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Turismul reprezintă o activitate frecventă a omului modern, cu implicaţii pe multiple planuri (natural, economic, so-

cial, cultural, politic etc.). Numeroşi cercetători şi-au pus problema conceptualizării fenomenului turistic şi găsirii unor 

parametri de măsurare a gradului de dezvoltare turistică. În relaţia dintre activităţile turistice şi mediul înconjurător, în 

timp şi spaţiu, se produc modificări asupra componentelor mediului prin intermediul infrastructurii şi circulaţiei turistice. 
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CONCEPTUAL CONSIDERATIONS AND GEOGRAPHIC ANALYSIS METHODS  

OF THE TOURISM PHENOMENON 

Tourism is a frequent activity of modern man, with implications on multiple levels (natural, economic, social, cultural, 

political etc.). Many researchers have raised the issue of conceptualization of the touristic phenomenon and finding the 

right parameters for measuring the level of tourism development. In the relationship between tourism activities and 

environment, in time and space, changes occur in the environmental components through infrastructure and tourist traffic. 

Keywords: tourism potential, tourism resources, recreation, tourism product, tourism market, tourism planning. 

 

 

Introducere  

Turismul este considerat astăzi, prin conţinutul, amploarea fenomenului, formele de manifestare şi rolul 

său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale. Re-

ceptiv la prefacerile civilizaţiei contemporane, fenomenul turistic evoluează sub impactul acestora, dinamica 

sa integrându-se procesului general de dezvoltare. Mulţi specialişti consideră turismul un fenomen specific 

epocii contemporane, dar primele încercări de definire şi caracterizare a acestuia datează încă din secolul al 

XIX-lea. 

Rezultate şi discuţii 

1. Turismul – o abordare sintetică 

Marea diversitate de interpretări date conceptului de turism poate fi pusă pe seama faptului că acest termen 

încearcă să definească o multitudine de aspecte economice şi psihosociale, dar şi datorită faptului că turismul 

reprezintă domeniul de studiu al mai multor discipline ştiinţifice (geografia, economia, sociologia, psihologia, 

antropologia etc.). 

William F. Theobald afirma că, din punct de vedere etimologic, cuvântul tour derivă din limba latină 

(tornare) şi din limba greacă (τορνος), având semnificaţia de cerc – mişcarea în jurul unui punct central sau 

o axă [15]. Preluat în limba engleză, cuvântul tour a căpătat semnificaţia acţiunii de a se mişca în cerc. În 

consecinţă, un tour reprezintă o călătorie dus-întors şi cel care întreprinde o astfel de călătorie poartă numele 

de tourist
*
. 

Preluat în limba franceză, termenul tourisme a fost utilizat pentru prima dată în lucrarea Voyage d’un 

français en Angleterre a lui G. Simond, fiind introdus cu rapiditate în aproape toate limbile lumii, extin-

zându-se, ulterior, asupra unei game variate de activităţi economice desfăşurate cu scopul destinderii şi al 

                                                           
* În Franţa, încă din anul 1623, o ordonanţă regală reglementa statutul staţiunilor balneare. După anul 1672, germanii, polonezii, dane-

zii, olandezii şi englezii aveau la îndemână un ghid fidel, unde erau oferite rudimente de limbă, descrieri ale drumurilor care condu-

ceau spre oraşele sau locurile cele mai faimoase, în mod deosebit Parisul. Erau propuse două circuite: micul tur (Parisul şi sud-vestul 

Franţei) şi marele tur (sudul, sud-estul Franţei şi Burgundia). De asemenea, „marele tur” desemna călătoria iniţiatică realizată de 

către tinerii aristocraţi, însoţiţi de perceptori. Acest voiaj marca trecerea de la perioada studiilor secundare la maturitate, necesară 

unei eventuale cariere diplomatice şi avea ca scop contactul cu locuri evocatoare ale originilor civilizaţiei europene: Roma, Atena, 

Constantinopol (durata călătoriei era de la 6 luni până la 2 ani, fiecare dintre etape presupunând o staţionare de cel puţin câteva luni). 

În Marea Britanie, pe la 1800, termenul turist era utilizat pentru a desemna pe cei care făceau marele tur, iar pe la 1811 termenul 

turism desemna teoria şi practica acestor „călătorii de plăcere” (în epocă, motivaţia principală era agrementul) (cf. [11, p.20-22]) 
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evadării din cotidian, în condiţiile creşterii continue a standardului de viaţă şi ale accentuării stresului la care 

organismul uman este supus în contextul civilizaţiei industriale [7, p.9]. 

O definiţie a turismului a fost elaborată de către Walter Hunziker: „Turismul este ansamblul de relaţii şi 

fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul şi 

deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate lucrativă oarecare” [5]. 

Alţi specialişti de talie mondială care şi-au adus contribuţia la clarificarea conceptului de turism sunt  

K.Krapf, J.Krippendorf, R.Baretje, F.W. Ogilvie, A.J. Norval. 

Dictionnaire Touristique International (1969) [17] defineşte turismul ca fiind „ansamblul de măsuri puse 

în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unor călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin 

intermediul unor organizaţii, societăţi sau agenţii specializate, fie pe cont propriu, pe o durată limitată de timp, 

precum şi industria care concură la satisfacerea nevoilor turiştilor”. În Dicţionarul Turistic Internaţional 

(1980) [18] se precizează că „turismul se distinge de călătorie prin aceea că implică pentru persoana în cauză, 

pe de o parte, alegerea deliberată a ţintei, pe de alta, preocuparea exclusivă pentru satisfacerea plăcerii sale”. 

Piere George a încercat să impună ideea că omul s-a născut turist (o abordare inacceptabilă pentru econo-

mişti, adepţi ai teoriei conform căreia omul devine turist). În accepţiunea sa, turismul reprezintă „activitatea 

legată de recreere, care desemnează deplasările sezoniere ale populaţiei urbane spre regiuni favorizate de 

resurse naturale şi care răspund prin dotări aşteptărilor turiştilor” [3]. 

Iniţial, conceptul de turism era utilizat pentru a desemna o călătorie de plăcere, de recreere, de comuni-

care interculturală sau în scopul îngrijirii sănătăţii. O definiţie a conceptului de turist a fost formulată şi de 

către Organizaţia Mondială a Turismului
*
, în 1978: „… orice persoană care se află în afara reşedinţei sale 

curente pentru o durată de cel puţin 24 de ore (sau o noapte) şi pentru maximum patru luni din motivele 

următoare: agrement (vacanţe şi week-end-uri), sănătate (termalism, talasoterapie etc.), misiuni sau reuniuni 

de orice fel (congrese, seminarii, pelerinaje, manifestări sportive etc.), călătorii de afaceri, deplasări profe-

sionale, călătorii şcolare etc.” [4, p.6-7]. În anul 1993, UNWTO a adoptat o nouă definiţie pentru termenul 

turist, care „încearcă să ţină cont de practicile turistice efective şi de necesitatea observaţiei, cunoaşterii feno-

menului turistic” [11, p.15-16]. Conform acestei definiţii, turiştii sunt persoanele care „călătoresc sau locuiesc 

în locuri din afara zonei lor de reşedinţă permanentă pentru o durată de minimum douăzeci şi patru (24) de 

ore, dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de exercitarea 

unei activităţi remunerate în localitatea vizitată” [4, p.8]. 

Pascal Cuvelier definea turismul ca fiind „un ansamblu de practici asociate abandonării temporare a 

reşedinţei, având drept obiectiv destinderea sau motivaţii cu caracter sociocultural” [2]. Spre deosebire de 

definiţia formulată de UNWTO, această definiţie exclude călătoriile de afaceri. 

În definirea conceptului de turism intervin trei componente majore, care argumentează caracterul interdis-

ciplinar al turismului: locul turistic, timpul consumat şi activităţile specifice [9, p.57-70]. Din perspectivă 

geografică, termenul „turism” presupune interrelaţionarea a patru elemente esenţiale: turiştii, populaţia locală, 

fluxurile şi teritoriile astfel marcate [8]. 

O altă definiţie a turismului a fost formulată de către Douglas Pearce: turismul reprezintă „un ansamblu 

de relaţii şi fenomene rezultate în urma călătoriilor şi sejurului temporar al persoanelor, în special pentru a 

se destinde sau recrea” [13]. Această definiţie delimitează net două componente esenţiale ale turismului: 

călătoria şi sejurul, care se deosebesc prin durata deplasării. De asemenea, definiţia surprinde interrelaţiona-

rea care se creează ca urmare a acestor deplasări, altfel spus structurile spaţiale, formele culturale, schimburile 

(sociale, culturale, economice). 

Marc Boyer definea turismul ca fiind „ansamblul fenomenelor generate de călătorie şi de şederea tempo-

rară a oamenilor în afara propriului domiciliu, în timp ce aceste deplasări satisfac, în timpul liber, nevoile 

                                                           
* Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) este o organizaţie internaţională guvernamentală fondată în anul 1970, activă din 

anul 1975 şi integrată în Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1977. UNWTO are sediul la Madrid, România devenind membru în 

anul 1974, iar Republica Moldova – în anul 2002. UNWTO s-a format pe structura Uniunii Internaţionale a Organismelor Oficiale de 

Turism (fondată în anul 1925) şi are ca principale atribuţii colectarea şi relaţionarea informaţiilor statistice privind turismul interna-

ţional. UNWTO reprezintă organismele turistice din sectorul public, din numeroase ţări din întreaga lume, şi publică statistici cu 

privire la fenomenul turistic la nivel global, regional sau naţional. Promovând dezvoltarea de fond, durabilă şi universal accesibilă a 

turismului, UNWTO încurajează punerea în aplicare a Codului de etică globală pentru Turism, cu scopul de a asigura maximizarea 

efectelor pozitive ale turismului în plan economic, social şi cultural şi minimizarea impactului negativ al turismului asupra mediului 

(cf. http://www2.unwto.org/, accesat la 20.11.2013). 

http://www2.unwto.org/
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culturale ale civilizaţiei industriale” [1]. Această definiţie pune accentul pe nevoia culturală, ceea ce pre-

supune o construcţie intelectuală progresivă sau o consecinţă a educaţiei. Astfel, turismul este definit ca un 

fenomen legat de mijloacele tehnice ale civilizaţiei industriale, precum şi ale civilizaţiei care îi succede 

(civilizaţia digitală, post-industrială). 

Turismul reprezintă deplasarea temporară, pe termen scurt, a persoanelor în afara locului de reşedinţă sau 

lucru, ceea ce poate implica necesitatea unei înnoptări într-o structură de primire turistică şi, eventual, rezer-

varea biletului de călătorie. „Turismul este o activitate umană, fondată pe deplasarea în spaţiu a indivizilor. 

În aceasta constă diferenţa faţă de recreere (loisir în franceză) care nu necesită neapărat deplasarea. «A fi 

turist» şi «a practica turismul» este echivalent cu abandonarea temporară a spaţiului cotidian de viaţă în 

favoarea altui loc, construit pentru şi de către turişti, consacrat exclusiv odihnei. Turismul întreţine astfel 

raporturi privilegiate cu spaţiul (…)” [11, p.12]. 

În definirea conceptului de turism, Philippe Duhamel insistă asupra turismului ca rezultat al urbanizării: 

„Turismul este în mod fundamental un proiect urban. El este susţinut de către societăţile urbane, care proiec-

tează asupra spaţiului reprezentările şi modul lor de viaţă. Aceasta induce transformări de tip urban, cum ar  

fi o sociabilitate specific urbană, o organizare a spaţiului marcată de simboluri urbane, concentraţii spaţiale 

demne de un oraş. Pe de altă parte, turismul este un proiect de societate care îşi însuşeşte spaţii şi le transformă 

în funcţie de normele şi valorile proprii şi care transcend categoriile spaţiale admise” [16]. 

De asemenea, Stéphane Nahrath şi Mathis Stock insistă asupra caracterului urban al turismului, precum şi 

asupra consecinţelor intensificării prin turism a urbanizării: „Turismul, invenţie a mediului urban, cristalizează 

valorile şi practicile urbane, precum şi formele arhitecturale, şi transferă această urbanitate în toate locurile 

incluse în turism, chiar şi în cele care sunt considerate a priori cele mai îndepărtate de modelul urban, cum 

sunt staţiunile sau satele turistice, de exemplu la munte sau pe litoral. Într-adevăr, aceste zone devin urbani-

zate, ca urmare a acestui transfer de urbanitate şi de centralitate, şi văd apariţia problemelor legate de planifi-

carea urbană, de trafic şi de redistribuirea capitalului economic, de întâlnirea unor populaţii eterogene, de 

gestionarea urbană, de poluare, de violenţă etc. În plus, facilităţile urbane sunt o condiţie sine qua non pentru 

ca turismul să se dezvolte acolo” [12, p.7-14]. 

În literatura de specialitate în limba rusă turismul este definit ca „activitate de călătorie în timpul liber, o 

formă de odihnă activă, în diverse scopuri” [19]. Se accentuează, de asemenea, faptul că „turiştii nu desfă-

şoară activităţi remunerate în cadrul călătoriei şi sejurului” [20].  

Actualmente, într-un context economic şi social complex şi diversificat, conceptul de turism desemnează, 

de asemenea, ansamblul activităţilor economice la care apelează turiştii în timpul sejurului la locul de desti-

naţie (transport, hoteluri, restaurante, baruri, locuri de agrement etc.). 

„Turismul este o componentă activă a vieţii social-economice contemporane, care marchează profund 

regiunile favorizate de un potenţial natural şi antropic de excepţie, prin atracţia exercitată asupra maselor 

largi, în contextul creşterii nivelului de trai şi necesităţii atenuării influenţelor nocive ale mediului urban-

industrial modern” [11, p.15]. 

2. Concepte de bază în turism 

Principalele componente ale turismului sub raport economic sunt: resursele turistice, resursele de muncă 

implicate, infrastructura turistică, mijloacele şi echipamentele de producţie, serviciile turistice, bunurile des-

tinate consumului turistic şi structurile organizaţionale turistice. 

„Materia primă a turismului este spaţiul şi, fără a subestima alţi factori, condiţiile geografice deţin un rol 

de prim-plan, esenţial adesea în atracţia unui anumit loc turistic. Cadrul natural, patrimoniul cultural şi isto-

ric, potenţialul tehnic şi economic sunt tot atâtea criterii geografice care intervin în localizarea turistică, revi-

zuirea lor fiind obligatorie în orice demers geografic. (…) Noţiunea materie primă turistică se confundă, cel 

mai adesea, cu potenţialul turistic, resursele turistice sau cu oferta turistică” [11, p.42]. De fapt, există dife-

renţe între resursele turistice potenţiale, amenajabile, amenajate şi resursele utilizate (valorificate), în funcţie 

de condiţiile naturale, social-economice, precum şi de posibilităţile tehnice ale societăţii [11, p.44]. 

Potenţialul turistic al unui teritoriu reprezintă totalitatea elementelor naturale sau antropice care pot con-

stitui obiectul atracţiei turistice. „Potenţialul turistic este o sumă a unor condiţii obiective, naturale sau so-

ciale, dar şi subiective, ce ţin de motivaţii şi necesităţi, aflate într-o continuă dinamică” [11, p.44]. Poten-

ţialul turistic are un caracter dinamic: poate căpăta noi valenţe, se poate extinde, îmbogăţi cu noi surse de 

atracţie (generate fie de evoluţia tehnicii şi civilizaţiei, fie de schimbări ce pot interveni în mediul natural) 
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sau, dimpotrivă, poate fi diminuat, modificat sau chiar distrus, adesea ca urmare a intervenţiei factorilor  

antropici [14, p.6]. „Oricât de bogat ar fi potenţialul turistic, valorificarea sa depinde, în ultimă instanţă, de 

distribuţia spaţială a resurselor financiare şi a centrelor de putere care dictează ce zone, regiuni sau centre 

merită să fie sprijinite în valorificarea acestuia” [11, p.52]. 

Resursele turistice reprezintă totalitatea componentelor, proceselor şi fenomenelor naturale şi antropice 

ale unui teritoriu, care pot fi valorificate în turism şi care constituie premisele dezvoltării acestuia. Aceste 

resurse presupun existenţa unor arii cu atracţii turistice şi depind cu precădere de posibilităţile tehnice ale 

societăţii [11, p.42]. 

Din punct de vedere geografic, noţiunea de ofertă turistică face referire la potenţialul turistic amenajat, 

transformat în produs turistic. Acest concept face distincţia dintre aspectele turistice legate de cei care deser-

vesc domeniul şi cele care se referă la consumatorii acestora [11, p.43]. Din perspectivă economică, oferta 

turistică reprezintă totalitatea produselor şi serviciilor puse la dispoziţia turiştilor. Din perspectiva agenţiilor 

de turism, oferta turistică reprezintă un pachet de servicii care este propus unui anumit client, de regulă, la un 

preţ competitiv. În concluzie, oferta turistică reprezintă ansamblul elementelor care motivează deplasarea în 

scop turistic: resursele turistice naturale şi antropice, echipamentele turistice, bunurile şi serviciile destinate 

consumului turistic, infrastructura turistică, forţa de muncă implicată, condiţiile de comercializare (preţuri, 

facilităţi etc.). 
Pentru a efectua o deplasare în scop turistic, persoanele apelează adesea la serviciile unor agenţii (transpor-

tatori, tur-operatori, lanţuri hoteliere, agenţii de voiaj, societăţi de alimentaţie publică şi de animaţie ş.a.). 
Astfel încât, pentru a răspunde exigenţelor turiştilor, este necesară o infrastructură complexă, diversificată, 
alcătuită din instituţii publice şi societăţi private, care să organizeze în mod eficient piaţa turistică. „Piaţa 
turistică poate fi definită ca fiind ansamblul tranzacţiilor (actelor de vânzare-cumpărare) al căror obiect îl 
constituie produsele turistice, privite în conexiune cu relaţiile pe care le generează şi cu spaţiul geografic în 
care se desfăşoară. (…) Piaţa turistică reprezintă sfera economică de interferenţă a ofertei turistice, materiali-
zată prin producţia turistică, cu cererea turistică, materializată prin consumul turistic” [10, p.21]. 

Produsele turistice oferite pentru consumul turiştilor pe parcursul unui sejur pot fi definite ca „un ansamblu 
de amenajări, imagini şi simboluri supuse unei valorificări specifice printr-un marketing care urmăreşte atât 
scopuri materiale (rentabilitatea înaltă a investiţiilor), cât şi spirituale (asigurarea unei ambianţe capabile să 
asigure turistului maximum de confort)” [11, p.116]. 

Materia primă turistică reprezintă totalitatea resurselor turistice naturale şi antropice ce constituie baza 

ofertei turistice potenţiale a unui teritoriu considerat destinaţie turistică. Aceasta este constituită din resursele 

turistice (elementele de bază ale potenţialului turistic), obiectivele turistice (componente ale patrimoniului 

natural sau antropic) şi atracţia turistică (latura afectivă a diferitelor elemente ale potenţialului turistic, ceea 

ce se impune atenţiei, latura estetică şi cognitivă). Aceste aspecte stau la baza dezvoltării turismului, deter-

minând mărimea, intensitatea şi diversitatea fluxurilor turistice [14, p.5]. 

Amenajarea turistică este un proces dinamic şi complex de organizare a spaţiului turistic (proiectare a 

unor noi dotări turistice, recondiţionare a dotărilor existente, redimensionare a acestora în funcţie de cererea 

turistică) şi de rentabilizare economică a activităţii turistice, luând în considerare relaţiile dintre mediul ambiant 

şi comunităţile umane, precum şi factorii care influenţează aceste relaţii. 

„Relieful constituie suportul esenţial în amenajările turistice, fiind şi un element de bază în crearea deco-

rului specific fiecărui sit turistic. (…) Relieful prezintă avantajul că atracţiile pe care le generează nu necesită 

amenajări costisitoare şi, de regulă, nu sunt periclitate de frecvenţa turistică excesivă, acestea fiind doar admi-

rate, contemplate şi nu efectiv consumate” [11, p.55]. 

Ameliorarea şi diversificarea mijloacelor de transport influenţează amenajarea spaţiilor turistice auxiliare: 

campinguri, parcări, gări, aeroporturi, porturi ş.a. (acestea trebuie să-şi adapteze structurile şi serviciile în 

funcţie de exigenţele turistice). 

Staţiunea turistică este o localitate şi/sau areal care prezintă un ansamblu de elemente de atracţie 

turistică şi care este dotată cu mijloace de cazare, alimentaţie şi agrement, precum şi cu alte facilităţi turistice 

puse în serviciul turiştilor pentru o anumită perioadă de timp
*
. 

                                                           
* De exemplu, staţiunea balneară este localitatea (şi arealul) situată pe ţărmul mării (sau, în unele cazuri, al unui lac), ce dispune de 

substanţe minerale eficiente la nivel terapeutic, instalaţii specifice pentru băi curative şi tratament şi are o organizare care permite 

acordarea asistenţei medicale specifice. 
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În literatura de specialitate, staţiunea turistică este definită ca fiind un spaţiu caracterizat de predominanţa 

activităţilor turistice şi de agrement (monofuncţionalitate) – creatoare ex nihilo a acestui loc, de caracterul 

sezonier al respectivelor activităţi, de o capacitate de cazare a populaţiei non-permanente rezultante, precum 

şi de prezenţa unei populaţii permanente. De asemenea, o staţiune turistică trebuie să dispună de o resursă 

turistică (litoral, munte, oraş, sat etc.) şi să fie accesibilă (să fie deservită de o reţea de transport rutier, fero-

viar, aerian, maritim). Staţiunea turistică ar trebui să includă structuri de cazare (hoteluri, locuri de campare 

etc.), magazine, restaurante şi facilităţi turistice (de exemplu, pârtii de schi în staţiunile de sporturi de iarnă) 

[6, p.193-204]. 

Principalele aspecte care individualizează o staţiune turistică sunt: existenţa unei infrastructuri generale, 

precum şi a uneia specific turistice; dotări, utilităţi, instalaţii, echipamente, facilităţi; servicii şi produse spe-

cific turistice; ospitalitate; accesibilitate; calitatea serviciilor; posibilitatea practicării unor activităţi turistice; 

amenajări turistice. 

Structurile turistice de primire
*
 sunt reprezentate de orice construcţie sau amenajare care furnizează 

permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti (servirea mesei, agrementul, 

tratamentul balnear, transportul destinat turiştilor etc.). 

Infrastructura turistică este reprezentată de: instalaţiile, dotările şi echipamentele specifice activităţii  

de agrement (pârtii de schi, patinoare, piscine, plaje amenajate, porturi turistice etc.); transporturile turistice 

(linii de transport montan pe cablu, trenuleţe, vase de croazieră etc.); unităţile de cazare şi alimentaţie destinate 

turiştilor; reţeaua unităţilor de agrement (parcuri de distracţie, terenuri de sport etc.) şi de tratament (centre 

balneare şi balneoclimaterice). 

3. Metodologia evaluării potenţialului turistic 

a. Obiectivele evaluării potenţialului turistic 

Evaluarea potenţialului turistic al unui teritoriu are ca obiective: cunoaşterea distribuţiei spaţiale a resur-

selor turistice într-un anumit areal; construirea unui instrument de lucru pentru analişti sau pentru orice grup 

de acţiune locală; determinarea teritoriului/localităţii în care ar putea fi derulat, în perspectivă, un eventual 

proiect de dezvoltare turistică (public sau privat); identificarea unor strategii prin care să se realizeze coope-

rare şi dialog între populaţie, actorii locali şi experţi; formarea unor mentalităţi deschise către turism şi con-

ştientizarea rolului turismului în calitate de motor de dezvoltare locală pe termen mediu şi lung. 

b. Evaluarea şi diagnosticarea 
Etapa de evaluare şi diagnosticare a situaţiei turistice existente presupune: examinarea ofertei teritoriului, 

a cererii turistice, a concurenţei teritoriale şi a tendinţelor pieţei, precum şi identificarea unor indicatori eco-

nomici (cifra de afaceri din turism, taxele obţinute de administraţie din activităţile turistice, numărul de locuri 

de muncă din turism etc.). Realizarea acestor aspecte presupune colectarea de informaţii şi date în teren, pre-

lucrarea lor, dar şi utilizarea unor informaţii interne şi externe acelui teritoriu. 

Confruntarea rezultatelor oferite de analiza situaţiei turistice permite identificarea punctelor tari şi a celor 

slabe ale unui teritoriu, precum şi determinarea avantajelor şi riscurilor/ameninţărilor. Definirea elementelor 

de unicitate sau de diferenţiere ale teritoriului respectiv oferă posibilitatea construirii unei „strategii turistice 

de succes”. 

c. Analiza ofertei turistice 

Factorii care influenţează oferta turistică sunt: naturali; antropici; socioeconomici; culturali; social-politici; 

infrastructura generală (de transport şi telecomunicaţii, tehnico-edilitară, sanitară etc.); serviciile disponibile 

în acel teritoriu; infrastructura specific turistică (structurile de primire cu funcţii de cazare, posibilităţile de 

servire a mesei, posibilităţile de a desfăşura activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber, posibilităţile de 

a organiza seminarii şi conferinţe, precum şi bazele de cură şi tratament). 

Principalele elemente ale ofertei turistice sunt: populaţia locală, organizaţiile turistice locale, comerţul 

turistic, gradul de calificare în turism şi cooperarea între diferiţii actori implicaţi în gestionarea activităţilor 

turistice. 

                                                           
*
 Exemple de structuri turistice de primire: vilă, bungalou, pensiune, căsuţă, camping, hotel, motel, tabără etc. Sunt excluse: structurile 

de cazare folosite în exclusivitate de către proprietari/chiriaşi mai mult de un an, locuinţele secundare, căminele studenţeşti, interna-

tele, unităţile spitaliceşti (cu excepţia celor unde se desfăşoară activităţi turistice), vagoanele-dormitor, adăposturile şi refugiile mon-

tane, barăcile şi dormitoarele pentru muncitori, căminele de bătrâni, casele de copii. 
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În analiza ofertei turistice, aspectele legate de populaţia locală se referă la gradul de informare a acesteia, 

exigenţele, modul în care aceasta poate contribui la dezvoltarea sectorului turistic, contribuţia ei la amenajarea 

peisajelor, perpetuarea unor valori etnoculturale, prezenţa unor lideri de opinie, dinamica demografică etc. 
Organizaţiile turistice locale sunt reprezentate de: birouri de informare turistică, salvamont, angajaţi din 

cadrul administraţiei cu probleme de turism, organizaţii non-profit, asociaţii, agenţii de turism detailiste sau 
tur-operatoare. Examinarea acestor elemente vizează: analiza activităţilor turistice desfăşurate, a competenţe-
lor persoanelor implicate, a bugetului alocat, a disponibilităţii de cooperare, precum şi existenţa unor activităţi 
de promovare turistică (în curs de desfăşurare sau în perspectivă). 

Noţiunea de comerţ turistic face referire la: politica de ofertă-preţ, canalele de distribuţie a produselor turis-
tice, gradul de promovare a turismului, instrumentele de promovare turistică, strategiile de comercializare etc. 

În analiza ofertei turistice, aspectele legate de formarea în turism vizează: calificări, traininguri, gradul de 
calificare a angajaţilor din turism, programe de formare turistică etc. 

Cooperarea în turism presupune: sprijin din partea autorităţilor publice şi private, proiecte comune în curs 
de iniţiere sau în desfăşurare, parteneriat potenţial pentru realizarea de proiecte, cooperarea între operatori 
turistici locali, elaborarea unor strategii comune, reprezentarea lor în faţa factorilor de decizie publici etc. 

d. Cererea turistică 
Cererea turistică este un concept economic ce se referă la cantitatea de produse turistice (transport, cazare, 

alimentaţie, tratament, divertisment, vizitarea unor obiective turistice, suveniruri, produse ale agenţiilor de 
turism, utilizarea instalaţiilor de agrement etc.) pe care turiştii, existenţi sau potenţiali, sunt dispuşi să le con-
sume la un anumit preţ, la un moment dat şi în anumite împrejurări

*
. 

Noţiunea de cerere turistică se mai referă şi la numărul de turişti, cu caracteristicile acestora (număr, vârstă, 

sex, ocupaţie, venituri, buget, preferinţe, experienţă turistică, mijloc de deplasare ales etc.). În acest sens, se 

poate diferenţia noţiunea de cerere efectivă (numărul de persoane care participă efectiv la activităţile turistice) 

de noţiunea de cerere potenţială (numărul de persoane care au dorinţa de a călători, însă nu au posibilitatea, 

din anumite cauze). Atunci când factorul restrictiv dispare, cererea potenţială poate deveni cerere efectivă. 

e. Modele de analiză spaţială a fenomenului turistic 

Modelele turistice propun o bază teoretică şi conceptuală pentru studiul dinamicii spaţiale a turismului. 

Majoritatea modelelor de analiză a fenomenului turistic se fundamentează pe structura origine-traseu-destinaţie: 

modelele de fluxuri turistice (au în centru călătoria sau itinerariul), modelele de tipul origine-destinaţie (pun 

accentul pe relaţia dintre spaţiul de emisie şi spaţiul de recepţie), modelele structurale şi modelele evolutive. 

f. Metode de analiză a fenomenului turistic 

Analiza cantitativă (studiu de statistică) furnizează informaţii referitoare la: câţi turişti frecventează teri-

toriul în cauză; câte/ce produse turistice au consumat; la câte/ce servicii au apelat; cât timp/unde au înnoptat; 

cât au cheltuit (în medie, maximum, minimum) etc. 
Indicatorii cantitativi utilizaţi în realizarea analizelor turistice sunt: numărul de sosiri şi de nopţi petrecute 

(înnoptări) de către turişti în localitatea respectivă; distribuţia înnoptărilor turistice în cadrul diferitelor struc-
turi de cazare (motel, pensiune, camping, gazdă, hotel, tabără etc.); durata medie de şedere (raportul dintre 
numărul de înnoptări şi numărul de sosiri); rata de ocupare a structurilor turistice; bugetul alocat de către 
turişti; analiza evoluţiei indicatorilor pe mai multe luni/ani; distribuţia indicatorilor de-a lungul unui an, pentru 
a identifica intensitatea sezonieră a activităţilor turistice. 

Analiza calitativă (studiu de teren) furnizează date referitoare la: ce tip de clienţi frecventează acel teritoriu/ 
localitate/structură turistică; provenienţa acestora; motivaţiile şi aşteptările lor; ce le-a plăcut/displăcut mai 
mult etc. 

Indicatorii calitativi utilizaţi în realizarea analizelor turistice sunt: durata, scopul şi tipul călătoriei; mijlo-

cul de transport utilizat; tipul de cazare ales; activităţile realizate de către turişti; motivaţiile, aşteptările, gra-

dul de satisfacţie a turiştilor; reputaţia şi atractivitatea zonei; motivaţia alegerii acelui teritoriu; frecventarea 

acelui loc (în trecut sau existenţa unor proiecte în perspectivă); date statistice calitative generale asupra turiş-

tilor (vârstă, sex, ocupaţie, educaţie, provenienţă geografică, venituri) etc. 

g. Metode de colectare a informaţiilor şi a datelor statistice în turism 

În ceea ce priveşte cererea turistică, metodele de colectare a informaţiilor şi a datelor statistice sunt: ches-

tionarea directă a turiştilor (oral sau în scris); chestionarea telefonică; prelucrarea formularelor de înregistrare 

                                                           
* Există o regulă economică: dacă preţul este mare, cererea pentru acel produs este mai mică, şi viceversa (cu anumite excepţii). 
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a turiştilor la hoteluri; identificarea originii turiştilor după numărul de înmatriculare al maşinilor; organizarea 

de întâlniri, conferinţe, mese rotunde; realizarea de interviuri cu actori politici, publici sau privaţi; achiziţio-

narea de date de la organele de statistică ş.a. 
 

Concluzii 
Turismul, ca activitate umană în continuă evoluţie, s-a format şi dezvoltat în interacţiune cu mediul natu-

ral, care a exercitat permanent o influenţă directă în dezvoltarea societăţii, în ansamblul său. Ca rezultat al 
acţiunii modelatoare asupra mediului ambiant a factorilor naturali, pe de o parte, şi a celor antropici, pe de 
altă parte, potenţialul turistic al unui teritoriu reprezintă o manifestare spaţial-funcţională a capacităţii habita-
tului respectiv de a susţine activităţi specifice turismului. 

Fenomen social-economic extrem de complex, ce implică multe variabile, turismul se dezvoltă sub o 
multitudine de forme şi tipuri. Delimitarea clară a conceptului de turism, a conţinutului fiecărei forme de 
turism prezintă importanţă pentru identificarea, pe de o parte, a comportamentului turiştilor în materie de 
consum şi cheltuieli şi, pe de altă parte, a responsabilităţilor şi obligaţiilor agenţiilor turistice (tur-operatori şi 
agenţii de voiaj) şi/sau prestatorilor de servicii (societăţi de transport, hoteluri, restaurante etc.). 
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