezentate în 

graficul anterior.  

La nivel național peste 75% dintre sosiri ale turiștilor se numără în unitățile de cazare de tip 

hoteluri. Acest procent la nivelul județului Mureș este de  sub 71%. 

Dintre turiștii sosiți în județul Mureș aproape 12% se cazează în pensiuni turistice aproape 7% 

în moteluri și sub 6% în pensiuni agroturistice, deci mediul rural. 

Aceste procente diferă de procentele realizate la nivel național unde sosirile în pensiuni 

turistice și moteluri este mult mai redus iar în pensiunile agroturistice este un mic mai mare. 

Majoritatea turiștilor care vizitează Regiunea Centru sunt români, proporția străinilor nefiind 

totuși neglijabilă (20%). 

Aria geografică de proveniență a turiștilor străini cuprinde majoritatea țărilor europene, 

precum și unele state extraeuropene (SUA, Canada, Israel ). 

Cei mai mulți turiști străini provin din țări apropiate geografic, furnizoare tradiționale de 

turiști (Ungaria, îndeosebi dar și Austria, Polonia, Cehia, Slovacia), dar se înregistrează și un 

număr apreciabil de turiști originari din țări mai îndepărtate (state din Europa de Vest, Israel, 

SUA). 
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Potențialul de creștere a numărului de turiști străini este mare, în special pe segmentul 

turismului cultural. Dispunând de un potențial semnificativ, turismul de sănătate și wellness 

este un alt domeniu de interes pentru piața externă , în prezent acesta fiind exploatat doar într-

o măsură redusă . 

 
Figură 24. Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica în 

regiunea Centru 

Sursa: INSSE  

În regiunea Centru atât turiștii români cât și turiștii străini preferă perioada de vară și perioada 

sărbătorilor de iarnă. 

Cei mai mulți turiști care vizitează regiunea sunt turiștii români care pe lângă perioada de vară 

vizitează regiunea și în luna decembrie. 

Numărul turiștilor sosiți din graficul anterior prezintă fluctuația în decursul anului astfel cele mai 

aglomerate luni sunt lunile iunie-august iar în decursul ultimilor 2 ani se poate observa o creștere 

generală a numărului de turiști sosiți în regiune. 

Principalele forme de turism practicate în regiunea Centru: 
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Figură 25. Grupul țintă in regiunea Centru 

Sursa: ADR Centru 

 Turism montan – turism activ 

Regiunea Centru include părți însemnate din suprafața a 6 din cele 28 de parcuri naționale sau naturale 

ale României și cuprinde numeroase alte arii protejate și rezervații naturale 

 Turism balnear 

Intrat după 1990 într-o perioadă de declin, turismul balnear începe să fie reconsiderat și revalorizat în 

ultimii ani, acesta putând redeveni în perioada următoare una din formele preferate de turism, inclusiv 

pentru piața externă. În acest sens, amintim faptul că România deține o treime din izvoarele de apă 

minerale ale Europei, multe dintre acestea fiind localizate în Regiunea Centru. 

În același timp, diversificarea ofertei turismului balnear, dezvoltarea componentei de agrement și a 

celei de wellness și spa sunt în măsură să aducă noi categorii de turiști (tineri, sportivi, turiști care 

caută ,,distracția”) 

Turismul balnear are în Regiunea Centru o îndelungată tradiţie. Stațiunile balneoclimaterice Sovata, 

Covasna, Băile Tușnad, Bálványos, Malnaş-Băi, Borsec, Lacul Roșu, Ocna Sibiului, Bazna dispun de 

excepţionale resurse curative naturale, valorificate numai în parte. 

 Turism cultural 

Regiunea dispune de resurse însemnate, cu o mulțime de obiective valoroase ce împânzesc teritoriul 

regiunii și câteva repere arhitectonice binecunoscute (ansamblul bisericilor fortificate, castelul Bran, 

cetatea Sighișoara, Sibiu, Brașov, Alba Iulia, etc.) precum și festivaluri tradiționale de prestigiu 

(Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu - Ciuc, Târgul de Fete de pe Muntele Găina). 
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Distanța relativ mică dintre obiectivele turistice culturale favorizează integrarea acestora în diferite 

circuite tematice. 

 Turism rural 

Cultura populară autentică, păstrată în forme originare, mai poate fi găsită în multe sate ale Regiunii 

Centru. Satul din această parte centrală a ţării, prin condiţiile social-istorice în care s-a dezvoltat, 

reprezintă o zonă în care de multe ori spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a comunităţilor 

maghiară şi germană, realizând o simbioză plină de originalitate.  

Atrage îndeosebi familiile cu copii , care caută relaxarea într-un mediu liniștit și sănătos. Pe lângă 

turiști i din România, de această formă de turism sunt atrași și turiștii străini interesați de cultura 

românească, aceasta fiind un mijloc direct de cunoaștere a civilizației tradiționale autentice. 

Analizând defalcat pe județe sosirile turiștilor în perioada 2012 noiembrie – 2013 octombrie putem 

observa că cele mai multe sosiri aproape 50 % sunt în județul Brașov, iar județul Mureș atrage 22% 

dintre turiștii sosiți în regiune iar Sibiu este destinația a 17% dintre cei sosiți. Este interesant de 

observat că județul Harghita este destinația a doar 6% din turiștii sosiți în regiune.  

 Turismul de afaceri  

S-a dezvoltat cu precădere în marile orașe și în câteva stațiuni ce oferă un înalt confort de cazare și 

dispun de facilitățile tehnice necesare. (Sursa: ADR Centru) 

 
Figură 26. Media ultimilor 12 luni turiști sosiţi în județele regiunii Centru 

Sursa: INSSE  

Astfel comparând numărul structurilor de primire turistică din aceste județe putem observa 

diferențe semnificative. 
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Județul Harghita deține 20% din structurile regiunii însă doar 6% din turiștii sosiți. Situația în 

județul Brașov, Alba și Covasna este echilibrată 46%, 7% respectiv 6% dintre unități de 

cazare și 45%, 5% si 5% din turiștii sosiți.  

Județul Mureș și Sibiu în schimb reușesc să atragă mult mai mulți turiști chiar dacă din punct 

de vedere al structurilor de primire turistică au doar 14 respectiv 7% din unități în schimb 

reușesc să atragă 22% respectiv 17% dintre turiști . 

Gradul de ocupare la nivel național pentru structurile de primire turistică a fost în jur de 25% 

în anul 2012 marcând un trend descendent.  

Un alt indicator important în analiza sectorului turistic este înnoptarea. Mai jos putem observa 

numărul de înnoptări în funcție de tipul turiștilor străini sau români. 

La fel ca și în cazul sosirilor în regiune lunile preferate de turiști sunt lunile de vară  

 
Figură 27. Fluctuația înnoptărilor in structuri de primire turistica în regiunea Centru pe luni 

Sursa: INSSE  

Putem observa că în cazul turiștilor străini fluctuația înnoptărilor de la o lună la alta este mai 

accentuată.  
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Figură 28. Indicele de utilizare a capacității de cazare turistica pentru perioada 2013-2012  

Sursa: INSSE 

Situația se prezintă și mai rea în cazul pensiunilor turistice și agroturistice unde gradul de 

ocupare este 14 respectiv 13%. 

 
Figură 29. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe tipuri de structuri 

de primire turistica 

Sursa: INSSE  
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Figură 30. Sosiri ale vizitatorilor străini in Romania după categoriile de mijloace de transport utilizate de 

turişti 2012 

Sursa: INSSE  

În ceea ce priveşte mijloacele de transport folosite de către turişti cu ocazia vizitelor în România 

observăm o preponderenţă a călătoriilor cu autoturismul iar pe locurile următoare aflându-se 

transportul aerian şi feroviar. Din perspectiva GAL-ului studiat aceste aspecte sunt favorabile mai ales 

dacă avem în vedere faptul că accesibilitatea cea mai bună în teritoriu este fie folosind transportul 

rutier sau aerian.  

 

3.2 Turismul în GAL 

3.2.1 Teritoriul 

Microregiunea Târnava – Mică - Bălăușeri – Sărățeni este compusă din 7 comune și un 

oraș. 

Comunele Bălăușeri, Fântânele, Ghindari, Veţca, Neaua, Chibed, Sărăţeni și orașele 

Sângeorgiu de Pădure şi Sovata au înființat în 2001 Asociaţia Microregională Târnava – Mică 

Bălăuşeri – Sovata. Din iniţiativa acestei asociaţii s-a format Grupul de Acțiune Locală , 

prescurtat GAL, în data de 08 ianuarie 2010 care s-a constituit fără orașul Sovata care nu s-a 

încadrat în criteriile de eligibilitate pentru programul LEADER. 

Teritoriul cuprinde o populație de aproape 25000 de locuitori și o suprafață de 443 de kmp. 

Teritoriul este situat pe valea Târnavei Mici, în zona cursului superior al Târnavei Mici, 

punctul de contact al Podişului Târnavelor cu piemonturile Carpaţilor Occidentali cu un relief 

tipic zonei colinare, cu dealuri acoperite de păduri. 

Accesibilitatea 

Teritoriul este străbătut de drumul european E60 și de  DN13A, pe traseul Bălăuşeri-Sovata. 
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Cel mai apropriat aeroport este la Târgu Mures (Aeroportul Transilvania), la aproximativ 35 

km de teritoriu, iar autostrada (Autostrada Transilvania) va trece la 20 km de teritoriu. 

Aeroportul din Târgu Mureș face legătura cu importante orașe din Europa și prin cursele 

operate de Tarom cu cele mai importante destinații din lume prin București. Este important de 

menţionat că din acest aeroport o companie low-cost operează zboruri directe către Ungaria, 

Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. 

Prin teritoriu trece calea ferata linia Blaj – Praid. 

Distanțele față de principalele orașe: 

– Târgu Mureș la 24 km; 

– Sighișoara la 26 km; 

– Târnăveni la 36 km; 

– Sovata la 36 km. 

 

3.2.2 Potențialul turistic 

Informare turistică 

În teritoriu în acest moment nu există nici un centru de informare turistică oficială. 

Promovarea zonei și a obiectivelor turistice se realizează prin intermediul inițiativelor publice 

ale agenților economici și ale ONG-urilor. 

Paginile de internet ale unităților administrative cuprind informații despre obiectivele 

turistice, culturale și posibilități de recreere din localitate. Unele site-uri cuprind și date de 

contact ale structurilor de primire turistică. 

Există și pagini de internet care prezintă mai detaliat localitățile sau comunele, pagini care 

sunt administrate ONG-uri locale. Acest pagini oferă informații mai detaliate despre oferta 

turistică a zonei. De ex. http://www.szekelyvecke.hu/ 

Promovarea localităților din zonă se realizează și prin folosirea celor mai moderne metode ca 

de exemplu rețelele de socializare (Facebook) unde comunele sau satele au pagini de 

prezentare. 

Aceste elemente de promovare turistică sunt importante în contextul în care internetul, 

paginile web, portalurile turistice și rețelele de socializare sunt o sursă preferată pentru 

obținerea informației turistice. 

Unități de cazare 

Conform datelor statistice există doar un număr nesemnificativ de structuri de primire 

turistică cu funcțiune de cazare însă în urma vizitei de teren am constatat că realitatea nu este 

http://www.szekelyvecke.hu/


55 
 

în concordanță cu datele statistice existente la nivel INSSE sau a bazei de date a ministerului 

de turism. 

În teritoriu există multe structuri de primire turistică care sunt în curs de acreditare sau 

funcționează ca și case de oaspeți. În administrarea ONG-urilor locale, unităților de cult și a 

administrațiilor publice locale există mai multe case de oaspeți care pot primi grupuri medii 

de turiști.  

Multe familii au amenajat câteva camere în locuință pentru primirea turiștilor dar există și 

unități independente de locuința proprietarilor care pot fi închiriate sau pot primi turiști 

individuali sau în grup. 

Numărul exact al unităților de cazare este foarte greu de determinat însă în urma cercetării pe 

teren am identificat următoarele tipuri de structuri de cazare: 

 

Figură 31. Număr de unități de cazare identificate în teritoriu după tipul de unitate. 

Analizând împărțirea acestor unități de cazare pe comune putem observa că cele mai multe 

unități sunt în comunele apropiate de Sovata și în orașul Sângeorgiu de Pădure. 
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Figură 32. Structuri de primire turistică împărțite pe unitățile administrative din GAL 

 

3.2.3 Obiective turistice 

Natura 

Teritoriul acoperit de GAL este în mare parte arie protejată Natura 2000. 

Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului este localizat pe teritoriul GAL ocupând o suprafață 

de 30925 ha. 

Regimul de protecţie a siturilor ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului şi 

ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare a fost instituită pe baza Hotărârii de 

Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi a Ordinului  nr. 1964/2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca 

parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Cuprinde terenuri împădurite cu păduri de foioase fag și stejar, pășuni și fânețe, precum și 

terenurile agricole. Este un habitat important pentru numeroase specii de păsări de importanță 

comunitara. 

Pe teritoriul GAL se mai regăsește și aria protejată Pădurile de stejar pufos de pe Târnava 

Mare care ocupă o suprafață de 1 ha. 

Obiective antropice 

În teritoriu există nenumărate monumente istorice de valoare locală și națională care pot fi 

încadrate în următoarele categorii: 

- Biserici monument – reformate, unitariene, romano-catolice, etc. 

- Case memoriale 

- Muzee ale satului 
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- Conace 

- Vestigii arheologice 

- Castele  

Biserici Localitatea 

Biserica reformata din Agrişteu construita în 

secolul al XIII-lea, una dintre cele mai vechi 

construcții din microregiune 

Bălăușeri 

Clădirea bisericii evanghelice la Senereuș ridicată 

în secolul al XV-lea (de tip fortăreața), păstrează 

încă amintirea populației de etnie săsească. 

Bălăușeri 

Biserica catolica de la Dumitreni, unde anual, în 

luna august la altarul Sf. Maria are loc pelerinajul 

confesiunii catolice. 

Bălăușeri 

Biserica reformată din localitate din secolul al XV-

lea. Este monument istoric construit în stil gotic. 

Tavanul este plan, cu casete pictate la comanda 

nobilului Szövérdi Gáspár János în anul 1625. 

Fântânele 

Bisericile catolice şi reformate Vețca 

Biserica reformată declarată monument de la 

Sânsimion (având tavan cu casete). 

Neaua 

Turnul clopotului, clopotul nou al bisericii (datează 

din anul 1836, pe cel vechi o inscripție indica 778 

de ani vechime, perioada în care slujea 

comunitatea). 

Neaua 

Cimitirul din Viforoasa cu pietre funerare cu 

valoare deosebită.  

Fântânele 

Biserica reformată din Rigmani şi turnul clopotului. Neaua 

Biserica reformată medievală, care a fost renovată 

şi lărgita în continuu. În anul 1732 s-au 

confecţionat casetele tavanului navei. În mijlocul 

tavanului se găsește stema nobiliara a familiei 

Wesselényi. Amvonul bisericii a fost sculptat în 

anul 1730 din piatră de sculptorul Sipos Dani. 

Sângeorgiu de Pădure 

Bisericile reformate din Ghindari (1791) si Cioc 

(1806). 

Ghindari  

Biserica romano-catolică şi biserica greco-catolică 

din Cioc. 

Ghindari 

Biserica unitariană din Cioc a fost construită între 

anii 1792-1798. Turnul acesteia este construit din 

piatră si are o înălțime de 40 m. În prezent este 

declarat monument de artă. 

Ghindari 

Biserica reformată la Ştefăneşti construită în anul 

1890, si clopotnița. 

Ghindari 

Biserica reformată la Hoteşti construită în anul 

1760, mobilierul bisericii datează 

din timpul construcției. 

Ghindari 

Biserica reformată construită în anul 1826, în care 

se află renumita orgă construită de meșterul Bodor 

Péter și basorelieful Mátyus István. 

 

Chibed 
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Conace/case memoriale/castele  

Castelul Rhédey reconstruit între 1807-1809 

(monument istoric). 

Sângeorgiu de Pădure 

Clădirea conacului gr. Schell. Bălăușeri 

Conacul Simén din Călimăneşti. – unde a petrecut 

poetul Petőfi Sándor ultima noapte. 

Fântânele 

Conacul Lázár. Fântânele 

Clădirea Bajnóczky. Vețca 

Casa tradițională muzeu din Viforoasa. Fântânele 

Casa tradițională muzeu Szekere Margit. Sângeorgiu de Pădure 

Casa memorială Bozodi György. Sângeorgiu de Pădure 

Clădirea Wesselényi (fost colegiu), construită între 

anii 1835-1836. 

Ghindari 

Muzeul Etnografic al satului. Ghindari 

Conacul Dózsa de la Ghindari construit în 1812 – 

1813. 

Ghindari 

Clădirea „Barátosi” la Stefanesti –declarat 

monument de artă - care a fost construit în secolul 

al XVIII-lea în stil baroc popular. 

Ghindari 

Clădirea şcolii cu clopot, care s-a construit după 

revoluția maghiara din 1848 pentru garnizoana de 

cavalerie a armatei austro-ungare. 

Chibed 

Fostul sediu al Cooperativei Furnica proiectat de 

renumitul arhitect Kós Károly. 

Chibed 

Școala cu clopotniță din lemn (360 de ani). Sărățeni 

Monumente/Statui  

Monumentul eroilor căzuţi. Vețca 

Bazorelieful Visky Árpád (2005). Vețca 

Operele de arta plastica al sculptorului Fekete Pál. Vețca 

Monumentul „Peretele Plângerii” pe malul lacului 

Bezidul Nou ridicat în 1995. 

Sângeorgiu de Pădure 

Monumentul bust de la Stefăneşti (Trei-Sate) a lui 

Szent István, primul rege creștin al maghiarilor, 

încoronat în anul 1000, cu coroana primita de 

la papa  Silvester al II-lea. 

Ghindari 

Statuia de la Hoteşti (Trei-Sate) a Sf. Gizela soția 

regelui Szent István. 

Ghindari 

Statuia prințului Imre de la Cioc (Trei-Sate), fiul 

regelui Szent István si a Sf. 

Gizela. 

Ghindari 

Monumentul bust al baronului Wesselényi la 

Ghindari. 

Ghindari 

În fața bisericii unitariene se află un monument 

dedicat eroilor căzuți în cele două războaie 

mondiale. 

Ghindari 

Sculpturi în lemn a lui Sándor János din Stefăneşti 

(Trei-Sate), şi a altor sculptori. 

Ghindari 

Monumentul ridicat în anul 1999 de Asociaţia 

Culturală Sepr_di János de Chibed, 

în memoria primei atestări documentare a 

localităţii. 

Chibed 
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Monumentul eroilor căzuţi în primul război 

mondial. 

Chibed 

Muzeul Satului înfiinţat în anul 1999 de Asociaţia 

Culturala Sepr_di János de Chibed. 

Chibed 

Bust si un stâlp memorial ridicat în cinstea amintirii 

profesorului Sepr_di János la aniversarea de 130 de 

ani de la naştere. 

Chibed 

Monumentul-bust al lui Mátyus István primul 

medic principal al Scaunului de Mureş. 

Chibed 

Monumentul-bust al lui Dr. Madaras Gábor 

renumit artist, solist de muzică populară. 

Chibed 

Monumentul eroilor căzuți în războaiele mondiale Sărățeni 

Alte obiective  

Portul popular al localnicilor cu care se îmbracă de 

sărbători. 
 

Manufactura de prelucrare a lânii, filarea si țesutul Chibed 

Manufactura fabricării cărămizilor si a țiglelor. Chibed 

Porți secuiești, si alte obiecte de uz şi de ornament 

sculptate (cioplite) în lemn; (Reprezentantul de 

seamă al acestei arte este Király Csaba) 

Sărățeni 

Clădirile termocentralei - martorii a erei comuniste 

dispărute 

Fântânele 

Arboretul Chiparosul de California (Chamaecyparis 

Lawsoniana) din Roua, care are vârsta de peste 75 

de ani şi prezintă interes științific, fiind şi 

rezervație de semințe. 

Fântânele 

Casa vinului găzduit de Conacul Simen din 

Călimăneşti. 

Fântânele 

Sala meşteşugului din Dumitreni. Bălăușeri 

Pivnițele din hotarul satelor, care erau ascunzișuri 

sigure pentru oameni şi depozit de hrană în timpul 

invaziei tătarilor. 

Neaua 

Bazarele de la Chendu de pe lângă drumul E60, 

unde se valorifică şi produsele meşteşugăreşti 

locale. 

Bălăușeri 

Lacul de acumulare cu suprafață de 150 ha înființat 

în locul satului Bezidul Nou. 

Sângeorgiu de Pădure 

 

Dintre aceste toate obiectivele enumerate putem remarca Castelul Rhédey din Sângeorgiu de 

Pădure monument istoric din secolul al XVIII-lea, care în acest moment este în reabilitare cu 

fonduri de la Ministerul Culturii si Cultelor (MCC). Este un obiectiv de patrimoniu cultural 

deosebit care reprezintă un punct de atracţie şi din perspectiva activităţilor turistice 

desfăşurate în zonă. 

Cândva a existat aici un mic muzeu plin de obiecte nepreţuite care atestau trecutul glorios 

Sângeorgiului de Pădure. Acum, valoroasele obiecte sunt la Târgu Mureș și după reabilitare 

administrația locală intenționează să readucă o parte din acele obiecte și să redeschidă 

muzeul. Conform planurilor această clădire va avea un rol foarte important în turismul zonei, 

dar, chiar și așa este un popas frecvent al turiștilor care ajung în zonă. 
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Figură 33. Castelul Rhedey din Sângeorgiu de Pădure 

Activități recreaționale 

Bazinul de acumulare de la Bezidul Nou (sau aşa cum se cunoaşte Lacul Bezid) este un lac 

artificial pe cursul pârâului Cuşmed, unul din afluenţii versantului stâng al râului Târnava 

Mică. În locul unde se află astăzi lacul, odinioară s-a situat satul Bezidul Nou, care a fost 

inundată şi doar câteva ruine mai stau ca martori ai vremurilor trecute. Au existat mari 

divergenţe de opinie referitoare la utilitatea acumulării, fiind contrapuse două argumente 

majore: utilitatea acumulării din punct de vedere al atenuării viiturilor si realizarea unei 

rezerve majore de apă, respectiv consecinţele socio-umane ale inundării localităţii Bezidul 

Nou care în opinia multora reprezenta preludiul distrugerii satelor în perioada comunistă. 

Construcţia barajului a început în 1975, dar în 1977 lucrările au fost sistate, apoi din anul 

1984 procesul de construcţie a demarat şi până-n anul 1992 cota apei din lacul de acumulare a 

atins înălţimea preconizată. Barajul are o înălţime de 28 m şi o lungime de 625 m, iar 

suprafaţa lacului fiind aproximativ de 157 kmp. 
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În prezent zona a căpătat o semnificaţie turistică datorită calităţii de lac de agrement (pescuit, 

plimbări cu barca, înot şi surfing) şi a peisajului înconjurător potrivit pentru construcţia de 

vile de vacanţă. 

Drumeții, călărie 

În teritoriu există posibilități pentru excursii la sfârșit de săptămână, sau mai bine spus ture de 

2-3 zile, care pot avea loc în orice zi a săptămânii (nu doar în week-end) şi care se pot efectua 

pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Drumeţiile se efectuează în zone sigure din 

toate punctele de vedere, zone care nu prezintă nici un fel de pericol pentru participanţi. 

Peisajul natural intact și curat atrage orice grupă de vârstă pentru o drumeție prin păduri sau 

chiar o plimbare cu bicicleta. 

Există posibilitatea pentru excursii călare pe trasee desemnate special, fiind mulți localnici 

care au cai și ponei care pot fi folosite pentru aceste activități. 

Vânătoare 

În România există aproximativ 60.000 de vânători iar suprafața parcului cinegetic românesc 

este de șase milioane de hectare. Anual sunt vânați aproximativ 60.000 de mistreți și 5.000 de 

ciute. Un cerb costă între 550 și 8.000 de euro, în funcție de valoarea trofeului, un mistreț 

între 250 și 750 de euro, în funcție de mărimea colților, un urs carpatin între 5.000 și 7.000 de 

euro, un cocoș de munte 1.000 de euro pe bucată, iar capra neagră - 2.800. Cel mai vânat 

animal în România este iepurele de câmp, pentru care vânătorii plătesc 20-25 de euro. 

Afacerea aduce anual aproape 100 de milioane de euro la bugetul de stat. 

Conform statisticilor, România este țara europeană cu cei mai mulți lupi în sălbăticie, peste 

3.000 de exemplare. Însă în fiecare an, în România sunt găsite exemplare împușcate ilegal 

pentru simplul motiv că fac concurență vânătorilor de căprioare și mistreți; mai mult, uciderea 
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lupilor s-a transformat într-o veritabilă afacere internațională, anual, străinii fiind invitați să 

vâneze în România, pentru simplul motiv că la ei în țară nu mai au așa ceva. 

Fauna sălbatică a României - bine reprezentata numeric, ca diversitate de specii si ca valoare a 

trofeelor, a constituit un subiect de pasiune si de activitate vânătoreasca pentru toate paturile 

sociale pe parcursul mileniului al II-lea, de la capetele încoronate pana la oamenii simpli, 

rămânând de fiecare data, de la o generație la alta, suficient de mult si de bogat vânat pana in 

zilele noastre. 

În teritoriul Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni activează mai multe asociații de vânătoare 

care administrează fondul de vânătoare. 

În acest moment sunt foarte mulți vânători care vin din zonă și din străinătate la vânătoare în 

teritoriu. 

În hotarul comunei Ghindari funcţionează un aeroport care deserveşte doar aviaţia sportivă. 

 
Sursa: http://www.photoavia.net 

Obiective turistice legate de ocupația sătenilor: 

Meșteșuguri 
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Împletitul din pănușă de porumb în localitățile Chendu Mic, Chendu Mare si Dumitreni. Sunt 

obiecte artizanale şi de uz casnic foarte căutate mai ales de turiștii străini. Mărfurile sunt 

vândute în magazinele proprii lângă șoseaua E60 (ruta Bălăuşeri-Sighişoara). Obiectele 

confecționate de numeroși meșteri (Nagy Margit de exemplu) au valoare artistică cu reputație 

internațională. 

Acest meșteșug are tradiție de peste 70 de ani şi s-a răspândit din Dumitreni în celelalte sate. 

În teritoriu producția de obiecte artizanale și meșteșugurile specifice sunt practicate la scară 

largă.  

Țesutul, sculptura în lemn, dantelele lucrate manual, pictura mobilierului cu motive 

tradiționale, împletitul de nuiele, manufactura țiglei și a cărămizilor, prelucrarea lânii, filarea 

și țesutul covoarelor și a veșmintelor populare sunt doar câteva din meșteșugurile practicate 

de localnici. 

Gastronomia 

Gastronomia locală este una din principalele atracții turistice ale zonei și în general al 

Transilvaniei, turiștii fiind interesați de mâncărurile tradiționale ardelenești. 

În zonă se practică viticultura vinurile din Călimănești și Bălăușeri fiind renumite pentru 

calitatea deosebită. În multe gospodării încă se coace pâinea de casă în cuptoare tradiționale, 

iar pălinca de prune este foarte apreciată de turiști. 

Gospodinele din teritoriu pregătesc sarmale, gulyas, prăjituri și plăcinte specifice zonei care 

pot fi servite de către turiștii care vizitează zona. 

Floricultura 
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Satul Ghindari, sat aflat la jumătatea distantei dintre Sovata si Bălăuşeri nu e un sat mare, 

mare e însă iubirea locuitorilor săi pentru flori. 

 

Există flori in fata caselor, in curţi, în grădini sau pe mesele sătenilor, aşezate într-o vază. 

Inițiativa a început după anul 1989, un sătean pe nume Farkas a cărui pasiune de-o viaţă erau 

florile, a pus pe picioare o mică afacere în domeniul cultivării şi comercializării florilor. El a 

ridicat prima seră, apoi a doua, apoi a treia. Azi pe şoseaua Tg. Mureş-Sovata mulţi turişti 

români sau străini fac un popas la "Grădina cu flori".  

Multe flori merg la export, însă a devenit și o atracție turistică fiind foarte cunoscut de cei 

care traversează zona.  

Ceapa de la Chibed 

Ca un element specific pentru agricultura din satul Chibed putem aminti cultivarea cepei 

roşii pe suprafeţe destul de mari, ceapă, din care o parte este valorificat toamna imediat după 

recoltă iar, o parte este păstrat în gospodării până în primăvara anului următor când este 

valorificat la pieţe, şi în magazine din oraşele apropiate. 

Aproape în fiecare gospodărie se cultivă ceapa iar o parte din producție se vinde chiar în fața 

porții împletite așa cum putem observa și în imaginea următoare.   
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Figură 34. Ceapa împletită și expusă pentru vânzare în comuna Chibed 

Viticultura 

Țările europene, Lumea Veche, cu o tradiție îndelungată în ceea ce priveşte viticultura, au 

înțeles de mult timp că vinul nu este doar o licoare într-o sticlă, au înțeles că vinul este o 

poveste, este istorie și civilizaţie, este tradiție rurală și farmec urban. Au înțeles că este la fel 

de important ca iubitorii de vin și nu numai nu trebuie să se bucure de vinuri prestigioase în 

restaurante sau acasă ci și să pășească pe tărâmul viței de vie, acolo unde ea crește – în 

fermecătoarea vale a Loirei sau în însorita Sicilie, pe majestuoasele coline ale văii Rinului sau 

în misterioasa Transilvanie. 

Cultura viţei de vie şi prepararea vinului din zona Târnavelor reprezintă o ocupaţie 

tradiţională provenită din patrimoniul cultural al locuitorilor săi, în care condițiile de climă şi 

sol pentru cultura viţei de vie sunt dintre cele mai favorabile. Ansamblu acestor condiţii este 

completat de o altă componentă a cadrului natural, relieful, care joacă un rol important în 

viticultura arealului. 

Datorită numeroaselor proprietăţi, în unele sate din teritoriul GAL-lui există adevărate străzi 

de pivniţe. Construite în mal sau în deal acestea au faţade de cărămidă şi uşi din lemn şi fier 

ghintuite, adesea ferecate cu lacăte imense. În ultima perioadă s-au organizat multe 

concursuri, degustări și serbări legate de vinuri care au atras în zonă mii de turiști dar și 

personalități din județ și din străinătate. 
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Figură 35. Serbarea și concursul de vinuri de la Bălăușeri 

Sursa: Nepujsag 

Trasee tematice: 

Parte a unui program ecoturistic, „Drumul sării" este un traseu „verde" ce parcurge regiuni 

din judeţul Mureş de o frumuseţe aparte. 

Iniţial, Drumul sării era drumul comercial antic pe care se transporta anevoios sarea de la 

saline la locurile de desfacere, sarea fiind pe atunci un produs deosebit de valoros. În prezent 

se doreşte refacerea acestui traseu. 

"Drumul Sării", traseu turistic de 50 de Km situat în judeţul Mureş, leagă localităţile Târgu 

Mureş, Beu, Valea, Silea şi Praid şi reface drumul pe care, pe vremea romanilor, se transporta 

sarea. Drumul leagă Valea Mureşului de Valea Nirajului şi a Târnavei Mici şi contribuie la 

dezvoltarea turismului ecologic în zonă, prin facilitarea accesului celor interesaţi la vizitarea 

unor sate aflate la distanţă mare de drumurile judeţene sau naţionale. 

Traseul tematic Drumul Maria 

Este un traseu turistic, un drum de pelerinaj o colecție de valori și cultură ce generează 

experiență spirituală inedită. Drumul Maria este un proiect aflat în dezvoltare la nivel 

european care traversează Europa Centrală și reprezintă o rețea turistică pe traseul dintre 

Mariazell din Austria și Şumuleu Ciuc cu o distanță de 1400 de km. 

Acest traseu poate fi parcurs pe jos în 60 de zile sau cu bicicleta în grup sau individual fiind 

marcat cu indicatoare și turiștii primesc informații și recomandări pentru cazare prin 

intermediul unui ghid de pelerinaj. 

Traseul străbate microregiunea iar în perioada august, înainte de sărbătoarea Sfânta Maria 

mulți pelerini ajung în zonă pe jos sau cu biciclete. 

 

Evenimente culturale și sportive, obiceiuri și tradiții locale 

Teritoriul se bucură de un calendar al evenimentelor culturale și recreative extrem de bogat. 
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Obiceiurile și tradițiile legate de sărbătorile religioase sunt păstrate în majoritatea localităților 

astfel se practică obiceiurile legate de Paști și Crăciun. 

În luna Februarie – Martie se organizează în mai multe localități sărbători și carnaval cu 

ocazia Fărșangului.  

Legat de activitățile agricole este sărbătoarea Culesului Viei, aşa numitul Bal al Strugurilor 

care reprezintă eveniment important în calendarul activităților culturale nu numai în satele în 

care se practică viticultura. 

Cultura populară, dansurile, cântecele și legendele locale au o valoare importantă în teritoriu. 

Aproape în fiecare sat sau comună se organizează evenimente Fii satului sau Zilele Comunei 

în cadrul cărora aceste valori culturale sunt promovate de către copii și tineri din localitate. În 

Figură 36 Calendarul evenimentelor culturale și sportive din Sângeorgiu de Pădure 
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teritoriu activează mai multe ansambluri folclorice de copii dar și adulți care participă la 

evenimentele de profil la nivel național și internațional. 

Posibilitățile cele mai relevante de desfășurarea a unor evenimente culturale si de sport sunt 

oferite în orașul Sângeorgiu de Pădure. În comuna Bălăușeri se organizează săptămânal târgul 

de produse, un prilej de întâlnire a oamenilor din zonă. Sunt și în alte localități târguri 

periodice ca de exemplu la Fântânele Târgul de ziua Katalin.  

Manifestări culturale legate de serbările naționale, etnice sunt organizate în comunele din 

teritoriu ca de exemplu 15 Martie ziua maghiarilor de pretutindeni, 20 August. La Ghindari s-

a organizat în mai Maialul Secuiesc unde au venit participanți din întreaga secuime. 

 

Un eveniment important în viața culturală a microregiunii este evenimentul Zilele Sfântu 

Gheorghe o manifestare complexă organizată de către primăria din localitate și ONG-urile din 

oraș. Evenimentul a ajuns la ediția 22 și are o durată de 5 zile cuprinzând atât evenimente 

culturale și sportive cât și de petrecere a timpului liber. Ca şi un element specific legat de 

acest eveniment poate fi menţionat faptul că la ea sunt invitaţi să participe şi reprezentanţii 

comunităţilor înfrăţite în mod special cele a căror denumire este derivată din numele de 

Sfântu Gheorghe. 

Atracții turistice relevante din zonă 

Sovata – este una din cele mai importante stațiuni balneare din România. Situată la o distanță 

de 60 km față de municipiul Târgu Mureș, în depresiunea Praid-Sovata, la poalele Munților 

Gurghiu,Sovata este o stațiune ce și-a câștigat renumele datorită proprietăților curative ale 

apei celor 8 lacuri din zonă. 
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Lacurile cu ape clorurate și sodice, cât și nămolul din ele, au proprietăți terapeutice pentru o 

multitudine de afecțiuni, în special pentru afecțiunile ginecologice, afecțiunile degenerative și 

cele post-traumatice. 

Lacurile din Sovata sunt renumite atât pentru efectul terapeutic cât și pentru fenomenul de 

heliotermie. 

Pe lângă infrastructura complexă de tratament, stațiunea Sovata dispune de multiple 

posibilități de agrement, inclusiv în anotimpul rece, aici fiind amenajate două pârtii de schi. 

Praid - Stațiune balneară pentru tratarea bolilor aparatului respirator. În interiorul salinei se 

găsesc un muzeu, o biserică, o cramă. 

Una dintre cele mai mari mine de sare din Europa şi din România, Salina Praid datează încă 

din perioada Imperiului Roman. Aerul din salină este puternic ionizat şi deosebit de eficient în 

tratarea afecţiunilor respiratorii. 

Aici sunt amenajate săli subterane de tratament. În timpul sezonului de vară, numărul 

persoanelor care vizitează mina și a bolnavilor care se tratează aici, ajunge până la cifra de 

2500-3000/zi. Pe timpul iernii funcționează 2 pârtii de schi. 

Târgu Mureș - Unul dintre cele mai importante și dinamice orașe ale Regiunii Centru, cu un 

trecut istoric bogat și o valoroasă moștenire arhitecturală și culturală. Orașul Târgu Mureș 

deține numeroase instituții de cultură de interes major (muzee de istorie, de artă, de științe 

naturale, teatre, săli de spectacole etc). O mențiune aparte trebuie făcută pentru biblioteca 

documentară Teleki-Bolyai, instituție ce adăpostește una din cele mai bogate colecții de carte 

veche din țara noastră. În fiecare an, orașul găzduiește unul din cele mai importante festivaluri 

de muzică din țară – festivalul Peninsula (exceptând anul 2013 când aceasta a fost organizat în 

Cluj – Napoca). O altă atracție a municipiului Târgu Mureș o constituie zona de agrement 

Week-end, un complex format din mai multe ștranduri. 

Sighişoara - este una din puținele cetăți locuite din Sud-Estul Europei și singura de acest gen 

din România. Cetatea Sighişoarei este considerată un strălucit exemplu de prezervare a 

moștenirii culturale a sașilor transilvăneni într-o zonă de interferențe culturale între Europa 

centrală și Spațiul creștin ortodox. Acest motiv a stat la baza includerii sale în anul 1999 în 

patrimoniul mondial UNESCO. 

Specificul cadrului natural şi atracţii antropice, inventarierea atracțiilor turistice: naturale, 

culturale, gastronomice, balneare, sportive etc. 

3.3 Proiecte şi investiţii pentru dezvoltarea turismului rural 

Stadiul actual al afirmării fenomenului turistic relevă cote inferioare şi numeroase probleme 

ce se cer rezolvate în vederea derulării sale optime. Abordarea frontală a tuturor acestor 

rămâneri în urmă este practic imposibilă datorită lipsei suportului financiar. 
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La nivel regional, dezvoltarea turismului a fost definită ca una din prioritățile majore ale 

dezvoltării regionale. Acestor măsuri de dezvoltare cuprinse în Planul de Dezvoltare a 

Regiunii Centru pentru perioada 2007- 2013 le corespund cele 3 domenii majore de 

intervenție din cadrul Axei 5 ,,Dezvoltarea și promovarea turismului” a Programului 

Operațional Regional (POR), principalul instrument prin care autoritățile locale și județene, 

organizațiile neguvernamentale și companiile din regiune pot beneficia de importante fonduri 

nerambursabile pentru dezvoltarea turismului. 

Actualmente, la nivelul Regiunii Centru, doar în cadrul primelor 2 domenii majore de 

intervenție sunt în curs de implementare proiecte în valoare totală de peste 350 milioane lei, 

care vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltării sectorului turistic din regiune. 

Domeniul 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 

 

Figură 37. Valoarea investițiilor contractate prin POR distribuite în județele din regiunea Centru 
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Figură 38. Distribuția județeană a proiectelor finanțate din POR în funcție de numărul contractelor. 

 

 

Figură 39. Stadiul implementării proiectelor contracte în regiunea Centru în funcție de valorile proiectelor 
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Figură 40. Valoarea proiectelor contractate pe DMI 5.1 în regiunea Centru. 

Dintre aceste proiecte finanțate din POR nici un proiect nu vizează investiții directe în 

teritoriul GAL. 

Un alt program relevant pentru domeniul studiat este Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR), în cadrul căreia Măsura 313 Încurajarea activităților turistice se în cadrează 

în Axa III – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și 

are ca obiectiv general dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la 

creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea 

atractivității în spațiul rural. 

Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la: 

1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism 

2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism 

3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice 

4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor 

Prin măsura de finanțare 313 Încurajarea activităților turistice, Agenţia de Plăţi pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit a primit și a evaluat 3.703 de dosare de cereri de 

finanțare pentru proiecte de investiții in valoare de 569.890.748,07euro.  

Conform bazei de date de pe site-ul agenției în acest moment sunt 1.553 de proiecte 

contractate cu o valoare publică de peste 220 de milioane de euro. 

Măsura 

Proiecte depuse Proiecte selectate 

Contracte / decizii 

de finanţare 

încheiate 

Plăţi 

efectuate 
  

Nr.  
Valoare 

publică  
Nr.  

Valoare 

publică  
Nr. 

Valoare 

publică  

Valoare 

publică  
Sesiune 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

Alba Iulia Rupea Tg Mures Sibiu Regional Sibiu



73 
 

313 

121 22.571.382 100 19.839.170 43 7.477.030 5.584.627 

18 

septembrie-

30 

octombrie 

2008 

152 26.844.380 122 23.469.425 57 10.346.819 7.710.635 

17 

noiembrie - 

17 

decembrie 

2008 

329 57.986.890 270 47.119.409 159 25.859.369 18.137.276 

12 

octombrie - 

06 

noiembrie 

2009 

209 35.398.758 142 25.089.534 91 15.143.919 8.977.174 

16 

noiembrie - 

11 

decembrie 

2009 

589 96.166.316 445 70.663.462 319 49.456.429 11.069.940 

01 iulie  - 

30 iulie 

2010 

297 45.274.969 213 31.385.661 187 27.940.933 2.913.773 
01 - 31 

martie 2011 

2.006 285.648.053 1.292 174.523.222 697 84.289.089 67.627 

17 aprilie - 

16 mai 

2012 

TOTAL 2.006 285.648.053 2.584 392.089.882 1.553 220.513.588 54.461.052   

 

Dintre aceste proiecte există un singur proiect care vizează investiții în teritoriul GAL.  

 

4 Analiza pieţei turistice de pe teritoriul GAL TÂRNAVA MICĂ-

BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

4.1 Rezultatele sondajelor 

În regiunea GAL Târnava Mică Bălăușeri – Sărățeni au fost identificate 11 unități de cazare în 

localitățile Bălăușeri, Sărățeni, Chibed și Sângeorgiu de Pădure, 5 dintre ele au fost 

chestionate, iar una a refuzat să participe. Dintre acestea, două au website-uri proprii, celelalte 

având datele de contact disponibile pe website-uri de specialitate – pensiunea Madaras din 

Chibed și complexul turistic Romantik din Bălăușeri.  

Din numărul total de unități turistice, 6 au avut un număr de telefon la care să fie contactate, 

una dintre ele refuzând să ne răspundă la întrebări. Astfel, au fost chestionate următoarele 

unități turistice:  

 Pensiunea Vass - Sângeorgiu de Pădure, 

 Pensiunea Madaras – Chibed, 
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 Motel Restaurant Kapusi – Bălăușeri,  

 Complex turistic Romantik – Bălăușeri, 

 Pensiunea Monika – Sărățeni. 

În zona Gal-ului există diverse unități de cazare: casă de oaspeți (Pensiunea Monika din 

Sărățeni), pensiuni (pensiunea Madaras din Chibed și pensiunea Vass din Sângeorgiu de 

Pădure)și hotel sau motel (motel Restaurant Kapusi din Bălăușeri; complexul turistic 

Romantik din Bălăușeri). În ceea ce ține de gradul de clasificare, toate unitățile de cazare au 

între 2-3 margarete.  

Numărul de angajați este cuprins între 1-5 angajați, aceștia fiind angajați din familie, localitate 

sau din zonă. Execepție fac pensiunea Monika din Sărățeni, care nu are nici un angajat și 

complextul turistic Romantik din Bălăușeri, unde sunt angajate peste 10 persoane din 

localitate și din zonă. Angajații tuturor unităților de cazare sunt calificați, în afară de  

pensiunea Madaras din Chibed, unde doar o parte dintre aceştia dispun de calificare.  

Trei din cele 5 unități chestionate dispun de un restaurant, dar în același timp, majoritatea 

unităților oferă pensiune completă sau masă la cerere. Toate unitățile dispun de parcare auto 

pentru turiști. Motelul restaurant Kapusi și pensiunea Vass au în dotare și un magazin pentru 

turiști, cea din urmă oferind și servicii de coafură, frizerie sau cosmetică.  

Două din cinci unități chestionate oferă programe de agrement turiștilor, precum vizite la 

obiective turistice, activități legate de datini și obiceiuri locale sau activități locale, fiind atrași 

de produsele tradiționale locale și produsele meșteșugărești din zonă. De asemenea, turiștii 

sunt atrași de natura din zonă, de zona turistică Sovata, muzee, lacuri sau istoria locului.  

Toate persoanele chestionate au declarat că vara este anotimpul în care sunt cei mai solicitați, 

turiștii venind în zonă cu ocazia unor evenimente locale. În ceea ce ține de numărul turiștilor, 

toți respondenții au declarat că acesta a scăzut, la fel și durata sejurului, doar la motel 

restaurant Kapusi numărul a rămas același.  

Turiștii vin în mare parte la unitățile de cazare chestionate pentru odihnă și relaxare, nu și în 

cazul complexului turistic Romantik sau motelului restaurant Kapusi, unde scopul vizitei este 

tranzitul.  

În funcție de părerile verbale exprimate de consumatori și studii de piață, prin mijloace online, 

prin recomandările client-client, website-uri proprii și website-uri specializate sau chiar 

publicitate exterioară (pensiunea Monika din Sărățeni)  -  acestea sunt modalitățile de 

promovare ale unităților de turism chestionate.  

Nu toate persoanele chestionate au știut să ne răspundă la întrebările legate de cum ar putea să 

se implice mai mult autoritățile locale sau naționale în dezvoltarea turismului, toți însă 

întâmpină probleme legate de fiscalitate excesivă, dificultate de accesarea finanțărilor sau 

infrastructura de acces precară. În general, proprietarii de unități de cazare și-ar dori o mai 

mare implicare a autorităților prin promovarea turismului, prin crearea unei infrastructuri 

potrivite.  
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Toate unitățile de cazare au ca surse de venit fondurile proprii, iar materiile prime le procură 

din zonă, de la firme specializate (3 din 5) sau le produc singuri (pensiunea Madaras din 

Chibed și pensiunea Monika din Sărățeni).  

În ceea ce ține de serviciile de consultanță în vedere obținerii unor surse de finanțare interne 

sau externe, doar complexul turistic Romantik a apelat. Nici o unitate de turism nu a accesat 

fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii, chiar dacă există cazuri unde proprietarii au 

scris proiecte, dar nu au primit finanțare (complexul turistic Romantik din Bălăușeri), celelalte 

însă nu sunt interesate. Motivele sunt diverse: unele nu se încadrează la criteriile de 

eligibilitate sau se tem de birocrația excesivă.  

Niciuna din unitățile de cazare chestionate nu face parte dintr-o rețea de profil național sau 

local.  

4.2 Promovarea turismului  

În acest moment turismul din teritoriu este promovat în primul rând prin intermediul 

Internetului. 

Există mai multe portaluri care prezintă oferta turistică din zonă pe lângă ofertele din regiune 

și țară ca de ex. www.szekalyszallas.ro, www.erdelyiszallas.ro, www.szekelyfoldiinfo.ro, 

www.erdelyiutazas.hu, www.erdelyikulcsoshazak.hu, www.erdelyiturizmus.hu, 

www.turistinfo.ro, www.lapensiuni.ro, www.cazareinsecuime.ro 

S-a dezvoltat și o aplicație pentru telefoane mobile prin intermediul căruia se pot accesa 

informații legate și de această zonă. http://www.szeklerland.info/ 

Turismul electronic (electronic tourism sau e-tourism în engleză) este parte a comerțului 

electronic și unește unele din cele mai rapide tehnologii în dezvoltare, cum sunt cea a 

comunicațiilor și tehnologiei informațiilor, industria ospitalității și cea a managementului/ 

marketingului/ planificării strategice. „e” indică starea de electronic și reprezintă piețele 

electronice (e-marketplace în engleză), unde afacerea electronică (e-business în engleză) 

întâlnește e-consumatori, e-guvernare, e-partneri și alte afaceri electronice pe platforme 

electronice. 

Procesele de dezvoltare din cadrul tehnologiei informației și comunicațiilor și Internetul, în 

particular, au revoluționat întreaga industrie a turismului, generând noi modele de afaceri, 

schimbând structura canalelor de distribuție specifice turismului și reproiectând toate 

procesele ce țin de această industrie și, nu în ultimul rând, influențând furnizorii de pachete 

turistice, destinațiile și stakeholderii. 

http://www.erdelyiszallas.ro/
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/
http://www.erdelyiutazas.hu/
http://www.erdelyikulcsoshazak.hu/
http://www.erdelyiturizmus.hu/
http://www.turistinfo.ro/
http://www.lapensiuni.ro/
http://www.cazareinsecuime.ro/
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Figură 41. Procentul persoanelor care cumpără online sau offline diferite servicii turistice în România 

Sursa: http://www.consumerbarometer.com 

Activitățile specifice turismului electronic presupun existența turoperatorilor, a agențiilor de 

turism și a altor entități cu interese în domeniul turismului în spațiul virtual prin intermediul 

unui portal specializat. Fenomenul în sine are implicații atât pentru consumatorul de servicii 

turistice, cât și pentru cei enumerați mai sus. 

Portalul de turism 

Un portal de turism poate fi văzut ca o infrastructură a unei comunități de afaceri ce oferă un 

mediu transparent pentru dezvoltarea afacerilor din turism. Portalul de turism reunește părțile 

care participă la activitățile turistice și anume furnizorii de servicii turistice (pensiuni, 

hoteluri, baze de tratament), agențiile de turism și nu în ultimul rând consumatorii de bunuri și 

servicii turistice într-un spațiu virtual, în World Wide Web. Participanții își joacă rolurile într-

o transparență totală prin intermediul instrumentelor specifice Internet-ului. 

Portalurile de turism oferă servicii din ce în ce mai diversificate: turiștii nu numai că pot 

rezerva un sejur on-line, dar vor primi toate informațiile prin poșta electronică și vor plăti 

totul on-line, prin intermediul cărții de credit. 

Turismul electronic implică pentru consumatorii finali următoarele aspecte: e-informare, e-

rezervare (hoteluri, mijloace de transport etc.) și plata electronică. 

e-Informare 

Etapa de e-informare presupune oferirea de informații în cadrul portal-urilor specializate, 

broșuri electronice, ghiduri turistice audio, albume foto (imagini statice și panorame), imagini 

în timp real sau clipuri video, și chiar jurnale de călătorie prin intermediul blogurilor sau chiar 

comunități virtuale specializate, gen Virtual Tourist, și de ce nu, ghidurile oferite prin 

intermediul orașelor virtuale. 
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e-Rezervare 

Rezervărilor on-line sunt utilizate cel mai mult în domeniul hotelier, al transporturilor aeriene 

și pentru serviciile de închiriere autoturisme. 

Serviciile de rezervări on-line, ca servicii ale societății informaționale, trebuie să se 

conformeze exigențelor legale care își au izvorul în actele normative ce fac referire la 

serviciile de Internet în general și la cele de comerț electronic și încheiere contractelor la 

distanță în particular. 

Plata electronică 

Consumatorii pot folosi cărți de credit, cecuri electronice, bani digitali (digital cash în 

engleză) sau chiar microcash, când plățile însumează doar câțiva cenți. Multe din sistemele 

electronice de plată pe Internet sunt echivalentul electronic al sistemelor folosite zi de zi, cum 

sunt cărțile de credit, cecurile etc. Până și banii digitali, meniți să reprezinte moneda forte, 

sunt disponibili. 

Cardul, de debit sau de credit, poate îndeplini în anumite condiții și alte funcții, cum ar fi 

aceea de acoperire a unor riscuri, la fel ca și o poliță de asigurare sau aceea de asistență pentru 

anumite situații. 

 
Figură 42. Comportamentul de studiere a pachetelor turistice de către consumatori 

51% dintre consumatori studiază ofertele exclusiv online iar 45% au studiat oferta atât online 

cât și offline în total 96% dintre cumpărători au folosit internetul pentru conspectarea 

ofertelor. Doar 2% dintre consumatori au studiat ofertele exclusiv offline și 2% dintre 

consumatori nu au derulat nici o activitate de studiere înaintea cumpărării. 
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Figură 43. Procentul cumpărătorilor care au studiat oferta online înainte de cumpărare 

86% dintre consumatori au folosit motoare de căutare pentru această activitate.  

În ceea ce privește dispozitivele utilizate pentru această activitate majoritatea consumatorilor 

au folosit calculatoare sau laptopuri (74%), 8% dintre consumatori au folosit telefoane mobile 

iar 1% tablete. 

49% dintre cumpărători au studiat oferta online înainte de a cumpăra online pachete turistice 

iar 48% înainte de a cumpăra offline. 

Un element important este gradul de penetrare a Internetului pentru a putea stabili impactul 

acestuia asupra turismului. 

Chiar dacă în mediul rural gradul de penetrare a internetului este scăzut grupul țintă pentru 

informația turistică și oportunitățile de rezervare și cumpărare online este mai ales populația 

urbană. 

 
Figură 44. Penetrarea internetului în lume 

Sursa: Banca mondiala 
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5 Oportunități pentru turismul din TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-

SĂRĂŢENI 

Industria turismului este în continuă transformare. Nevoile turiștilor și așteptările acestora 

sunt în creștere iar competitivitatea actorilor economici implicați cunoaște aceeași traiectorie 

ascendentă.  

Există multe oportunităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea ofertei turistice atât din perspectiva 

operatorilor cât şi din cea a turiştilor, consumatorilor. Strict corelat cu tendinţele existente în 

piaţa turismului, turismul rural a cunoscut în ultima perioadă o transformare dată de mutațiile 

structurale ale spațiului rural în sine. Dezvoltarea conectărilor infrastructurale, urbanizarea, 

migrația spre centrele urbane au determinat aceste schimbări, influențând și abordările față de 

turism. Turismul rural, prin formele sale particulare, a devenit tot mai atractiv ca mecanism de 

preîntâmpinare a problemelor mediului rural şi mulţi oameni de ştiinţă, cercetători consideră 

că viitorul comunităţilor rurale se află în oportunităţile economice, sociale şi politice create 

prin turism. Astfel, turismul rural s-a transformat într-o activitate prosperă, cu o creştere 

rapidă şi un rol important în planul dezvoltării economice a comunităţilor rurale
1
. Oferta 

turistică rurală este foarte variată şi se adresează unor segmente de piaţă diverse. Se poate 

vorbi în paralel cu activitatea turistică rurală, de o preocupare generală pentru activităţi de 

salvare a patrimoniului arhitectural, natural, a tradiţiilor. 

În acest context numeroşi specialişti în turism rural au identificat România ca fiind ţara cu 

potenţialul cel mai mare din Europa în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural. Zonele 

rurale cu un specific tradițional accentuat au rămas tot mai puține iar atracțiile turistice 

complexe care să ofere servicii diverse la aceeași locație sunt foarte puține. 

Pentru a valorifica însă acest potenţial este nevoie de investiţii atât în infrastructura fizică cât 

şi cea umană, de elaborarea şi implementarea unor strategii realizate la nivelul unor zone 

compacte unde potenţialii turişti să primească o ofertă integrată de servicii în funcţie de 

specificul zonei. Considerăm că în acest sens programul Leader reprezintă o oportunitate 

foarte bună fiindcă parteneriatul poate dezvolta toate elementele necesare pentru a avea o 

ofertă integrată bazată pe atuurile zonei şi să susţină toate fazele de planificare, implementare, 

evaluare a unei politici integrate de dezvoltare a turismului în zonă.  

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm câteva modele de bună practică în acest sens 

care au fost dezvoltare, sau pot fi replicate prin programului Leader şi care au avut ca punct 

central dezvoltarea turismului rural.  

5.1 Ballyhoura (Irlanda) 

Zona rurală BallyhouraÕs (http://www.ballyhoura.com ) este atractivă și specifică mediului 

rural irlandez, dar fără a avea o resursă turistică aparte. Elementul de bază în promovarea 

turistică viza promovarea ofertei turistice ca şi o veritabilă experiență rurală și prin 

                                                           
1
 http://www.strategiimanageriale.ro – Dorobanţu Maria Roxana – Forme de dezvoltare şi promovare a 

turismului rural în spaţiul Uniunii Europene.  

http://www.strategiimanageriale.ro/
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ospitalitate. Regiune a devenit destinație turistică de la 1986. Construită de la o bază redusă, 

aceasta include în prezent o gamă largă de facilități de cazare, atracții de mici dimensiuni 

(cum ar fi fermele demonstrative), precum și facilități de recreere. Strategia de turism are 

două obiective generale pentru a oferi o funcție de marketing, de cooperare, prin intermediul 

grupurilor de întreprinderi care lucrează împreună și pentru a îmbunătăți gama și calitatea 

produsului turistic, pe trei niveluri:  

- încurajarea localnicilor pentru a porni noi întreprinderi; 

- sprijinirea îmbunătățirea și extinderii întreprinderilor existente; 

- atragerea de noi investitori interni.  

Abordarea a fost de a oferi un standard de facilități adecvate pentru piață. Recent, atenția sa 

schimbat de la extinderea gamei de produse la îmbunătățirea calității și performanțele 

afacerilor deja existente. Se acordă atenție și calității infrastructurii și a serviciilor furnizate de 

Ballyhoura Failte ca un întreg. Implicarea comunității este considerată ca fiind foarte 

importantă. Un comitet consultativ format din 50 de membri include reprezentanți din fiecare 

sat și organizațiile locale. Obiectivul marketingului este setat către tur operatori și agenții, 

oferindu-le personal de calitate și pe termen lung. Site-ul propriu BallyhouraÕs a devenit o 

sursă majoră de anchete individuale. O atenție deosebită este acordată calității site-ului, 

precum și utilizarea de cuvinte cheie folosite de motoarele de căutare legate de interesele 

cunoscute consumatorilor. 

Există un serviciu central de rezervări pentru vizitatori individuali. Toți vizitatorii primesc un 

pachet de informații de bază, care include un mesaj de bun venit, chestionare și pliante de 

informare. Toate firmele sunt încurajate să comunice cu oaspeții lor. Ei sunt întrebați despre 

experiențele lor în timpul vizitei, astfel încât problemele să poată fi remediate înainte ca 

aceștia să plece. Ca rezultat au fost făcute ajustări valoroase, cum ar fi introducerea de cursuri 

de comunicare ca un produs. 

Ballyhoura Dezvoltare a administrat mai multe granturi. Alocarea de resurse LEADER de 

exemplu pe acest segment reflectă cererea de pe piață pentru cazare și, de asemenea, de 

servicii turistice de calitate. De exemplu, subvențiile sunt disponibile pentru modernizarea 

structurilor de cazare self-catering. 

a) Gestionarea impactului turismului 

Obiectivele de politică de dezvoltare se concentrează pe maximizarea beneficiilor economice. 

Pentru fiecare inițiativă obiectivele de ocuparea forței de muncă sunt stabilite și monitorizate. 

Angajarea directă se măsoară prin obținerea de feedback de la întreprinderi. În plus, un 

economist angajat de Ballyhoura a dezvoltat un model simplu pentru înregistrarea numărului 

de vizitatori și gradul de ocupare pentru structurile de cazare și a corelat aceşti indicatori cu 

veniturile generate din activităţile turistice și forța de muncă alocată. Se întocmesc rapoarte 

separate pentru turiști interni și străini și pentru diferite tipuri de cazare. Acest lucru a ajutat 
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pentru a verifica atingerea obiectivelor. Impactul turismului asupra comunității locale este 

monitorizat prin intermediul Comitetului Consultativ Comunitar. 

b) Factorii cheie de succes 

 Colaborarea cu agenții naționale consacrate, branduri și implementarea unor 

standarde de calitate. 

 Colaborarea cu câteva întreprinderi motivate pentru a îmbunătăți calitatea. 

 Targetarea activă a grupului țintă. 

 Un model de organizare de succes, bazat pe o agenție de dezvoltare cu 

finanțare și o agenție de marketing cooperantă. 

 Utilizarea eficientă a internetului. 

 Implicarea puternică a comunității locale în inițiative. 

 Un centru pentru vizitator cu un accent tangibil pentru vizitator și servicii 

pentru afaceri. 

 Un accent pe dezvoltarea de produse, susținute de granturi și de training, ceea 

ce duce la standardele fizice și servicii îmbunătățite. 

 

5.2 Basilicata ( Italia ) 

Basilicata (www.aptbasilicata.it/Home-Page.1+M52087573ab0.0.html) este o regiune mică, 

în sudul Italiei . Aceasta are două porțiuni scurte de coastă, dar este în primul rând o regiune 

pe continent. Are o vegetație bogată și un patrimoniu cultural remarcabil, de la templele 

grecești și băile termale romane la castele normande și mănăstiri medievale. Basilicata are o 

cantitate modestă de activități turistice. Turismul a crescut lent , cu toate acestea, este foarte 

concentrat în sezonul de vară și pe zona de coastă, mediul rural intern fiind puțin vizitat . Mai 

degrabă decât o strategie cuprinzătoare de turism, abordarea a fost să se concentreze pe o 

inițiativă specifică bazată pe calitate.  

Obiectivele generale au fost : 

- dezvoltarea colaborării între sectorul public și cel privat; 

- înțelegerea nevoilor și așteptările de pe piețele existente și potențiale; 

- sprijinirea afacerilor pentru a satisface aceste nevoi prin instruire și consiliere; 

- înființarea și promovarea unor oferte specifice de calitate, care ar putea influența pe alții. 

 

Inițiativa rezultată a fost numită ÔTurismo di Qualit.Õ, o frază cu aplicabilitate atât pentru 

rezultat cât și pentru procesul în sine. S-a ajuns la concluzia că în scopul de a crea un produs 

de calitate este nevoie de o cercetare implicând actorii economici din segmentul turistic, 

cunoaşterea punctelor lor de vedere, studierea piețelor potențiale, precum și a aşteptărilor 
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turiștilor. Prima fază, în 1996, a implicat un audit cuprinzător de facilități turistice, servicii, 

patrimoniu cultural și de mediu și a infrastructurii relevante. Cea de a doua etapă a implicat 

două anchete extinse de consum. Aceste studii au relevat o divergență de opinie între oameni 

care au fost în regiune și cei care nu au vizitat acea zonă. 

Reacția pozitivă a vizitatorilor la cultura locală și patrimoniul local au confirmat baza pentru o 

ofertă de calitate. Feedback-ul de la operatorii cu un potențial interes în zonă a subliniat 

posibilitatea de a împacheta aceste puncte forte în itinerarii și programe specifice. Acest lucru 

a fost continuat, cu alte sondaje privind evaluarea gradului de satisfacție al clienților. Ateliere 

de lucru și consiliere cu privire la îmbunătățirile afacerilor și îmbunătățire a calității serviciilor 

au fost parte a schemei. Acest training a fost extins la scară mai largă în regiune. 

Factorii cheie de succes 

- rolul inovator al agenției de dezvoltare locală. 

- audit de produs și feedback-ul de la operatori. 

- cercetare în profunzime atât pentru non-vizitatori cât și pentru turiștii curenți. 

- utilizare eficientă a vizitelor de studiu internaționale. 

- conlucrare pentru a crea un produs specific. 

- corelarea micilor experiențe rurale. 

5.3 Trossachs ( Scoția ) 

Trossachs (www.trossachs.co.uk) este unul dintre domeniile spectaculoase ale Scoției, cu o 

populație de 6.000 de locuitori (dispersați în comunitățile rurale mici). Companii din 

domeniile silvicultură, agricultură și turism sunt principalii angajatori. Frumusețea naturală și 

accesibilitatea din aglomerațiile urbane majore, o face o destinație extrem de populară, 

atrăgând peste 2,2 milioane de vizitatori în fiecare an. O selecție de atracții ample satisface 

piața de masă, dar majoritatea afacerilor de turism sunt afaceri mici și de familie. 

O serie de agenții din sectorul public și-au asumat un angajament de lungă durată pentru 

dezvoltarea turismului în zonă. Presiunea venită din partea vizitatorilor și o lipsă de investiții 

au condus la un declin în calitatea experienței vizitatorilor și o degradare a mediului. Pentru a 

aborda aceste probleme, a fost stabilit în 1992 Programul de Management al Turismului Trail 

Trossachs, un obiectiv global pentru dezvoltarea turismului într-o manieră care aduce 

beneficii maxime pentru comunitățile locale și economia locală, susținând și îmbunătățind 

calitatea mediului Trossachs.  

Componentele cheie ale strategiei programului sunt: 

- Protejarea și valorificarea valorilor de mediu; 



83 
 

- Consolidarea industriei turistice locale și îmbunătățirea calității experienței 

vizitatorilor; 

- Creșterea contribuției vizitatorilor în zonă; 

- Creșterea gradului de înțelegere al vizitatorilor și a respectului pentru zonă; 

- Monitorizarea nivelului vizitatorilor și al activităților în scopul de a găsi modalități de 

gestionare și control a efectelor acestora. 

Programul de management al turismului a reușit să aducă împreună agenții cu influență 

având  atribuții diferite, inclusiv obiective potențial conflictuale, cum ar fi cele de 

protecția mediului și promovarea turismului. A fost creat un forum comunitar cu 

reprezentanți din sectoarele privat, de voluntariat și comunitar pentru a discuta despre 

progresul și activitatea viitoare a programului de management. O bună comunicare a fost 

stabilită cu autoritățile locale. 

a) Inițiative 

Trossachs Trail este un traseu turistic cu mașina care leagă afaceri turistice și atracții 

naturale în întreaga zonă. Traseul este marcat și atracțiile sunt prezentate pe o hartă 

colorată disponibilă în diferite limbi. 

O rețea de 40 de panouri de informare au fost amplasate în parcări și stații de autobus. 

Panouri de bun venit în sat au fost amplasate în cooperare cu comunitatea locală. Cele 

două centre de informare turistică din zonă au fost promovate ca atracții pentru turiști în 

sine. Noul centru a atras o creștere de 400% a numărului de vizitatori și o clientelă mult 

mai largă. 

Gastronomie: Proiectul de Parteneriat Food este o schemă locală, pentru care au fost 

stabilite două grupuri locale, un grup de producători și un grup de consumatori, pentru a 

încuraja cumpărarea la nivel local și pentru a promova oportunitățile de marketing pentru 

afacerile din turism. 

 

Marketing: activități de marketing au fost întreprinse prin consiliul de turism regional, 

care produce o gamă largă de materiale imprimate și un serviciu central de rezervări. 

 

Monitorizare: Un program complex de monitorizare a reprezentat punctul forte. Acesta 

are ca scop pentru a urmări amploarea și distribuţia activităţilor turistice, precum și 

comportamentul turiștilor si gradul lor de satisfacție. O monitorizare economică ce a 

presupus aplicarea a  130 de interviuri firmelor locale, a analizat nivelurile generale de 

afaceri, precum și măsurarea gradului de conștientizare și de impact al programului în 

rândul întreprinderilor locale. 
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Traininguri,, granturi și asigurarea calității: Consiliul de turism regional aplică mai 

multe scheme care vizează îmbunătățirea calității serviciilor în industria locală. O schemă 

de granturi mici oferă întreprinderilor locale până la 8 000 de euro pentru îmbunătățiri 

fizice sau de dezvoltare a pieței de turism. Un program de formare oferă peste 40 de 

ateliere de lucru în fiecare an. 

 

b ) Factori de succes cheie 

- Creșterea calității experienței vizitatorilor prin îmbunătățiri fizice. 

- Un accent pe orientarea vizitatorilor și furnizarea de informații suficiente. 

- O strategie puternică însoțită de obiective clare și de planul de acțiune. 

- Un parteneriat flexibil cu agenții influente care au atins mai mult decât ar fi posibil în 

mod individual. 

- O bază locală generatoare de credibilitate și implicare comunitară. 

- Un program sistematic și comprehensiv de monitorizare. 

5.4 Pohjois-Karjala (Finlanda)  
 

Pohjois-Karjala (Karelia de Nord - http://www.visitkarelia.fi/en) este un exemplu de 

comunitate care a valorificat specificul zonei din care face parte, adică specificul cultural al 

Kareliei.  

Karelia de Nord este o zonă la granița dintre Finlanda și Rusia, ce cuprinde 25 000 km2, dar 

are o populație de doar 187 000 de locuitori, o zonă dominată de păduri și lacuri. Karelia este 

o zonă populată în mare parte de ortodocși, iar gastronomia, muzica și arta meșteșugărească 

sunt diferite de orice zonă din Finlanda, de aceea prezintă o sursă bună pentru turism.  

Strategia 

Strategia turismului pentru Karelia de Nord se bazează pe valorificarea spațiilor naturale din 

zonă, pădurilor și tradițiilor culturale. Zona este destinată turiștilor care vor să descopere 

localitățile rurale și patrimoniul. În același timp, s-a dorit o îmbunătățire a condițiilor de 

cazare a turiștilor, astfel încât totul să fie păstrat într-un stil tradițional și specific, ca să fie 

apreciat de turiști. Astfel, strategia a fost de a implica întreprinderile locale pentru 

îmbunătățirea și valorificarea culturii din Karelia, dar și de a crea pachete turistice, care să 

acopere nevoile celor care vin să viziteze zona. O altă prioritate a fost îmbunătățirea imaginii 

generale a zonei.  

Leadership și parteneriate 

Serviciul Turistic al Kareliei de Nord a fost înființat ca un organism independent, fiind 

finanțat parțial din bugetul public, care aduce împreună interesele sectoarelor public și privat. 

Astfel, Serviciul este alcătuit din 60 de membri, inclusiv reprezentanții comunităților locale și 
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întreprinderile. Rolul Serviciului Turistic este cel al unui organism-umbrelă de promovare a 

turismului din zonă și a vânzărilor produselor locale.  

Pentru zona Kareliei de Nord mai există și un Centru de Consultanță Rurală, care livrează 

training-uri pentru fermieri și întreprinderile din zonă, având o strânsă colaborare cu Serviciul 

Turistic al Kareliei.  

Marketing și promovarea produselor 

Serviciul Turistic din Karelia de Nord organizează campanii de promovare a turismului din 

zonă, publicând în acest sens broșuri și făcând spoturi publicitare. De asemenea, a fost creat 

un sistem online care conține 10 regiuni și prin care turiștii pot să facă rezervări.  

Pentru o bună promovare a zonei de pădure din Karelia, sprijiniți din grupul LEADER, a fost 

înființat un eveniment care aduce împreună peste 20 de organizații și indivizi specialiști în 

produsele de pădure – ghizi turistici prin păduri, producători de alimente tradiționale, 

meșteșugari și cioplitori în lemn. Iarna și vara se organizează nunți în pădure cu mâncăruri 

tradiționale și obiceiuri ale zonei, o varietatea de drumeții și se oferă turiștilor ocazia să 

participe la prelucrarea lemnului sau la treburile gospodărești din zonă.  

Karelia a la Carte 

Centrul de Consultanță Rurală a inițiat în 1991 o rețea de 30 de întreprinderi interesate în 

menținerea culturiii și tradițiilor din Karelia, concentrându-se pe restaurante specifice sau pe 

tradițiile meșteșugărești. De asemenea, a fost editată o carte cu rețete tradiționale, oferindu-se 

proprietarilor de unități de cazare din zonă cursuri de instruire în materie de ospitalitate, 

bucătărie, cultură locală și marketing.  

A fost creată și o etichetă a calității ca parte din schema națională ”Uniquely Finnish”, 

destinată turismului rural din Finlanda, care este oferită întreprinderilor care au urmat cursuri 

speciale de acomodare, servicii de catering, activități de lucru manual și devin specializate în 

domeniu. Prin această etichetă se urmărește și protejarea mediului înconjurător, încurajând 

întreprinderile locale să organizeze evenimente în acest sens, iar turiștii să participe la 

activități precum plimbările în aer liber în pădurile din zonă, ciclismul sau plimbările cu 

barca.  

Factorii de succes  

 Colaborarea între Centrul de Consultanță Rurală și organizații de marketing 

 Eticheta calității și furnizarea de training-uri legate de standardele internaționale ISO.  

 Programe de instruire de calitate la nivel național și local 

 Adaptarea programelor de instruire la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii 

 Combinarea managementului calității cu specificul local  

 Identificare și promovarea culturii locale printr-o rețea de întreprinderi 

1.4. Lecţii învăţate. 
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Se poate observa şi din exemplele prezentate dar şi din alte studii analize realizate în 

domeniul dezvoltării activităţilor turistice că există câţiva factori care ajută sau care sunt 

necesare pentru succesul acestor tipuri de demersuri: 

- Existenţa unei politici coerente în privinţa dezvoltării turismului. Acest element 

presupune atât existenţa unei analize concrete a situaţiei curente, evaluarea nevoilor, a 

aşteptărilor la nivelul operatorilor şi potenţialilor consumatori, planificarea 

participativă a obiectivelor urmărite, evaluarea şi monitorizare a politicii 

implementate. 

- Existenţa cadrului instituţional cu responsabilităţi clare în privinţa coordonării 

activităţilor turistice. Se observă o necesitate privind dezvoltarea de structuri cu 

funcţiuni de management, de promovare (marketing) şi informare turistică. Se poate 

observa şi în exemplele prezentate că sunt structuri separate care îndeplinesc de cele 

mai multe ori aceste funcţiuni însă, care îşi corelează activitatea fiind urmate aceleaşi 

obiective de politică publică. Modul în care colaborează se completează sunt elemente 

esenţiale pentru acest tip de demers de dezvoltare.  

- Parteneriat şi susţinere comunitară. Iniţiativele de dezvoltare turistică nu se pot realiza 

ca rezultat al unui efort singular şi izolat al unui actor. Succesul acestor demersuri este 

condiţionat pe de o parte de susţinerea de care se bucură la nivel comunitar dar şi la 

nivel instituţional. Modul în care diversele structuri publice sau private, profit sau 

nonprofit conlucrează influenţează succesul acestui demers. Trebuie identificaţi cât 

mai mulţi actori interesaţi de acest procese, maximizat aportul pe care ei îl pot aduce 

în aceste activităţi şi comunicat la nivel comunitar detaliile privind acţiunile 

întreprinse. Organizarea factorilor interesaţi poate fi realizat în cadrul unor 

parteneriate informale (neînregistrate juridic) sau formale (de la acorduri de colaborare 

până la organizarea unor clustere pe turism). 

- Evaluarea impactului şi asigurarea calităţii. Pentru a asigura sustenabilitatea 

proceselor de dezvoltare este recomandat să existe mecanisme de evaluarea impactului 

asupra comunităţii. E de evitat dezvoltarea cu orice preţ, afectând alte resurse 

comunitare. Pentru atingerea de obiective propuse este imperios necesar preocuparea 

faţă de satisfacţia clienţilor. Sunt serviciile oferite în acord cu aşteptările acestora? 

Raportul preţ – calitate este în acord cu puterea de cumpărare a clienţilor? Cât de mulţi 

dintre client se reîntorc în zonă? – acestea fiind doar câteva dintre întrebările ce 

trebuie formulate pentru a fi siguri că oferta noastră este în acord cu aşteptările 

clienţilor. 

- Inovativitate. Pentru a fi competitivi este nevoie să aplicăm acest principiu la toate 

componentele ce vizează dezvoltarea şi aplicarea politicii noastre privind dezvoltarea 

turistică a zonei.  

  

Considerăm că parteneriatul format prin cadrul programului Leader în cadrul Microregiunii 

Târnava Mică, Bălăuşeri, Sărăţeni ar putea reprezenta un iniţiator al unui parteneriat privind 
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promovarea activităţilor turistice din zonă. În acest sens însă ar fi imperios necesară, pentru a 

produce un impact sustenabil la nivelul comunităților participante la acest demers să 

valorificăm bunele practici existente la nivel european şi să creăm un cadru instituțional 

apropiat condiţiilor locale existente. 
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6 Analiza SWOT 

În cele ce urmează vom grupa elementele specifice turismului din teritoriul GAL Târnava 

Mică-Bălăușeri-Sărățeni pe elementele specifice unei analize SWOT. Realizăm acest demers 

în ideea sintetizării acelor elemente (puncte tari, oportunităţi) pe baza cărora se pot iniţia 

demersuri de dezvoltare a activităţilor turistice dar şi în vedere identificării potenţialelor 

aspecte de rezolvat (puncte slabe) sau de evitat (pericolele) în cadrul acestor demersuri.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența a monumente istorice 

- Ofertă culturală diversificată: 

festivaluri, obiceiuri, tradiţii 

evenimente şi activităţi sportive 

- Existenţa unui tezaur etnografic şi 

folcloric de mare originalitate 

- Arii protejate 

- Poluare redusă în majoritatea zonelor 

rurale 

- Bucătărie tradițională și specialități 

regionale 

- Zone balneoclimaterice: Sovata 10 

km, – reabilitată și modernizată, 

salina de la Praid, 

- Prezenţa unui cadru natural variat 

morfologic, alcătuit din podişuri şi 

munţi, care, peisagistic exclude 

„monotonia turistică 

- Izvoare şi lacuri sărate, cu o 

importanţă remarcabilă în turismul 

curativ 

- Apropierea de Târgu Mureș și 

Sighișoara  recunoscut prin 

multiculturalismul său, posesor al 

unei infrastructuri turistice ce poate 

satisface o cerere din ce în ce mai 

pretenţioasă 

- Existența pensiunilor rurale 

- Diversitatea atracțiilor pentru turiști 

- Creșterea facilităților turistice pentru 

călătoriile de familie 

- Atmosfera prietenoasă peisaje 

naturale nealterate, ofertă 

gastronomică diversificată şi gustoasă, 

tradiţii bine conservate, ospitalitate, 

ofertă culturală diversificată apreciate 

de turiștii străini 

- Artă meșteșugărească recunoscută și 

bine dezvoltată 

- Lipsa unui sistem organizat de 

indicatoare pentru obiective si trasee 

turistice 

- Activități de marketing turistic si 

management al destinației insuficient 

dezvoltate 

- Transportul public către obiectivele 

turistice este slab organizat si 

promovat; 

- Insuficienta punere in valoare a 

monumentelor istorice prin amenajări 

arhitecturale specifice 

- Insuficienta cooperare intre diferiți 

operatori din turism 

- Accesibilitate insuficientă – drumuri, 

cale ferată 

- Infrastructură de bază insuficient 

dezvoltată 

- Lipsa personalului calificat și tânăr 

- Depozite de deșeuri menajere si 

asimilabile acestora precum si pentru 

deșeuri industriale care prin natura 

activității lor poluează și 

contaminează solul 

- Produs turistic şablonat. Nu se pun în 

valoare elementele de specificitate, 

originalitate ale ofertei 

- Lipsa unui „brand”turistic 

- Servicii oferite la standarde scăzute 

față de cerințele turiștilor străini 

- Lipsa materialelor turistice în unităţile 

de cazare pentru turiști 

- Insuficiente circuite tematice 

solicitate de turiști 

- Lipsa centrelor de informare turistică 

- Teritoriul Gal nu apare cu o ofertă 

turistică integrată 

- Preocupare redusă la nivelul 

autorităţilor publice locale privind 
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- Portaluri turistice specializate pentru 

promovarea ofertei din Secuime 

- Localizarea teritoriului pe artere 

rutiere importante 

- Accesibilitate atât cu avionul (prin 

aeroportul internaţional Târgu Mureş) 

cât şi pe cale ferată 

- Cunoaşterea limbii maghiare de către 

locuitori – important pentru a atrage 

turişti din Ungaria 

- Fond cinegetic important 

- Existenţa unor trasee turistice: drumul 

Sării, ruta Maria ce trec prin teritoriu 

cu aport asupra dezvoltării 

activităţilor turistice  

- Experiență de cooperare cu GAL 

Göcsej – Hegyhát Leader Egyesület 

din Ungaria pentru dezvoltarea 

turismului, promovarea teritoriului și 

a valorilor locale 

turismul rural 

- Lipsă de strategii coerente privind 

dezvoltarea turismului în zonă 

 

OPORTUNITATI AMENINȚĂRI 

- Fonduri europene destinate dezvoltării 

agroturismului şi turismului rural 

- Creșterea interesului turiștilor pentru 

turism rural și agroturism 

- Creșterea numărului de turiști care au 

ca motivație diferite forme de turism 

cultural 

- Implementarea de proiecte de 

infrastructură turistică de către 

administrația publica locala. 

- Existenţa în judeţ a unor instituţii 

implicate în formarea specialiştilor 

pentru domeniul turistic; 

- Programe destinate formării și 

calificării persoanelor în diferite 

domenii 

- Orientarea comportamentului 

turiștilor înspre turismul rural 

- Imagine pozitivă asupra turismului 

rural creat prin capital social 

- Orientarea turiștilor străini în special 

înspre turismul rural din zona 

Transilvania 

- Tendința de creștere a numărului de 

vacanțe petrecute în spațiul rural 

- Dezvoltarea turismului online 

- Existenţa GAL-lui care poate coagula 

actorii importanţi din turism în 

- Competiție puternica la nivel de 

destinație –destinații turistice externe 

la preturi similare si condiții 

superioare 

- Legislație restrictivă de acreditare a 

unităților turistice 

- Fiscalitate excesivă  

- Urbanizarea populaţiei rurale 

implicând pierderea autenticității si 

specificul local; 

- Degradarea patrimoniului arhitectural 

rural prin depopularea localităților si a 

comunităților rurale; 

- Neglijarea aspectului tradițional al 

specificului rural 

- Îmbătrânirea populaţiei 

- Promovarea intensivă şi existenţa unei 

oferte integrate turistice la nivelul 

altor zone rurale  
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vederea dezvoltării de strategii 

- Poziţionarea – majoritatea turiştilor ce 

trec spre zone cu potenţial turistic mai 

mare (Harghita, Covasna dar chiar 

Sighişoara sau Braşov) trec prin acest 

teritoriu  

- Realizarea unor proiecte comune în 

parteneriat cu GAL Göcsej – Hegyhát 

Leader Egyesület din Ungaria 
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7 Concluzii și plan de acțiune pentru dezvoltarea turismului 

Dezvoltarea turistică în microregiunea Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni se poate construi pe 

3 piloni principali: agroturismul, turismul religios și turismul de agrement conectat la 

potențialul de vânătoare și la potențialul balnear.  

Aceste trei linii de dezvoltare pot crea direcții strategice care să atragă mai departe alte 

domenii. 

Cea mai mare problemă a turismului în zona Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este slaba 

organizare și lipsa sinergiilor la nivelul inițiativelor turistice. 

Există multe resurse naturale și antropice care pot fi valorificat prin intermediul turismului 

însă în acest moment organizarea acestea în pachete și promovare lor ca și pachete turistice 

este în stare incipientă. 

Industria turismului este în continuă transformare. Nevoile turiștilor și așteptările acestora 

sunt în creștere iar competitivitatea actorilor economici implicați cunoaște aceeași traiectorie 

ascendentă.  

Asocierea actorilor implicați în clustere de turism poate reprezenta o opțiune care să crească 

calitatea serviciilor actorilor implicați și să ofere pachete complexe de servicii care să 

satisfacă diferite nevoi(fie că este vorba despre divertisment, fie că este vorba despre activități 

culturale, etc.). De asemenea, existenţa unei preocupări la nivelul Uniunii Europene privind 

dezvoltarea de linii de finanţare dedicate clusterelor ar putea reprezenta o oportunitate la 

nivelul teritoriului în situaţia în care se alege această formă de intervenţie în vederea 

dezvoltării turismului rural.  

Pentru a valorifica potenţialul turistic existent la nivelul teritoriului se impune ca pe termen 

scurt şi mediu să se concentreze pe câteva direcţii de acţiune cum ar fi: 

- Dezvoltarea si implementarea unei strategii de creștere a vizibilității unităților de primire și a 

atracțiilor din zonă. 

- Atragerea de fonduri europene pentru îmbunătățirea situației infrastructurii fizice dar şi de 

primire. 

- Dezvoltarea unei imagini comune (brand de microregiune) care să reprezinte pentru 

consumatorii de turism un aspect delimitat identitar.  

- Crearea unei rețele locale de organizare și promovare a turismului. 

- Identificarea şi valorificarea atracţiilor (fizice – monumente, clădiri sau imateriale – 

evenimente, obiceiuri) turistice existente în teritoriu.  
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9 Anexe 

9.1 Fisa de colectare date/ structura interviu 

Comuna:             

Persoană intervievată :  

Contact :  

Fişa de colectare a datelor va fi folosită individual şi completat de către expertul Civitas în 

format electronic şi în a treia coloană vor fi cuprinse date cât mai detaliate legat de aspectele 

studiate. Dacă există posibilitatea să încercăm să obţinem date în plus de tipul monografii, 

pagini webb, etc. .  

Aspecte generale 

Caracteristici Descriere Detalii, descriere, nr. de unităţi, etc.  

Utilitati    Cale ferata   

 

 

 Sosea   

 

 

Retea energie 

electrica  

 

 

 

Retea de canalizare   

 

 

Retea de apa   
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Telefonie publica   

 

 

Telefonie mobila   

 

 

Acces internet   

 

 

Principalele căi 

de acces 

Rutier  

 

 

 Căi ferate  

 

 Aerian  

 

Distanță până la 

centre urbane 

Cluj Napoca  

 Tg Mures  

 Gherla  

 Dej  

   

Centru de   
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informare 

turística 

Pensiuni turistice   

 

 

 

Restaurante   

 

 

 

 

Hoteluri   

 

 

 

Alte unitati 

turistice (cabane, 

tabere, 

camping,etc.) 

  

Zone protejate   

 

 

 

 

Specii de animale 

si plante 
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endogene 
 

 

 

Arii Natura 2000   

 

 

 

 

Conditii naturale 

de importante 

turística 

  

 

 

 

 

 

 

Obiective turistice 

Tip  Denumire  Localizare 

(nume sat, 

zonă) 

Surse de date suplimentare 

Cetăţi şi castele;   

 

 

 

 

Biserici şi mănăstiri;   
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Case memoriale;   

 

 

 

 

Castre (roman, dacic 

etc.); 

 - 

 

 

 

 

 

Vestigii, site-uri 

arheologice 

 

 

 

 

  

Meşteşuguri specifice 

(pictură pe sticlă, 

cojocărit, port specific 

etc.); 

 

 -  

Herghelii de cai 

relevante (specifice); 

   

Tipuri de turism 

practicate (turism de 

agrement şi odihnă, 

alpinism, turism cultural 

şi religios, turism 
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piscicol, turism ecvestru, 

cicloturism, agroturism 

etc.). 

Altele................... -   

Altele................... -   

Altele................... -   

Trasee turistice marcate    

Trasee tematice    

Muzee   

 

 

Bai/activitate recreativa 

(pescuit, vanatoare, etc.) 

 

 

  

Initiative locale relevante    

 

Evenimente locale 

Denumire Perioada Organizator Bugetul 

aprox. 

Participanti Regiona/local 

/județean/ 

internațional/ 

alta 
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Legende locale 

 

Titlu 

 

Scurta descriere, link, resurse 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Obiceiuri si traditii 

 

Titlu 

 

Scurta descriere, link, resurse 
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Proiecte de dezvoltare implementate in ultimii 3 ani in comuna 

 

 

 

 

 

Proiecte de dezvoltare prevazute pentru urmatoarea perioada si stadiul lor (1-2 ani) 

 

 

 

 

 

 



103 
 

9.2 Chestionar 

Chestionar adresat unităților de primire 

 

1. Denumire unităţii de primire: ............................................................................ 

2. Localitatea: ........................................................................................................ 

3. Tipul unităţii: ..................................................................................................... 

4. Categoria de clasificare: .................................................................................... 

5. Numărul de camere: .......................................................................................... 

6. Numărul de locuri-pat: ...................................................................................... 

7. Nr de angajati  

a. 1-5 

b. 5-10 

c. Peste 10 

 

8. De unde sunt angajații 

a. Din localitate 

b. Din zona 

c. Din familie 

d. De la oras 

 

9. Cați sunt calificati 

a. Toti angajatii sunt calificati 

b. O parte sunt calificati 

 

10. Servicii oferite turiştilor (răspuns multiplu) 

a. Restaurant  

b. Săli de tratament medical  

c. Masă la cerere  

d. Parcare auto pentru turişti  

e. Pensiune completă  

f. Magazin  

g. Piscină, saună  

h. Coafură, frizerie, cosmetică  

i. Sală de sport / teren de sport 

j. Alte servicii ................................................................................................... 

 

11. Programe de agrement oferite turiştilor (răspuns multiplu)  

a. Vizite la obiective turistice  

b. Activități recreaționale (sporturi, drumeţii etc. ) 

c. Excursii tematice 

d. Activități legate datini şi obiceiuri locale 
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e. Activități culturale (vizite în muzee, monumente istorice etc.)  

f. Participare la treburi gospodăreşti 

g. Altele ........................................................................................................ 

 

12. In ce perioadă a anului sunteţi cei mai solicitaţi?  

a. primăvara 

b. vara 

c. toamna 

d. iarna  

9.1. Care sunt evenimentele care aduc cei mai mulţi turişti: 

a. Sărbătorile Pascale 

b. Sărbătorile de iarnă 

c. Evenimente locale. 

d. Altele….. 

 

13.  Faţă de anul trecut (2012), în anul acesta (2013)... 

10.1.. Numărul de turişti români  

a. a crescut  

b. a scăzut 

c. la fel 

 

10.3. Numărul de turişti străini 

a. a crescut 

b. a scăzut 

c. la fel 

 

10.2. Numărul de înnoptări  

a. a crescut 

b. a scăzut 

c. la fel 

 

10.4. Durata sejurului 
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a. a crescut 

b. a scăzut 

14. la felCum preconizaţi cererea turistică (numărul de turişti) în anul 2014? (încercuiţi 

câte o variantă de răspuns). 

11.1. Numărul de turişti români  

a. va crește 

b. va scădea 

c. la fel  

11.2. Numărul de turişti straini 

11.2.1. va crește 

11.2.2. va scădea 

11.2.3. la fel  

 

15. Ce canale de distribuţie utilizaţi? 

a) Proprii prin contractare/negociere directă cu clienţii 

b) Agentii de turism 

c) Prin mijloace online: pagină webb propriu, siteuri webb specializate. 

d) Altele……….  

 

16. Cum anume identificaţi preferinţele turiştilor? Încercuiţi opţiunile dumneavostră. 

a) în funcţie de părerile verbale exprimate de  consumatori/ chestionare de 

satisfacţie completate 

b) studii piaţă, analize chestionare 

c) nu realizez o identificare prealabila a preferinţelor 

 

17. Cum anume vă promovati serviciile? Încercuiţi opţiunile dumneavostră   . 

a. prin publicitate exterioară – indicatoare, bannere, afişe, distribuirea fluturaşi 

b. recomandarile persoanelor din zonă  

c. prin intermediul clienţilor – recomandări client-client 

d. prin publicitatea audio şi video 

e. prin publicitate în presa scrisă 

f. website- uri ale autorităţilor locale 

g. website propriu 

h. agenţii si asociaţii profesionale din domeniul dvs de activitate 
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i. social media (Facebook, blog, Twitter, etc) 

18. Care sunt produsele apreciate de pe piata locala? (Incercuiti optiunile dvs.) 

a) produsele mestesugaresti 

b) suveniruri 

c) produse traditionale alimentare 

d) altele……………………………….. 

 

19. Comercializati produsele altor producatori?  

a) Da. Ce fel de produse comercializati? (enumerati) 

........................................................... 

.....................................................................................................................................

............. 

b) Nu 

 

20. Care sunt obiectivele ce atrag turiştii în localitatea dvs? 

a. ...............................................................................  

b. ...............................................................................  

c. ...............................................................................  

d. ...............................................................................  

 

17. Care este scopul vizitei turiștilor cazați in unitatea Dv. (1 cei mai multi – 6 cei mai putini) 

a. Recreere, odihna  

b. Vizite la rude si prieteni 
 

c. Afaceri si motive profesionale 
 

d. Tratament medical 
 

e. Religie, pelerinaje 
 

f. Alte motive ………………………………. 
 

 

18. Care sunt problemele cu care vă confruntați în activitatea curentă? (1 cel mai important – 

6 puțin important) 

a. Lipsa de personal calificat 
 

b. Fiscalitate excesivă  

c. Infrastructura de acces precară  

d. Criminalitate  
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e. Dificultate de accesarea finanțărilor 

(credit, fonduri europene) 

 

f. Altele ……………………………….  

 

19. Cum credeţi că trebuie să se implice autorităţile centrale şi locale în dezvoltarea turismului 

?  

a. ...............................................................................  

b. ...............................................................................  

c. ...............................................................................  

d. ...............................................................................  

 

20. Alte propuneri pe care le puteţi face pentru creşterea numărului de turişti în localitatea 

dvs. :  

a. ...............................................................................  

b. ...............................................................................  

c. ...............................................................................  

d. ...............................................................................  

 

21. De unde vă procuraţi materiile prime şi serviciile necesare activitaţii dvs? Încercuiţi 

opţiunea dumeavoastră. 

 a. din zonă, de la firme specializate  

 b. de pe piaţa comunitară sau din import  

 c. de la ferme mici, producatori individuali 

 d. firma produce singură materia primă 

22. Care sunt sursele dumneavoastra de finantare? Bifaţi cu x căsuţa corespunzătoare. 

Fonduri 

proprii 

fonduri 

publice 

Fonduri 

europene 
Credite bancare 

Alte surse 

Specificaţi care 
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23. Ati apelat până în prezent la servicii de consultanţă în vederea obţinerii unor surse 

de finanţare interne sau externe, ori în vederea extinderii activităţii firmei dvs ? 

Încercuiţi opţiunea dvs. 

 

 a. da, am apelat 

 b. încă nu, dar mă gândesc să apelez în viitorul apropiat 

 c. nu apelez pentru că momentan nu am nevoie 

 d. nu am apelat şi nu voi apela niciodata 

 

24. În perioada următoare vă propuneți să faceți investiții în: 

a. Creșterea gradului de confort 

b. Diversificarea activităților (recreațional, restaurant, sport, căruța, 

etc.)……………………………………………………………… 

c. Extinderea structurii de cazare 

d. Canale de distibuție (ex. vanzari online) 

e. Altele ………………………………………………………………… 

 

25. Ati accesat fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii dv.? 

a. Da ………………………… 

b. Nu dar îmi propun 

c. Nu, nu mă interesează 

 

26. În cazul în care nu, de ce nu 

a. Birocrație excesivă 

b. Contribuție proprie prea mare 

c. Nu mă încadrez la criteriile de eligibilitate 

d. Altele……………………………………………. 

 

27. Unitatea Dv. face parte dintr-o rețea de profil național sau local 

a. Da …………………………….. 

b. Nu dar propun să fac parte in viitor 

c. Nu, nu mă interesează 

 


