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1. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI 

 
 
 
Una din priorităţile de dezvoltare economică a judeţului Alba este turismul. În consecinţă, administraţia 
publică judeţeană intenţionează să dezvolte un program prin care să sprijine crearea de produse 
turistice care să răspundă cererii existente pe piaţă, dar şi de produse pentru noi pieţe turistice, care 
să răspundă pozitiv nevoilor şi dorinţelor jucătorilor ce acţionează pe aceste pieţe. 
 
Consiliul Judeţean Alba doreşte să acţioneze în direcţia menţionată mai sus prin achiziţionarea de 
servicii de cercetare de piaţă şi consultanţă în acest domeniu, astfel contractând elaborarea unui 
“Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba” de către compania Marketscope. 
 
Studiul solicitat are drept scop principal fundamentarea deciziilor privind alocarea resurselor pentru 
sprijinirea turismului în judeţul Alba prin evaluarea situaţiei prezente şi a oportunităţilor de dezvoltare a 
destinaţiilor turistice din judeţ şi prin identificarea celor mai eficiente canale de distribuţie şi modalităţi 
de promovare pentru destinaţiile turistice din judeţ. 
 
De asemenea, având în vedere tematica vastă a studiului în domeniul turismului şi categoriile de 
informaţii vizate, considerăm că rezultatele finale ale acestuia vor servi ca sursă de informaţii 
relevante şi instrument decizional pentru o serie largă de agenţi economici şi organizaţii cu implicare 
în turismul din judeţul Alba, dar nu numai (operatori de spaţii de cazare, alimentaţie publică şi 
transport, agenţii de turism, administraţii locale, investitori) 
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2. METODOLOGIE ŞI LIMITĂRI  
 
 
 
ABORDARE METODOLOGICĂ ŞI PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE CERCETARE 

DE PIAŢĂ DESFĂŞURATE 
 
 
Datorită complexităţii acestui studiu, abordarea metodologică presupune o combinare a metodelor din 
gama “cercetării de birou” (colectare de informaţii din surse secundare, deja existente) cu colectarea 
de informaţii primare prin studii cantitative şi serii de discuţii (interviuri semi-structurate sau “în 
profunzime”) cu diverse categorii de repondenti relevanţi. Pe măsura culegerii de informaţii relevante, 
consultanţii specializaţi în studii sectoriale şi proiecte de asistarea deciziilor privind strategiile mixului 
de marketing implicaţi în proiect analizează şi validează rezultatele, au adoptat cele mai eficiente 
abordări / alternative pentru problematica proiectului şi în final au furnizat rezultatele proiectului într-un 
raport comprehensiv.  
 
Diferitele obiective informaţionale sunt de cele mai multe ori acoperite nu printr-o singură metodă / 
tehnică de cercetare de piaţă, ci prin diverse metode / tehnici aplicate pe tot parcursul studiului, unele 
informaţii urmând a fi rafinate pe măsura culegerii opiniilor diverselor categorii de repondenţi 
intervievaţi în diferite momente ale studiului.  
 
Eforturile aferente proiectului au fost împărţite în două etape, fiecare concretizându-se printr-un raport 
(intermediar – după prima etapă, respectiv prezentul raport final – după cea de-a doua etapă).  
 
În faza finală a fiecărei etape (fază de raportare), consultanţii seniori implicaţi în proiect au tras 
concluziile pe baza informaţiilor culese şi validate, au propus şi justificat alternative strategice şi au 
redactat conţinutul rapoartelor (intermediar şi final). 
 
Concret, principalele activităţi specifice cercetării de piaţă desfăşurate în cadrul acestui studiu sunt 
menţionate mai jos: 
 

� Cercetare de birou (identificare şi evaluare de surse de informaţii secundare, culegere şi 
analiză de informaţii secundare, pregătirea cadrului teoretic pentru acoperirea unor 
obiective informaţionale, identificarea de experţi / organizaţii / instituţii relevante, etc.) 

 
� Fundamentarea şi realizarea unor cercetări cantitative (chestionare cu auto-completare 

pentru spaţiile de cazare din judeţul Alba, respectiv pentru primarii din principalele 
localităţi cu însemnătate turistică din judeţul Alba) – realizare / testare chestionar, 
planificare, centralizarea, analiza şi interpretarea datelor reieşite în urma celor două 
cercetări primare şi includerea concluziilor în raportul final 

 
� Participarea activă la două întâlniri / dezbateri ale Grupului de Lucru pentru Turism din judeţul 

Alba 
 
� Interviuri faţă-în-faţă cu diverse categorii de repondenţi relevanţi (la nivel naţional dar şi în 

judeţul Alba): 
 

o Experţi sectoriali (organizaţii patronale / profesionale, asociaţii) 
o Operatori de spaţii de cazare din judeţul Alba 
o Agenţii de turism 
o Turişti prezenţi în destinaţii cheie din judeţul Alba 
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LIMITĂRI 
 
 
În primul rând trebuie ţinut cont de natura exploratorie a proiectului, ce urmăreşte să orienteze 
procesul de dezvoltare a turismului în judeţul Alba. De aceea accentul cade pe identificarea de situaţii 
/ tendinţe în sector, de puncte tari şi eventuale puncte slabe ale activităţii de turism în judeţul Alba, aşa 
cum sunt ele percepute de jucătorii din această piaţă şi de potenţiale direcţii viabile de dezvoltare a 
acestui domeniu la nivelul judeţului Alba. 
 
Deşi consultanţii Marketscope au depus toate eforturile pentru a colecta toate categoriile de date 
necesare, unele informaţii nu au fost disponibile din surse secundare şi nici nu au putut fi acoperite 
total în cadrul discuţiilor cu repondenţi relevanţi sau prin analiza informaţiilor din chestionarele cu 
autocompletare colectate de la spaţii de cazare şi primării din Alba.  
 
Relevanţa şi acurateţea unor informaţii secundare este limitată, aşadar rezultatele care se bazează pe 
astfel de informaţii trebuie interpretate cu grijă (de ex. informaţiile statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică au limitări majore, care de altfel sunt şi semnalate în cadrul raportului).  
 
Datorită perioadelor de timp îndelungate necesare colectării datelor statistice oficiale şi pregătirii 
pentru raportare, unii dintre indicatorii prezentaţi în acest raport nu se referă la ultimul an încheiat 
(2007), în timp ce unele informaţii referitoare la perioada curentă (2007 – 2008) sunt bazate pe date 
preliminare. În această situaţie, Marketscope a urmărit prezentarea celor mai recente cifre disponibile 
pentru fiecare dintre indicatorii statistici consideraţi relevanţi, indiferent la ce an se referă datele. 
 
Vă rugam a se ţine cont, de asemenea, de natura calitativă a discutiilor faţă – în – faţă cu categoriile 
de repondenţi menţionate (de cele mai multe ori, informaţiile reprezintă opinii personale, care au fost 
tratate, de asemenea cu grijă şi supuse unor vălidari încrucişate) 
 
În fine, datele culese prin chestionarele cu autocompletare prezintă următoarele limitări datorită 
următoarelor aspecte: 
 

� La studiu au participat doar în jur de 142 de spaţii de cazare şi 28 de primarii, deci nu tot 
universul statistic necesar pentru acurateţe maximă a rezultatelor; mai mult decât atât, 
eşantionul de participanţi nu poate fi considerat reprezentativ statistic dar datorită numărului 
relativ ridicat de participanţi considerăm ca datele obţinute conduc la o imagine reală privind 
turismul din judeţul Alba, calitatea informaţiilor fiind suficientă pentru fundamentarea unor 
direcţii majore de acţiune, în condiţiile date 

� Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că au fost incluse în analiză acele categorii de 
informaţii pentru care au existat suficiente răspunsuri corecte şi complete (din păcate, unele 
zone ale chestionarelor au fost acoperite insuficient sau inexact de repondenţi) 
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3. PREZENTARE GENERALĂ A TURISMULUI DIN 
ROMÂNIA 

 
 
 
ATRACŢII TURISTICE 
 
România beneficiază de o multitudine de atracţii turistice, atât naturale cât şi antropice, mulţumită 
varietăţii formelor de relief, istoriei şi influenţelor culturale, astfel încât specificul atracţiilor turistice 
este diversitatea şi unicitatea.  
 
Atracţii turistice ale cadrului natural 
 
România este situată în centrul geografic al Europei fiind a 12-a ţară ca mărime a Europei, cu o 
suprafaţă de 238.391 km2. Relieful României se compune din 3 trepte majore de altitudine: cea înaltă - 
a Munţilor Carpaţi, cea medie - a Subcarpaţilor şi cea joasă - a câmpiilor, luncilor şi Deltei Dunării, 
dispuse concentric în proporţii relativ egale (31% munţi, 36% dealuri şi podişuri şi 33% câmpii – în 
procente de suprafaţă).  
 
Clima României este temperat - continentală de tranziţie cu temperatura medie multianuală variind 
latitudinal de la 8ºC în nord la 11ºC în sud şi altitudinal de la -2,5ºC în etajul montan la 11,6ºC în 
câmpie. 
 
Partea de sud a ţării este străbătută pe o distanţă de 1.075 km de fluviul Dunărea, ce formează parţial 
graniţele cu Serbia şi Bulgaria pe o lungime de 290 km, respectiv 470 km. Dunărea se varsă în Marea 
Neagră în partea de nord a litoralului românesc prin Delta Dunării.  
 
Lacurile naturale sunt răspândite în toate unităţiile de relief: lacuri în circuri glaciare, în cratere 
vulcanice, în depresiuni carstice, în crovuri, lacuri de baraj natural, precum şi lagune marine, limane 
fluviatile şi fluvio-maritime. Primele 10 lacuri antropice ca mărime au suprafeţe între 1.000 ha şi  
70.000 ha (cel mai mare fiind Porţile de Fier, cu 70.000 ha), majoritatea fiind utilizate în producţia de 
energie. 
 
Suprafaţa împădurită a României reprezintă 26,7% din teritoriu, cu 2,6% sub media europeană. 
 
Zona muntoasă. În România există 5 vârfuri muntoase cu înălţimi de peste 2.500 de metri, toate 
situate în Carpaţii Meridionali şi 18 vârfuri cu altitudini între 2.000 şi 2.500 de metri, situate, cu 2 
excepţii, de asemenea în Carpaţii Meridionali. 
 
În zona muntoasă se află 2 din cele 3 rezervaţii ale Biosferei (Parcul Naţional Retezat şi Parcul 
Naţional Rodna) precum şi toate cele 11 parcuri naţionale (Călimani, Valea Domogled – Cerna, Cheile 
Nera – Beuşniţa, Semenic – Cheile Caraşului, Cozia, Piatra Craiului, M-ţii Măcinului, Valea Jiului, 
Ceahlău, Cheile Bicaz – Hăşmaş, Buila - Vânturiţa), dar şi 9 din cele 13 parcuri naturale (M-ţii 
Maramureş, Porţile de Fier, Geoparc Mehedinţi, Ţara Haţegului, Apuseni, Putna – Vrancea, Grădiştea 
Muncelului – Cioclovina, Bucegi, Vânători – Neamţ). 
 
În cadrul acestor parcuri naţionale / naturale există relativ puţine centre de informare turistică; cel mai 
bine reprezentat în acest sens este Parcul Naţional Apuseni pe suprafaţa căruia există 5 centre de 
informare turistică (CIT). Alte parcuri cu câte un CIT sunt M-ţii Maramureş, Vânători-Neamţ şi Ceahlău 
în timp ce Retezat are 2 CIT. 
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Zona de podiş şi deal. Zona deluroasă a României posedă o serie de izvoare de ape minerale şi de 
ape termale, în jurul cărora s-au dezvoltat staţiuni balneo-climaterice (de ex. Bazna, Călimăneşti – 
Căciulata, Govora, Pucioasa, Slănic-Prahova, Soveja, Moneasa). Alte exemple de atracţii turistice 
naturale întâlnite în zona deluroasă sunt „Vulcanii Noroioşi” (formaţiuni create de gazele naturale care 
trec printr-un sol argilos, în combinaţie cu apa din pânza freatică) şi „Focurile Vii” (izbucniri de gaze 
naturale care se autoaprind). 
 
Zona de câmpie. Cele mai importante atracţii turistice naturale ale zonei de şes sunt Delta Dunării şi 
Litoralul Mării Negre. De asemenea, în zona de câmpie sunt întâlnite numeroase izvoare termale şi 
minerale. 
 
Delta Dunării este rezervaţie a biosferei, reprezentând cea mai întinsă dintre rezervaţiile existente în 
România - aproximativ 580.000 ha. Alături de complexul lagunar Razim – Sinoe (Razim este cel mai 
întins lac natural din România), Delta Dunării este renumită pentru diversitatea faunei şi florei întâlnite 
(3.400 de specii de animale din care peste 300 de specii de păsări, cea mai mare colonie de pelicani 
comuni, 1/3 din speciile de plante existente în România, păduri de stejari şi liane pe grindurile 
Caraorman şi Letea, etc.) 
 
Într-un peisaj asemenător celui din Delta Dunării (dar la scară mai mică) se înscriu parcurile naturale 
Lunca Mureşului, Comana, Balta Mică a Brăilei şi Lunca Joasă a Prutului Inferior. 
 
Litoralul Mării Negre se desfăşoară pe o lungime de 244 km; în partea sudică există numeroase 
limanuri fluvio – maritime din care cel mai important este Techirghiol (bogat în resurse de nămol 
terapeutic). 
 
În zona de câmpie, particularităţile cadrului natural au favorizat dezvoltarea de staţiuni balneo-
climaterice la Băile Felix si Buziaş (în partea de vest a ţării), respectiv Amara, Eforie Nord, Lacul 
Sărat, Mangalia şi Saturn în partea de sud – est, precum şi în alte zone. 
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Atracţii turistice antropice 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sursa: www.turism–center.ro (adaptare Marketscope) 

 
 
 
Staţiuni turistice 
Conform ministerului de resort există 7 staţiuni montane de interes naţional. 5 din aceste 7 staţiuni 
sunt situate în judeţele Braşov (Poiana Braşov, Predeal) şi Prahova (Azuga, Buşteni, Sinaia). Vatra 
Dornei şi Voineasa, celelalte două staţiuni de interes naţional se află în judeţele Suceava, respectiv 
Vâlcea.  
 
Alte staţiuni turistice montane, de interes local, sunt:  

 
� Albac, Arieşeni, Fântânele, Muntele Băişorii, Stâna de Vale, Vaţa de Jos – în Munţii Apuseni; 
� Borşa, Borsec, Durău, Izvorul Mureşului, Harghita Băi, Lacu Roşu - în jumătatea nordică a 

Carpaţilor Orientali; 

Staţiuni turistice în România 

Ungaria 

Ucraina 
R

epublica M
oldova 

Bulgaria 

Serbia 

Ucraina 

CRAIOVACRAIOVACRAIOVACRAIOVA    

BUCUREŞTIBUCUREŞTIBUCUREŞTIBUCUREŞTI    

BACAUBACAUBACAUBACAU    

BRASOVBRASOVBRASOVBRASOV    

IASIIASIIASIIASI    

SUCEAVASUCEAVASUCEAVASUCEAVA    

CLUJCLUJCLUJCLUJ----NAPOCANAPOCANAPOCANAPOCA    

ALBA ALBA ALBA ALBA ---- IULIA IULIA IULIA IULIA    

SIBIUSIBIUSIBIUSIBIU    

TIMISOARATIMISOARATIMISOARATIMISOARA    

ORADEAORADEAORADEAORADEA    

CONSTANTACONSTANTACONSTANTACONSTANTA    

Staţiuni montane de interes naţional 
 

Staţiuni litorale de interes naţional 
 

Staţiuni balneo-climaterice de interes 
naţional 
 
 

Orase principale 
 

Capitală 
 

Drum European 

Concentrări de staţiuni de 
interes local 
 
Staţiuni montane 
 
 

Staţiuni balneo-climaterice 
 

PLOIESTIPLOIESTIPLOIESTIPLOIESTI    

GALATIGALATIGALATIGALATI    
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� Horezu, Păltiniş, Straja – în grupa Munţilor Parâng; 
� Moeciu, Bran, Cheia, Breaza, Pârâul Rece, Timişu de Sus - în Munţii Bucegi. 

 
Toate staţiunile litorale sunt considerate staţiuni de interes naţional, concentrându-se la sud de oraşul 
Constanţa (menţionate în continuare în ordine alfabetică): Cap Aurora, Costineşti, Eforie Nord, Eforie 
Sud, Jupiter, Mamaia, Mangalia, Neptun, Olimp, Saturn, Techirghiol, Venus. 
 
Din aproximativ 8.500 de izvoare termale şi minerale doar un procent restrâns (aproximativ 10-15%) 
sunt exploatate. Astfel, pe teritoriul României există un număr de 42 de staţiuni balneoclimaterice, din 
care peste jumătate (26 de staţiuni) sunt situate în zona de podiş. 15 din cele 42 de staţiuni „balneo” 
sunt considerate de interes naţional. În unele cazuri, în jurul unei staţiuni de interes naţional s-au 
dezvoltat de asemenea şi mai multe staţiuni de interes local (ex.: Băile Felix, în jurul căreia există 
Tinca şi Băile 1Mai). 
 
Patrimoniul cultural – istoric. În zona Transilvania se găsesc monumente istorice de interes naţional 
în mai multe oraşe precum Alba Iulia, Braşov, Cluj-Napoca, Sibiu sau Sighişoara (în multe cazuri fiind 
vorba de edificii arhitecturale medievale laice sau religioase). Printre acestea menţionăm: 

 
� Cetatea „Alba Carolina”, Biblioteca Bathyaneum (Alba Iulia) 
� Biserica Neagră, Bastionul Ţesătorilor, Fierarilor (Braşov) 
� Biserica Sf Mihail, Bastionul Croitorilor, Biserica din Calvaria (Cluj-Napoca) 
� Biserica Evanghelică, Biserica Romano-Catolică, Palatul Brukental (Sibiu) 
� Biserica din Deal, Cetatea Sighişoara (Sighişoara). 

 
Pe lângă numeroasele biserici şi mănăstiri realizate în diverse stiluri arhitecturale (reprezentative 
pentru mai multe perioade) prezente în mediul urban, există numeroase lăcaşe de cult şi în mediul 
rural, reprezentând importante puncte de atracţie turistică, precum mănăstirile din nordul Moldovei (de 
ex. Voroneţ, Suceviţa, Putna - ce fac parte din patrimoniul UNESCO) sau bisericile de lemn din 
Transilvania, în special cele din Maramureş (de ex. Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Borşa) dar şi 
bisericile fortificate din Transilvania (de ex. Viscri, Biertan, Câlnic, Saschiz, Dârjiu). De asemenea, 
importante atracţii turistice constituie mănăstirile Horezu, Râmeţ, Cozia, Curtea de Argeş, etc. 
 
Pe întreg cuprinsul României se află diverse cetăţi, castele sau palate. Printre cele mai importante 
castele amintim: Peleş, Bran, Corvineştilor sau Săvârşin; de asemenea în centre urbane există 
numeroase palate, între care: Palatul Voievodal (Aiud), Palatul Culturii (Arad), Palatul Episcopal (Blaj), 
Palatul Regal si Palatul Cotroceni, (Bucureşti) Palatul Mogoşoaia (Mogoşoaia, Ilfov), Palatul Banffy 
(Cluj-Napoca), Palatul Culturii (Iaşi), Palatul Baroc (Oradea), Palatul Brukenthal (Sibiu), Palatul Şuţu 
(Bucureşti). O mare parte dintre aceste edificii sunt concentrate în zona Transilvaniei. 
 
Unele din cele mai importante situri arheologice existente în România, incluse în patrimoniul 
UNESCO, sunt cetăţile dacice din judeţul Hunedoara (M-ţii Orăştiei). Alte situri arheologice importante 
mai sunt prezente pe teritoriul judeţelor Alba (în special la Roşia Montană si Petreşti, dar şi la Seuşa şi 
Cut, precum şi multe altele făcând parte din diferite perioade istorice), Neamţ (Izvoare), Constanţa 
(Capidava, Basarabi). 
 
Principalele centre etno-folclorice / de artă populară sunt situate în nordul Moldovei, în Maramureş, în 
Munţii Apuseni şi întreaga zonă a Subcarpaţilor Jiului, Getici şi de Curbură. Centre specializate în 
ceramică există la Baia Mare (jud. Maramureş), Corund (jud. Harghita), Glogova (jud. Gorj), Horezu 
(jud. Vâlcea), Laz (jud. Alba), Marginea (jud. Suceava), Obârşa (jud. Hunedoara), Oboga (jud. Olt); în 
lemn la Pătrăhăiţeşti (jud. Alba), Polovragi (jud. Gorj), Şugag (jud. Alba), Ţolici (jud. Neamţ), Vânători 
(jud. Neamţ), Vişeu de Sus (Maramureş), iar specializate în ţesături la Boteşti (jud. Neamţ) şi Ceahlău 
(jud. Neamţ), Polovragi (jud. Gorj), Vaideeni (jud. Vâlcea), etc.  
 
De cele mai multe ori aceste centre etno-folclorice nu sunt strict specializate pe un anumit meşteşug, 
ci reprezintă aşezări vechi unde s-au dezvoltat mai multe tipuri de meşteşuguri, însă au drept 
caracteristică definitorie unul dintre acestea. 
 
Alte meşteşuguri întâlnite pe teritoriul ţării mai includ fabricarea măştilor sau cojocăria. 
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In concluzie, în cadrul patrimoniului cultural-istoric al României, elementele de specific naţional, cum 
ar fi păstrarea tradiţiilor si datinilor străvechi in lumea satului, gastronomia cu personalitate sau 
monumentele istorice, sunt completate fericit de caracteristici regionale – cetăţile medievale ardelene, 
mănăstirile bucovinene, farmecul satului maramureşean. 
 
Muzee. În România există conform statisticilor oficiale recente 675 de muzee / colecţii publice dintre 
care 28 sunt considerate de importanţă naţională. Jumătate din muzeele de importanţă naţională se 
află în Bucureşti. Principalele neajunsuri ale colecţiilor muzeale din România sunt faptul că exponatele 
nu sunt prezentate interactiv şi faptul că funcţia de educare a vizitatorilor este limitată. În plus, 
standurile de suveniruri sunt gestionate deficitar (în ceea ce priveşte prezentarea, promovarea şi 
tipurile de produse existente) iar taxele aferente serviciilor de ghid sau fotografierii sunt relativ ridicate. 
 
Reţea de căi ferate. Turismul feroviar poate fi practicat în România fie pe liniile cu ecartament normal 
în garnituri de vagoane şi cu locomotive de epocă, cât mai ales pe liniile cu ecartament redus 
(mocăniţa) - există patru linii pe care circulă astfel de garnituri feroviare pe linii cu ecartament redus în 
ţară: Abrud - Câmpeni (jud. Alba), Sibiu – Agnita (jud. Sibiu), Vişeul de Sus – Făina (jud. Maramureş) 
şi în zona Moldoviţa (jud. Suceava). 
 
Principalele centre turistice feroviare sunt: Sibiu, Braşov, Târgu-Mureş, Vişeu, Suceava, Bucureşti şi 
Oraviţa. Traseele aferente acestor centre turistice feroviare cu vagoane şi locomotive de epocă sunt:  

� Zona Sibiului (inclusiv judeţul Alba): Sebeş – Sibiu , Sibiu – Copşa Mică, Sibiu – Braşov şi 
Sibiu – Călimăneşti.  

� Zona Braşovului: Braşov – Râşnov – Zărneşti şi Braşov – Predeal. 

� Zona Târgu-Mureş: Târgu-Mureş – Band. 

� Zona Suceava: Vatra Dornei – Vama – Moldoviţa şi Suceava – Putna. În apropierea acestor 
zone se află vestitele mănăstiri şi biserici pictate de la Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Arbore, 
Humor, Voroneţ. 

� Zona Bucureştiului: Bucureşti – Sinaia, Ploieşti – Măneciu, Bucureşti – Snagov şi Bucureşti – 
Giurgiu. 

 
Saline. Salinele reprezintă una dintre categoriile de resurse turistice puţin exploatate în România, deşi  
există 7 exploatări ale sării pe teritoriul ţării din care 5 sunt incluse în circuitul turismului. Aceste saline 
sunt deschise atât pentru turism de agrement cât şi pentru turism curativ. În general, investiţiile în 
amenajarea turistică a exploataţiilor de sare sunt reduse. 
 
Podgorii. România deţine în prezent o suprafaţă de aproximativ 243.000 ha de vie. Plantaţiile pentru 
struguri de vin ocupă 82% din suprafaţa viticolă totală, iar producţia de vinuri se situează la nivelul a 5-
6 milioane hl anual. Zone viticole se găsesc în toate regiunile ţării, mai ales în zonele colinare din estul 
şi sudul lanţului carpatic, din Transilvania, din Dobrogea, precum şi din partea de vest a ţării. 
 
Conform informaţiilor disponibile, în România există un număr de 16 podgorii: 
 

� Cotnari, Bucium, Huşi, Panciu şi Odobeşti - în Moldova (împreună aceste podgorii deţin 1/3 
din producţia totală, fiind o regiune cu tradiţie în ceea ce priveşte viticultura - mai bine de 500 
de ani); la Panciu există de asemenea şi o serie de crame medievale dintre care Crama 
Beciul Domnesc este monument UNESCO; 

� Tohani, Urlaţi, Valea-Călugărească, Ştefăneşti-Argeş şi Drăgăşani - în Muntenia şi Oltenia 

� Recaş şi Miniş în Banat; 

� Alba Iulia, Aiud şi Jidvei în Transilvania (pe suprafaţa podgoriei Jidvei se află castelul Cetatea 
de Baltă – sec XVII – renovat în totalitate de curând); 

� Murfatlar şi Niculiţel în Dobrogea.  
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În cadrul anumitor podgorii există muzee ale vinului precum cele de la: Murfatlar, Drăgăşani, 
Ştefăneşti, Huşi, Odobeşti, Miniş şi Hârlău. De asemenea sunt semnale că în Alba Iulia se va 
deschide un muzeu al vinului ca punct de plecare în traseul turistic „Drumul vinului” din judeţ. 
 
 
 
PRINCIPALELE TIPURI DE TURISM PRACTICATE ÎN ROMÂNIA 
 
Diversitatea tipurilor de atracţii turistice - atât naturale cât şi antropice - precum şi multiculturalismul 
din regiunile istorice fac din România o destinaţie turistică plurivalentă şi permit practicarea unei 
ample varietăţi de tipuri de turism, precum cel cultural (istoric – arhitectural, religios, etnografic), cel 
activ (litoral, montan, de aventură), turismul rural, ecoturismul, etc. 
 
În cadrul categoriei generice de turism cultural vom include mai multe tipuri precum: turismul istoric – 
arhitectural, turismul etnografic şi turismul religios. Datorită unei tendinţe la nivel mondial în turism 
conform căreia turismul cultural cunoaşte un reviriment, în România acest tip de turism atrage 
îndeosebi turişti străini în puncte de interes precum oraşele istorice din Transilvania (de ex. Sibiu, 
Sighişoara, Braşov, Cluj-Napoca) şi zonele apropiate de acestea şi cu atracţii similare (de ex. Castelul 
Bran, Peleş sau bisericile fortificate din Transilvania), dar şi în alte zone precum Maramureş 
(preponderent etnografic şi religios), Bucovina (preponderent etnografic şi religios). 
 
Turismul religios (pelerinaje) se practică în special în zona de nord a Moldovei (Bucovina) însă o 
parte importantă a turiştilor vizitează mănăstirile din aceste zone în scop cultural. Astfel, cu excepţia 
vizitării mănăstirilor din Bucovina şi a altor câteva lăcaşe de cult cunoscute precum mănăstirile Cozia, 
Horezu sau Râmeţ, turismul religios, care de altfel atrage în principal turişti români, nu este practicat 
decât poate la scară redusă pe teritoriul ţării. În unele cazuri mănăstirile oferă şi spaţii de cazare 
turiştilor. 

Harta viti-vinicolă a Romaniei 

Sursa: www.turism-center.ro 
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Turismul etnografic se află într-un stadiu incipient fiind deseori parte integrantă a activităţilor de 
agroturism sau de ecoturism. Turismul etnografic se poate însă dezvolta puternic în baza diversităţii şi 
farmecului obiceiurilor şi tradiţiilor păstrate pe cuprinsul ţării. În prezent, turismului etnografic îi 
corespund drept obiective turistice muzeele locale, regionale sau naţionale de etnografie şi poate 
câteva sate cu oarecare notorietate. Muzeele etnografice naţionale reprezentative (prin multitudinea 
colecţiilor) sunt Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi Muzeul Ţăranului Român, ambele din 
Bucureşti. În ceea ce priveşte reprezentarea tezaurului etnografic al Transilvaniei şi zonei judeţului 
Alba în special, mai relevante sunt muzeele de la Cluj-Napoca (Muzeul Etnografic al Transilvaniei) şi 
Sibiu (Complexul National Muzeal Astra). 
 
Pe fondul creşterii economice din ultimii ani, România a atras din ce în ce mai mulţi investitori străini 
motiv pentru care turismul de afaceri a cunoscut cele mai puternice ritmuri de creştere din ultimii ani, 
fie că e vorba de evenimente, întâlniri, conferinţe, sau de interese de afaceri individuale. Drept 
consecinţă, ultima perioadă a constituit intrarea pe piaţa hotelieră a unor mari lanţuri hoteliere de 4 şi 
5 stele (Four Seasons, K&K şi Ramada), ce se adaugă celor deja prezente – Hilton, Marriot, Golden 
Tulip. De asemenea, odată cu investiţiile străine au pătruns şi noi practici manageriale şi politici în 
domeniul resurselor umane aşa încât o altă formă de turism care ia din ce în ce mai mare amploare 
este „team-building-ul” (deplasări în scopuri recreative ale unei echipe de angajaţi / a întregului 
personal al unei companii). Conform datelor statistice, în anul 2006 aproximativ jumătate din numărul 
de turişti au fost înregistraţi în Capitală şi resedinţe de judeţ, practic în principalele centre economice 
(care de asemenea găzduiesc şi principalele centre expoziţionale), ceea ce pledează tot în favoarea 
dinamicii accentuate a turismului de afaceri. 
 
Turismul de evenimente (între care se pot menţiona conferinţele, simpozioanele, festivalurile, 
concursurile) are drept caracteristici caracterul regional / naţional (de anvergură mică/medie), 
participarea internaţională limitată şi lipsa repetitivităţii. Până în prezent, România nu a găzduit prea 
multe evenimente internaţionale importante (cu excepţia summit-ului NATO din aprilie 2008) însă se 
speră ca în viitor, odată cu îmbunătăţirea imaginii naţionale (prin aderarea la UE) dar şi a 
infrastructurii, România să reprezinte o opţiune viabilă în domeniu. În acest sens, primii paşi au fost 
reprezentaţi de programul „Sibiu - Capitală culturală europeană” (derulat pe parcursul anului 2007) dar 
şi de candidatura României pentru găzduirea ediţiei de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului 
European din 2013, precum şi de intenţia de a găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă din 2022 (toate 
aceste evenimente au beneficiat / beneficiază de programe investiţionale majore necesare dezvoltării 
infrastructurii tehnice, rutiere, turistice  – totuşi, candidatura pentru organizarea Olimpiadei de Iarnă 
pare cel puţin în acest moment un proiect dificil de realizat).  
 
Turismul de evenimente trebuie să parcurgă drumul către găzduirea unor evenimente multianuale, 
internaţionale, de anvergură mare. Totuşi, unele evenimente tradiţionale precum Festivalul George 
Enescu sau Târgul de Fete de pe Muntele Găina au început să fie apreciate pe scară tot mai largă, cu 
toate că există încă disfunctionalitati (cum ar fi lipsa de coordonare între entităţile implicate). 
 
Turismul balnear deţine un loc important în rândul tipurilor de turism practicate în România, numărul 
total de turişti înregistrând în ultimii ani o tendinţă ascendentă în pofida unor fluctuaţii negative în 
perioadele anterioare. Principalele probleme cu care se confruntă turismul balnear sunt investiţiile 
reduse / insuficiente în modernizarea capacităţilor de primire turistică şi a bazei de tratament precum 
şi percepţia că turismul balnear se adresează strict persoanelor cu probleme de sănătate. Pe de altă 
parte, în cazurile în care s-au efectuat investiţii majore în staţiunile balneare acestea sunt private şi 
îndreptate către conceptul de wellness - orientat către odihnă, relaxare şi tratamente mai puţin 
intensive, în structuri de cazare cu clasificări superioare. Cele mai multe izvoare termale şi minerale 
din România rămân însă neexploatate astfel încât turismul balnear este considerat unul dintre tipurile 
de turism cu cel mai ridicat potenţial, atât din perspectiva exploatării resurselor cât şi a tendinţelor 
favorizante ce se manifestă la nivel mondial în ceea ce priveşte turismul de „wellness”. 
 
În România, o parte importantă dintre turiştii ce sosesc în staţiunile balneare sunt persoane retrase din 
activitatea profesională care beneficiază de bilete de tratament prin Casa Naţională de Pensii şi 
întrucât majoritatea structurilor de cazare cu capacităţi semnificative aparţin statului, investiţiile în 
modernizare au fost reduse - aceste structuri de cazare (împreună cu bazele lor de tratament) au 
rămas la clasificări de 1 şi 2 stele. 
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În cadrul turismului balnear includem şi cele 5 saline deschise pentru vizitatori pe teritoriul ţării, în scop 
de tratament sau ca obiective turistice. Cele mai vizitate saline sunt Praid, Slănic Moldova şi Târgu 
Ocna. Numărul total al turiştilor care vizitează saline a crescut constant cu aproximativ 30% în 
perioada 2003 şi 2006. 
 
Beneficiind de un cadru natural deosebit şi complex, cu numeroase puncte de atracţie turistică, 
turismul activ se poate desfăşura atât în zona montană cât şi în zona litorală sau în Delta Dunării. 
 
Turismul activ (litoral, montan, de aventură) a cunoscut fluctuaţii pe litoralul Mării Negre, aceste 
situaţii având drept cauză principală existenţa unor alternative percepute de turişti ca fiind net 
superioare produselor autohtone în ţările vecine sau apropiate (Bulgaria şi Grecia). Pe de altă parte, 
litoralul Mării Negre atrage cel mai mare număr anual de turişti şi posedă cea mai mare capacitate de 
cazare dintre zonele de interes turistic din România. Principala problemă a produselor turistice oferite 
pe litoral sunt preţurile mari în comparaţie cu serviciile oferite, infrastructura turistică în general 
învechită şi administrarea defectuoasă a plajelor. Majoritatea covârşitoare a turiştilor de pe litoralul 
românesc sunt români. 
 
Prezenţa turiştilor străini atinge niveluri superioare în cadrul turismului montan, ce a cunoscut evoluţii 
pozitive ale numărului total de turişti atraşi în ultima perioadă. Cu toate acestea, turismul montan se 
confruntă teoretic cu aceleaşi probleme generice precum litoralul, iar datorită faptului că turismul 
montan se poate practica, virtual, pe parcursul întregului an problema raportului calitate – pret devine 
cu atât mai pregnantă în sezonul de iarnă când datorită supracererii preţurile cresc semnificativ pentru 
aceleaşi servicii. 
 
Turismul de aventură (parapanta, rafting, canoe, căţărări pe gheaţă, tiroliana, bungee jumping, etc.) 
a început să fie practicat recent în România iar în prezent cererea este în special reprezentată de 
companii ce organizează team-building-uri sau de turişti străini. Şi în cazul acestui tip de turism 
România beneficiază de numeroase forme de relief ce permit dezvoltarea de astfel de servicii aferente 
(munţi, peşteri, văi înguste traversate de râuri, etc.). 
 
Delta Dunării constituie o atracţie deosebită a cadrului natural şi un punct de interes major în special 
pentru turiştii străini în România. Capacitatea de cazare este subdimensionată şi polarizată între 
structuri având clasificări inferioare (sau neclasificate) şi cele cu clasificări de top.  
 
În cadrul aceleiaşi categorii generice de turism activ putem include de asemenea turismul speologic 
(practicat pe o scară foarte restrânsă în comparaţie cu potenţialul existent - din cele 14 peşteri 
deschise publicului larg, numai în jumătate din ele sunt condiţii potrivite vizitării), turismul ecvestru (în 
special în zona Transilvaniei există câteva pensiuni ce promovează conceptul de „cluburi de 
echitaţie”), însă remarcăm dezvoltarea foarte slabă a cicloturismului. 
 
Repondenţii intervievaţi consideră că turismul montan şi cel în Delta Dunării vor continua să 
înregistreze cele mai puternice creşteri în anii viitori, opinie prezentă şi în multe articole de presă 
recente, despre tendinţele din turismul românesc. 
 
Turismul rural este îndeosebi dezvoltat în zona montană unde numărul pensiunilor turistice a crescut 
semnificativ în ultimii ani. Creşterea numărului de spaţii de cazare se datorează pe de o parte 
necesităţii diversificării activităţilor economice pe fondul recesiunii unor activităţi economice importante 
pentru zonele respective, iar pe de altă parte faptului că investiţiile în astfel de spaţii de cazare pot fi 
suportate individual de către localnici (fie integral sau beneficiind de fonduri nerambursabile). Turismul 
rural este îndeosebi dezvoltat în zonele Bran – Moeciu, Maramureş, Bucovina, Harghita, Apuseni şi 
Mărginimea Sibiului. Un element de atracţie este şi faptul că pensiunile rurale au fructificat avantajul 
proximităţii faţă de atracţiile turistice naturale în timp ce o mare parte a turismului hotelier este legat de 
centrele urbane. 
 
Turismul oenologic a reprezentat obiectul programelor guvernamentale care vizau implementarea unei 
infrastructuri turistice adecvate unor circuite, care să includă podgoriile din zona Subcarpaţilor de 
Curbură şi Subcarpaţilor Moldovei. Cu toate acestea, puţine aspecte ale programului s-au concretizat 
şi doar anumite podgorii deţin infrastructura turistică necesară vizitării şi deci transformării în produs 
turistic. 
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REPERE STATISTICE PRIVIND INFRASTRUCTURA TURISTICA DIN ROMÂNIA 
 

 
 
Cheltuielile turistice totale raportate la PIB indică faptul că acestea deţin, la nivelul anului 2006, un 
procent de 1,9%, însă considerând şi aportul indirect prin influenţa asupra altor sectoare economice, 
sectorul turistic ajunge la 4,85% din PIB. Totuşi acest nivel este unul dintre cele mai scăzute din lume.  
 
În perioada 2004-2006, capacitatea de cazare existentă totală a structurilor de primire turistică din 
România a cunoscut o creştere anuală lentă de 1-2%.  
 

 
* Categoria Altele cuprinde: moteluri, hanuri turistice, hoteluri pentru tineret, hosteluri, bungalouri, cabane turistice, sate de 
vacanţă, popasuri turistice, unităţi tip casuţă şi spaţii de cazare pe nave; 
Sursa: INS 
 
 
Structura capacităţii totale nu a suferit modificări semnificative în anul 2007, capacitatea de cazare, în 
număr de locuri, fiind concentrată în hoteluri în proporţie majoritară (59% la jumătatea anului 2007). 
Pe de altă parte, în timp ce capacitatea de cazare a taberelor de elevi şi-a diminuat ponderea de la 
11% în anul 2004 la 7% la jumătatea anului 2007, capacitatea de cazare înregistrată de vile 
turistice, pensiuni urbane şi rurale a crescut de la 11% la peste 16% în aceeaşi perioadă. 
 

Notă: Datele statistice preluate de la Institutul Naţional de Statistică (INS) au o limitare majoră legată de 
evaluarea indicatorilor din turismul rural, întrucât numărul de pensiuni luate în analiză este cu mult mai mic 
decât numărul real de pensiuni, deci nu reprezintă universul statistic total din turismul rural (datorită legislaţiei 
privind colectarea de către INS a datelor statistice, nu sunt obligate să furnizeze date statistice decât foarte 
puţine astfel de unităţi, respectiv cele organizate ca societăţi comerciale şi care depăşesc un anumit număr 
de locuri de cazare). Deşi relevanţa datelor pentru această categorie de spatii de cazare este redusă, în 
acest raport vor fi comentate şi datele statistice; în cazul judeţului Alba, vom utiliza însă şi situaţia la zi a 
pensiunilor identificate până în prezent; în plus, tinand cont ca numărul real de spaţii de cazare din mediul 
rural este poate chiar mai mare daca includem şi locuinţele localnicilor utilizate sezonier ca spaţii de cazare 
şi care nu sunt foarte vizibile în nici o sursa 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 
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Evoluţia capacităţii de cazare în România defalcată după tipul structurii de 
primire, în număr de locuri (2004 - 2006) 
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Defalcarea capacităţii turistice existente după destinaţie relevă faptul că litoralul Mării Negre 
concentrează peste 40% din capacitatea turistică şi împreună cu Bucureşti şi oraşele reşedinţă de 
judeţ deţine 60% din capacitatea turistică. Prin comparatie, staţiunile balneare, staţiunile montane 
şi Delta Dunării ating cumulat 26% (conform cifrelor din anul 2006, indicate în graficul de mai jos) 
 

Capacitatea de cazare turistică în România 
pe destinaţii turistice, în anul 2006 (număr locuri)

Bucureşti si 
oraşele 

reşedinţă*
18%

Staţiuni balneare
14%

Alte localităţi
14%

Staţiuni montane
11%

Delta Dunării**
1%

Litoral
42%

 
*exclusiv municipiul Tulcea  **inclusiv municipiul Tulcea 
Sursa: INS 
 
 
Analizând datele statistice (INS, 31 iulie 2007) privind numărul unităţilor de cazare prin prisma 
clasificării, separat pe diferite tipuri de unităţi, principalele concluzii se regăsesc în continuare:  
 

� hotelurile deţin preponderent clasificări de 2 şi 3 stele acestea reprezentând 41% şi respectiv 
31% din numărul total de unităţi hoteliere 

� vilele turistice – proporţii egale între categoriile de 1 şi 3 stele (fiecare deţinând 25%) şi 
categoria de 2 stele deţine aproximativ 29% din unitati 

� 69% dintre pensiunile rurale sunt clasificate cu 2 flori şi 14% sunt clasificate cu 3 flori 
� pensiuni urbane - 50% din unităţi sunt de 2 flori şi 32% din unităţi sunt de 3 flori. 

 
În rândul categoriilor de structuri de cazare, indicele mediu de utilizare netă1 este scăzut (36% în 
2007), ceea ce indică mai degrabă un număr insuficient de turişti atraşi (în special în extra-sezon) 
decât o supradimensionare a structurilor.  
 
După cum reiese din graficul de pe pagina următoare, indicele de utilizare netă este cel mai ridicat 
în cazul hotelurilor (43%).  
 

                                                
1 În cadrul acestui raport vor fi comentaţi atât indicatorul “indice de utilizare netă” (disponibil statistic) cât şi cel mai uzual – “grad de 
ocupare” (date bazate pe opinii provenind din surse primare şi secundare), care urmăresc, în principiu, acelaşi parametru turistic, respectiv 
cazările efective, raportate la capacităţile totale 



 

 

 

 

 

 

 
 

Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba – Raport final Pagina 18 
 

 

43%

27%
22%

16%

0

10

20

30

40

50

%

Hoteluri Vile turistice Pensiuni urbane Pensiuni rurale

Indicele de utilizare netă pentru diferite structuri de cazare, separat pe clasificări 

ale  structurilor, respectiv mediu, în anul 2007

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Mediu

Sursa: INS 
 
La polul opus se află pensiunile rurale cu un indice de utilizare netă de 16% (reamintim că trebuie ţinut 
cont de limitările datelor statistice furnizare de INS). Creşterea numărului de pensiuni rurale din ultimii 
ani în ciuda unui grad de ocupare scăzut, poate fi pusă pe seama faptului că în cazul multor 
proprietari de spaţii de cazare în mediul rural, unitatea de cazare poate constitui de multe ori o 
activitate secundară, mai mult sezonieră, iar investiţiile pe care le fac mulţi locuitori ai zonelor rurale 
sunt relativ reduse (fapt susţinut de numărul mare de pensiuni rurale de 1-2 stele) - de cele mai multe 
ori investiţia iniţială presupune de fapt reamenajarea unui spaţiu deja existent. 
 
În timp ce hotelurile nu se confruntă cu fluctuaţii considerabile ale ocupării pe parcursul anului (mai 
putin cele de pe litoral), celelalte tipuri de structuri înregistrează variaţii ale numărului de turişti 
acomodaţi mult mai accentuate, în special între perioadele de vârf ale sezonului şi extra-sezon. Cel 
mai bun indice de utilizare netă se înregistrează în rândul hotelurilor de 2 stele, cu peste 46% 
(conform statisticii oficiale). Totuşi, în ceea ce priveşte gradul de ocupare, o serie de hoteluri de 5 
stele din Bucureşti declară valori de până la 70%. 
 
 

Indicele de utilizare netă pentru diferite structuri de cazare, separat pe clasificari ale 
structurilor, respectiv mediu, în anul 2007 (%) 

Unităţi de cazare / 
Clasificări 

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea TOTAL 

Hoteluri 38.2 38 39.8 46.4 46.2 43.2 

Vile turistice 20.7 28.5 24.2 26.9 30 27.1 

Pensiuni urbane 33.8 21 24.1 21 22.1 22.3 

Pensiuni rurale 17.2 24.6 16.1 15.5 16.9 16.3 

Sursa: INS 
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Număr total de turişti în România, în anul 2007 în funcţie de tipul 
structurii de cazare

Vile turistice
4%

Pensiuni rurale
4%

Pensiuni urbane
6%

Altele*
11%

Hoteluri
75%

 
* Categoria „Altele” cuprinde: tabere şcolare, campinguri, moteluri, hanuri turistice, hoteluri pentru tineret, hosteluri, bungalouri, 
cabane turistice, sate de vacanţă, popasuri turistice, unităţi tip casuţă şi spaţii de cazare pe nave; 
Sursa: INS 
 
După cum arată graficul de mai sus, peste trei sferturi dintre turişti au fost cazaţi în hoteluri în 
timp ce doar 6% şi 4% s-au cazat în pensiuni urbane, respectiv pensiuni rurale. 
 
 
 
TENDINŢE CARE SE MANIFESTĂ ÎN TURISMUL DIN ROMÂNIA 
 
Elemente noi de conţinut ale produselor turistice 
 
Produsele turistice existente pe piaţa românească s-au diversificat şi s-au specializat în baza unei 
segmentări mai riguroase a cererii turistice. Se observă faptul că, recent, produsele turistice complexe 
se axează pe obiective turistice precum Delta Dunării, zonele montane şi staţiuni balneo-climaterice. 
Pe de o parte au fost realizate produse sub forma unor circuite tematice axate pe turismul cultural 
(istoric – arhitectural, etnografic şi religios) şi pe turismul activ (speologie, drumeţii montane/peisaj 
alpin) iar pe de altă parte au apărut produse turistice având ca punct de plecare concepte noi pentru 
turismul din România, precum turismul ecvestru (în cadrul celor câteva pensiuni cu astfel de specific 
deschise în special în zona Transilvaniei sunt oferite servicii ca lecţiile de echitaţie şi drumeţiile călare 
ce se pot extinde pe o perioadă de mai multe zile). 
 
Se observă şi o transformare a staţiunilor balneo-climaterice, unde investiţiile sunt îndreptate către 
crearea de produse turistice care să corespundă conceptelor moderne de „wellness” şi „spa” şi astfel 
să ofere un cadru de tratament pasiv (mai puţin intensiv decât procedurile specifice staţiunilor 
balneare din România din perioadele anterioare), având dotări situate în segmentul superior al 
clasificărilor structurilor de cazare. 
 
Un tip de turism care s-a dezvoltat în ultimii ani şi care a cunoscut o diversificare importantă a 
serviciilor / activităţilor incluse este turismul de aventură. Astfel, prin intermediul companiilor ce oferă 
astfel de servicii şi operează structuri / facilităţi în funcţie de tipul de aventură pot fi practicate o serie 
de activităţi, între care cele mai cunoscute sunt bungee jumping, motodeltaplan, zbor cu balonul, 
parapanta, scufundări, rafting, windsurfing, speologie, tir, mountainbiking. Cu toate acestea, turismul 
de aventură este accesibil în special clienţilor corporativi (pentru team-building) şi celor pasionaţi şi 
dispuşi să cheltuiască bugete importante, adresându-se mai puţin turismului de masă datorită 
preţurilor relativ ridicate. 
 
Alte tipuri de produse turistice considerate noi pe piaţa românească sunt croazierele pe Dunăre (prin 
prisma interesului recent manifestat de turiştii străini). 
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Totuşi, luând în considerare stadiul actual de dezvoltare a turismului în România ritmul de diversificare 
a produselor turistice este unul redus iar în ceea ce priveşte rolul agenţiilor de turism poate fi imputată, 
în general, lipsa de inovare în crearea de produse turistice interne, ca urmare a supracererii generale 
cu care se confruntă şi a faptului că foarte multe agenţii de turism s-au specializat, datorită 
profitabilităţii superioare, în satisfacerea segmentului „outgoing”. 
 
 
Evoluţia tarifelor din turism 
 
Tarifele percepute de către operatorii de spaţii de cazare au crescut anual constant, drept consecinţă 
a dezechilibrului înregistrat între cererea supradimensionată şi oferta virtual stagnantă (sau uşor 
crescătoare). Pe de altă parte, unii din repondenţii intervievaţi motivează creşterea tarifelor şi prin 
intermediul factorilor clasici precum creşterea costurilor salariale, costurilor transportului, costurilor 
energiei etc. 
 
Cu toate acestea serviciile prestate nu au suferit îmbunătăţiri majore, per ansamblu. Datorită faptului 
că turismul de week-end nu este încă foarte dezvoltat în România iar operatorii de spatii de cazare au 
încasări mici în extrasezon (gradul de ocupare din timpul anului este mic), în sezonul de iarnă în zona 
muntoasă şi cel de vară pe litoral supracererea conduce la creşterea tarifelor la cazare de câteva ori, 
fapt ce nu aduce cu sine schimbări esenţiale privind calitatea serviciilor. 
 
Turismul intern practicat de rezidenţi este defavorizat de aprecierea monedei naţionale deoarece în 
acest caz turismul extern devine mai ieftin; în cazul turiştilor străini, un curs depreciat al leului conduce 
la ieftinirea produselor turistice româneşti. 
 
În 2007, conform FPTR, creşterile procentuale cele mai mari ale numărului de turişti străini care au 
vizitat România au fost în cazul Bulgariei (+104,9%) Ucrainei (+66,2%) şi Austriei (+43,9%). 
Creşteri importante pentru turismul din România ca număr absolut de turişti au fost identificate în cazul 
Franţei (+42,5%), Italiei (+43,1%) şi Germaniei (+38,2%). Alte ţări de provenienţă în cazul cărora a 
crescut numărul de turişti în România au fost Marea Britanie (+31,1%) sau Turcia (+29,7%). 
 
Canale de distribuţie a serviciilor turistice 
 
Distribuţia serviciilor turistice, respectiv ansamblul activităţilor menite să pună la dispoziţia 
consumatorului produse turistice, întrebuinţează mai multe canale precum agenţii de turism, birouri 
regionale de turism / centre de informare turistică, centrale de rezervări, internetul, sau chiar spaţiile 
de cazare propriu-zise. 
 
În piaţa românească a turismului sunt utilizate preponderent două canale de distribuţie şi anume 
agenţiile de turism şi spaţiile de cazare propriu-zise. În prezent, internetul constituie preponderent o 
sursă de informare asupra produsului turistic iar rezervările on-line (luând în considerare doar cele 
care implică şi plata on-line a rezervării) nu depăşesc 3 - 5% din valoarea totală a rezervărilor, 
conform unui reprezentant ANAT. 
 
În România există aproximativ 2.500 de agenţii de turism din care peste 90% sunt tour-operatori 
(conform statutului) însă se pare că aproape jumătate dintre agenţii nu au drept principal obiect de 
activitate intermedierea în turism. Principalele 10 – 15 companii din domeniu (împreună cu alte agenţii 
de turism controlate / partenere) deţin aproximativ 60% din piaţă (inclusiv vânzări de bilete de avion şi 
activităţi conexe) iar poziţia acestora se consolidează pe măsură ce piaţa tinde către maturitate. În 
timp ce marile agenţii de turism (în funcţie de cifra de afaceri) sunt specializate în vânzarea către 
clienţi corporativi (turism de business), agenţiile medii şi mici sunt specializate în vânzarea produselor 
incluse în categoria „turismului de masă”. 
 
Dezvoltarea acestui canal de distribuţie este uşor încetinită de către relaţiile stabilite între agenţii de 
turism şi operatorii de spaţii de cazare. Astfel, conform repondenţilor intervievaţi, de multe ori 
comisioanele agenţiei sunt foarte ridicate şi uneori chiar depăşesc ratele de profit ale operatorilor de 
cazare, motiv pentru care operatorii de spaţii de cazare preferă în unele cazuri să nu apeleze la 
agenţii de turism. 
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Agenţiile de turism reprezintă un canal de distribuţie accesat în special în cazul călătoriilor externe ale 
rezidenţilor sau în cazul călătoriilor în România ale străinilor. Conform reprezentanţilor patronatelor din 
turism, in cadrul segmentului „turism intern” serviciile unei agenţii de turism sunt solicitate în special de 
către turiştii care doresc să viziteze litoralul Mării Negre (70% din turismul de pe litoral se vinde prin 
agenţii, conform unor repondenţi avizaţi). 
 
În rândul spaţiilor de cazare cu capacităţi mai restrânse distribuţia prin vânzarea la unitatea de cazare 
propriu-zisă este utilizată preponderent întrucât este considerată mai profitabilă şi mai sigură. Drept 
consecinţă, pentru a putea acoperi cererea pentru turism rural, spre exemplu, puţinele agenţii 
implicate pe segment preferă dezvoltarea unor produse tip circuit sau cu activităţi auxiliare / de 
agrement incluse, în loc să câştige din discount-ul acordat de spaţiile de cazare (care în turismul rural 
e mic sau nu există deloc, în unele situaţii). Pe de altă parte agenţiile de turism reclamă faptul că de 
cele mai multe ori turiştii nu utilizează decât prima dată serviciile agenţiei, iar în cazul în care turiştii 
revin, rezervarea se face direct la pensiune (această situaţie e determinată şi de relaţia care se 
stabileşte de cele mai multe ori între turişti şi proprietarii de pensiuni, mai ales în cazul şederilor 
prelungite). 
 
 
Promovarea turismului românesc 
 
Principalele activităţi desfăşurate la nivelul autorităţilor în direcţia promovării României ca destinaţie 
turistică au inclus următoarele: 
 

� în ceea ce priveşte brandul României, au fost lansate în ultimii ani două mari campanii: 
“România – Simply surprising” (“România – Pur şi simplu surprinzătoare”), urmată de 
campania "România, a fabulous spirit" (“România, un spirit fabulos”) - amândouă însă au fost 
campanii controversate, nici una nereuşind să convingă în ce priveşte imaginea şi identitatea 
României. 

� spoturile de promovare turistică a României s-au difuzat pe principalele canale pan-europene 
de televiziune 

� s-a participat la importante târguri şi burse de turism internaţionale (peste 50) - conform 
datelor disponibile pe site-ul Ministerului Turismului, târgul de turism la care România a avut 
cea mai mare implicare din partea firmelor şi/sau asociaţiilor româneşti a fost cel de la Berlin  
(35 de reprezentări din România), urmat de cele de la Budapesta, Frankfurt, Viena, Milano şi 
Madrid; standurile de la târgurile din Berlin şi din Londra au fost cele mai mari (600, respectiv 
270 mp), urmate de cel de la Viena. 

� pentru promovarea pe pieţele externe s-au organizat evenimente speciale în străinătate, cum 
ar fi seri româneşti, zile ale României şi mini-festivaluri de tradiţii şi artizanat 

� pe plan intern, au fost organizate diferite târguri de turism (Târgul Naţional de Turism, Târgul 
de Turism Rural din România – Rustica România septembrie 2006, Târgul Naţional de Turism 
Rural de la Albac – 2005, etc.) 

 
Principalele activităţi desfăşurate la nivelul autorităţilor în direcţia promovării României ca destinaţie 
turistică in viitor vor include următoarele: 
 

� realizarea unei serii de materiale de promovare în principalele limbi de circulaţie internaţională 
- spoturi TV, reclame outdoor, internet, reclame în presa scrisă, atât la nivel national cât şi 
internaţional 

� 7,1 milioane de euro până în 2013 – alocare bugetară destinată reclamelor 
� România are birouri de promovare şi informare turistică în 15 ţări (prea puţine, după opinia 

generală a repondenţilor)  
 
 
Comportamentul consumatorilor de turism 
 
Numărul anual al turiştilor în România cazaţi în structuri de primire turistică a crescut într-un ritm 
moderat, în jur de 10-15% pe an în ultimii ani, ajungând în anul 2007 la aproape 7 milioane turişti. 
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Evoluţia numărului de turişti cazaţi în structuri de primire turistică din România, pe 

rezidenţă, între anii 2004 şi 2007
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Sursa: INS 
 
Mai mult de 3 sferturi din turiştii în România s-au cazat în hoteluri, situaţie care a fost relativ constantă 
între 2004 şi 2007. Pensiunile urbane au fost pe locul doi în topul unităţilor de cazare a turiştilor şi sunt 
urmate de moteluri şi vile turistice. Se observă, de asemenea, că turiştii au optat din ce în ce mai mult 
pentru hoteluri pentru tineret (youth hostels). 
 

Peste 77% din turiştii în România în 2007 au fost rezidenţi. Cei mai mulţi turişti au vizitat Bucureştiul şi 
oraşele reşedinţă de judeţ (aceaşi situaţie şi în cazul segmentelor de turişti străini, analizat individual). 
 

În 2007, cele mai multe călătorii ale românilor au vizat zona montană, urmată de litoral şi statiunile 
balneo-climaterice. În lunile iulie, august şi decembrie ale anului 2007 (în această ordine), au fost 
înregistrate cele mai multe călătorii pentru vacanţe şi afaceri ale românilor. În 2007 s-a înregistrat o 
uşoară scădere a ponderii călătoriilor în scop de afaceri din numărul total al călătoriilor realizate de 
români. 
 

În România în anul 2006, cei mai mulţi turişti au avut drept destinaţie Bucureşti şi oraşele-
resedinţă de judeţ, respectiv staţiunile balneare (29% dintre turişti fiecare categorie de destinaţii). În 
proporţie de 20% şi 11% destinaţiile turiştilor au fost litoralul respectiv staţiunile montane. Deşi a 
înregistrat cele mai puternice ritmuri de creştere în ultimii ani, Delta Dunării nu a atras decât 1% dintre 
turiştii în România, în anul 2006 (totuşi, trebuie avut în vedere că numărul de vizitatori este limitat şi de 
capacităţile de cazare reduse în Delta). 
 

Număr total de turişti în anul 2006 defalcat după 
destinaţia turistică
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Sursa: INS 
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În Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ turiştii au petrecut în medie mai puţine zile decât media 
generală (în 2007 turiştii au petrecut în regiunea Bucureşti în medie 2 zile), ceea ce susţine faptul că 
în aceste zone turismul de business este mai important decât alte tipuri de turism (de menţionat este 
estimarea unor reprezentanţi ai patronatelor din turism, conform căreia circa 85% dintre turiştii din 
Bucureşti sunt sosiţi în interes de afaceri). În 2007, cel mai îndelungat sejur, în medie, l-au avut 
turiştii în staţiunile balneo-climaterice (7,3 zile), urmat de durata medie a sejurului petrecut la Marea 
Neagră (5,1 zile). Turiştii care au înnoptat în zona muntoasă au stat în medie 2,2 zile iar în Delta 
Dunării 2 zile (în cazul acestor destinaţii este bine reprezentat şi turismul de weekend). 
 
Cei mai mulţi dintre turişti au ales să se cazeze la unităţile de 2 stele, în condiţiile în care oferta de 
cazare din 2007 arată că mai mult de jumătate din unităţile de cazare turistică din România erau de 2 
stele. 
 
Numărul mediu de zile petrecute în unităţile de cazare turistică de 2 stele a fost cel mai mare dintre 
duratele medii de şedere pentru diverse categorii de confort ale unităţilor de cazare (aproape 3 zile în 
semestrul I din 2007). 
 
Mai mult de jumătate din călătoriile interne ale clienţilor agenţiilor de turism au durat între 1 şi 3 zile. 
 
Analizând activitatea turistică a românilor desfăşurată prin intermediul agenţiilor de turism, se observă 
în ultimii ani o creştere a numărului celor care au ales o destinaţie externă, care s-a menţinut de la an 
la an (în jur de 30%). În schimb, numărul rezidenţilor ce au ales destinaţii interne a scăzut în 2005 faţă 
de 2004 iar creşterea din 2006 nu a adus numărul românilor care au practicat turism intern la nivelul 
din 2004. 
 
Românii care au plecat în străinătate în 2007 au ales ca destinaţie în proporţie de peste 93% Europa 
(peste 82 % ţările membre UE). Românii preferă destinaţiille Grecia, Italia, Turcia, Spania şi Bulgaria - 
ordinea indică situaţia numărului de turişti pentru aceste destinaţii descrescător (analiza se referă la 
turiştii care au plecat prin intermediul agenţiilor de turism). Destinaţia Turcia a prezentat o creştere 
substanţială a numărului de turişti români în 2007, iar reprezentanţii agenţiilor de turism sunt de părere 
că recenta creştere a cererii pentru Turcia, de 20-25%, se va menţine şi pentru 2008. O ţară relativ 
nouă în topul destinaţiilor turiştilor români este Tunisia. O importanţă majoră pentru numărul de 
călătorii turistice către Italia o au românii care îşi vizitează rudele şi prietenii ce lucrează în această 
ţară (peste 75% dintre turiştii români în Italia fac parte din acest segment de turism); fenomenul este 
comun şi situaţiei turismului către Spania (dar la scară mai mică). 
 
În 2007, 2 treimi din turiştii care au călătorit în România prin intermediul agenţiilor de turism 
(aproximativ 1,3 milioane turişti), au ales un produs turistic de minim 4 zile (durata medie a şederii 
fiind de 10 zile). Aproximativ 30% din clienţii agenţiilor de turism au ales zona litorală ca 
destinaţie pentru vacanţa lor, 25% o staţiune balneară şi 20% o destinaţie din zonele montane. 
 
27% dintre străinii care au vizitat România prin intermediul unei agenţii de turism au ales să se 
cazeze într-un oraş dintr-o zonă montană. Urmează, ca preferinţă, croazierele fluviale (23%). 
 
Străinii care au apelat la serviciile unei agenţii de turism şi care au petrecut mai mult de 4 zile în 
România au stat în medie cu aproape 2 zile mai puţin decât românii în vacanţele lor. 
 
În ultimii ani, tot mai mulţi români preferă să îşi organizeze singuri vacanţele, nu prin intermediul 
agenţiilor de turism, mai ales când aleg destinaţii interne. 
 
Numărul turiştilor străini în România a crescut constant în ultimii ani, dar a scăzut în 2006 din cauza 
condiţiilor meteo nefavorabile practicării turismului. În 2006, România a primit aproximativ 1,4 milioane 
de turişti străini, număr care a crescut la aproape 1,6 milioane în 2007. S-a observat în ultimii 2-3 ani o 
creştere de 5-10% a numărului de turişti străini veniţi prin intermediul agenţiilor de turism din ţară, 
afiliate ANAT. 
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Chiar dacă numărul de turişti străini în România a crescut în 2007, valoarea cheltuielilor lor în 
România pe timpul celor 3 luni de vară a fost mai mică decât cea din perioada similară a anului 
precedent. Acest lucru indică capacitatea insuficientă a turismului de vacanţă din România de 
impulsionare a cheltuielilor turiştilor străini. 
 
Conform estimărilor unui repondent intervievat (din sfera patronatelor din turism), în jur de 15% din 
rezervările românilor au la baza platforme on-line. De fapt doar 3-4% plătesc serviciile prin intermediul 
cardului bancar, în restul cazurilor fiind vorba de realizarea primului contact prin internet (cererea de 
rezervare şi nu rezervarea propriu-zisă). Experţii consideră că din ce în ce mai mult românii vor folosi 
metoda rezervării on-line, dar deocamdata decalajul fata de tarile dezvoltate este şi va ramane inca 
mult timp enorm (în SUA se estimează că circa 50% rezervări se fac on-line, cu plata prin intermediul 
cardului bancar) . 
 
În ceea ce priveşte comportamentul de consum al turiştilor români, unii reprezentanţi ai asociaţiilor din 
turismul românesc cred că în viitor românul va alege să petreacă un concediu mare în străinătate şi 
unu-două concedii mai mici în ţară - turism de weekend (sau weekend „prelungit”), tip de turism care 
se dezvoltă din ce în ce mai mult. În plan motivaţional, românii şi străinii au un comportament diferit: 
românii caută în general linişte într-un mediu natural în concediu. Străinii vin pentru experienţă, 
observându-se că străinii apreciează foarte mult tradiţiile şi modul de viaţă “autentic ancestral” al 
românilor. 
 
În 2007, destinaţia de vacanţă a aproximativ 78% dintre români a fost România. Procentul celor care 
şi-au petrecut vacanţele în străinătate este direct proporţional cu educaţia şi invers proporţional cu 
vârsta. Turiştii români care aleg o destinaţie externă încep din ce mai mult să îşi facă rezervări din 
timp iar aproape jumătate au optat să îşi rezerve locurile prin intermediul agenţiilor de turism. În 
general, criteriile decisive atunci când se fac planuri de concediu sunt: preţul vacanţei, destinaţia, 
perioada din an şi durata sejurului.  
 
Conform unui studiu recent realizat de către ISRA Center (1.098 repondenti, varsta: 20-60 de ani, 
mediul urban), se pare că aproximativ 70% din români îşi programează concediul în funcţie de 
recomandările prietenilor sau ale rudelor. Alte surse de informare sunt internetul, agenţiile de turism 
sau posturile de televiziune.  
 
Turiştii străinii practică cel mai mult turismul de business şi evenimente (60-70%, după estimările 
reprezentanţilor ANAT). Procentul străinilor din numărul total al turiştilor „de agrement” este cel mai 
ridicat în zona Delta Dunării. 
 
Percepţia străinilor asupra tarifelor la cazare din România este că sunt medii, şi că pentru celelalte 
servicii (restaurante, organizări de evenimente etc.) preţurile sunt mici, comparativ cu cele din Europa.  
 
În plan regional, turiştii străini au sosit în 2005 şi 2006 majoritar în Bucureşti şi Ilfov, pe locul doi 
situându-se zona centru urmată de zonele de nord-est şi cea de vest. Străinii au ales cel mai des 
cazarea în unităţile cu un grad de confort ridicat. Şi ca număr de sosiri, şi ca număr de înnoptări în 
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, Europa este de departe continentul din care au 
venit cei mai mulţi turişti străini în România (peste 94% în 2007). 62% din străinii care au vizitat 
România în 2007 au venit din ţări membre UE. 
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Număr de turişti străini în România în anul 2007 după ţara de 
provenienţă (primele 10 tari)

Ungaria
6%

Israel
5% Marea Britanie

6%

Austria
5%

Alte tari
29%

Spania
4%

Germania
15%

Italia
13%

Franţa
8%

S.U.A.
6%

Olanda
3%

 
Sursa:INS 
 
Cei mai mulţi turişti străini care vizitează România sunt germani, urmaţi de turiştii din Italia şi cei 
din Franţa. Importanţa Germaniei ca principală ţară de provenienţă a turiştilor străini în România a fost 
recunoscută de MIMMCT în 2008 (in urma semnalelor primite de la Târgul de turism de la Berlin din 
2007). 
 
În Masterplanul pentru Dezvoltarea Turismului 2007-2013, cheltuielile estimate ale turiştilor străini din 
structurile de cazare înregistrate în anul 2005 au fost de aproape 900 milioane de euro şi se aşteaptă 
dublarea acestei valori până în 2011, şi creşterea de aproape 9 ori până în 2026. 
 

Tip de vizitator Cheltuiala medie zilnică pentru turişti cazaţi în 
unităţi de cazare înregistrate – 2005 (EUR) 

Internaţionali – Afaceri 350 
Internaţionali – Vacanţă 230 
Internaţionali – VFR (vizitarea prietenilor şi rudelor) 85 
Vizitatori interni 55 
Sursa: Masterplanul pentru Dezvoltarea Turismului 2007-2013 
 
Conform estimărilor din Masterplan, cheltuiala medie zilnică a vizitatorilor internaţionali din structurile 
de cazare înregistrate în România va ajunge de la peste 270 EUR în 2011 la 300 EUR în 2021. 
Cheltuielile vizitatorilor interni din structurile de cazare înregistrate se estimează că vor ajunge la 60 
EUR în medie pe zi în 2011 şi vor păstra acest trend de creştere uşoară până în 2026, când va ajunge 
la 75 EUR pe zi. Totuşi, date recente ale INS indică o sumă de aproape 74 EUR (258 RON) cheltuită 
în medie pe zi de turiştii români în semestrul I 2007, ceea ce sugerează că estimările din Masterplan 
pot fi considerate uşor pesimiste.  
 
În plan socio-psihografic, o abordare interesantă împarte turiştii străini în 3 mari categorii:  
 
1. tinerii cu posibilităţi financiare ridicate, pentru care Bucureştiul şi marile oraşe sunt atracţii prin 
posibilităţile de divertisment 
2. turiştii care preferă circuitele pentru experienţa culturală 
3. oamenii de afaceri.  
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Factori de influenţă ai turismului românesc 
 
Cadrul natural. România dispune de o varietate de forme de relief şi de numeroase atracţii turistice 
unice sau de importanţă deosebită. Cadrul natural constituie un avantaj semnificativ în dezvoltarea 
turismului prin numeroasele atracţii turistice precum: Munţii Carpaţi, Delta Dunării (parte a patrimoniul 
mondial UNESCO) şi litoralul Mării Negre, lacuri glaciare, 1/3 din izvoarele minerale şi termale ale 
Europei, aproximativ 35.000 de specii de animale (din care 1/3 din populaţia europeană de carnivore 
mari – cu excepţia Rusiei), 60% din populaţia de cormoran pitic a lumii şi aproximativ 4.000 de specii 
de plante. În plus parcurile şi rezervaţiile naturale însumează 7% din suprafaţa ţării şi înglobează o 
mare varietate de tipuri de ecosisteme. Mai mult, România beneficiază de un climat temperat –
continental ceea ce o transformă, virtual, în destinaţie turistică pe tot parcursul anului. 
 
Pe de altă parte, conservarea cadrului natural rămâne o problemă deosebit de importantă ce 
afectează ritmul de dezvoltare a turismului în România. Impunerea legislativă laxă în ceea ce priveşte 
poluarea industrială sau casnică (datorată lipsei de investiţii în echipamente / infrastructura necesare) 
reprezintă un risc real pentru turism în majoritatea zonelor de interes turistic din România. Totodată, 
defrişările masive, necontrolate şi / sau ilegale în unele părţi ale ţării conduc la distrugerea mediului 
înconjurător afectând în mod direct cea mai importantă resursă turistică din prezent, cadrul natural. 
 
Multiculturalism. Situată la confluenţa mai multor sfere de influenţă culturală, România poate fi 
grupată în patru mari zone istorice (Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi Dobrogea) la rândul 
lor cu subzone, fiecare având particularităţiile sale. Încă o dată diversitatea (de această dată culturală) 
este cea care conferă numeroase oportunităţi pentru dezvoltarea turismului. Cele 6 obiective / areale 
din cadrul patrimoniul mondial UNESCO (mănăstirile din nordul Moldovei, bisericile fortificate din 
Transilvania, bisericile din lemn din Maramureş, mănăstirea Horezu, fortăreţele dacice din Munţii 
Orăştiei, centrul istoric al Sighişoarei), se adaugă edificiilor arhitecturale impresionante - oraşele Alba 
Iulia, Sibiu, Braşov etc. - , dar şi diferitelor aşezări rurale în care vechi tradiţii precum olăritul sau 
prelucrarea lemnului se mai practică încă (de ex.: Corund, Horezu, Sasciori, Pătrăhăiţeşti, Vişeu de 
Sus etc.). 
 
Patrimoniul cultural se confruntă cu insuficienţa fondurilor astfel încât numeroase clădiri şi monumente 
istorice se află în stare avansată de degradare, legislaţia în domeniul urbanismului este deficitară, 
ceea ce conduce la compromiterea treptată a aspectului general al aşezărilor urbane sau rurale, de 
altfel compromis şi prin prin construcţia unor edificii atipice (ex.: situaţie vizibilă deja, de exemplu, în 
unele zone turistice montane rurale). 
 
Produsele turistice. În ciuda faptului că, în general, preţul total al unei vizite turistice se poate ridica 
peste nivelul serviciilor oferite, România rămâne o destinaţie ce oferă preţuri scăzute. Acest fapt poate 
fi considerat drept un avantaj competitiv în concurenţa cu alte destinaţii. Pe de altă parte, nu numai că 
serviciile nu compensează preţul, dar acestea nu sunt suficient de diversificate, există puţini ghizi, iar 
excursii opţionale există rar sau se organizează numai pentru grupuri mari. Deşi în ultima perioadă s-
au înregistrat progrese în introducerea de noi produse turistice specializate, încă nu se acoperă toate 
tipurile de turism practicabile în România. Crearea unor noi produse alături de îmbunătăţirea serviciilor 
este esenţială în dezvoltarea turismului. 
 
Infrastructura. Acest factor de influenţă se referă la infrastructura de transport, infrastructura de 
comunicaţii şi utilităţi şi infrastructura turistică. Infrastructura de transport, deşi extinsă şi prezentă în 
toate formele (aeriană, rutieră, feroviară şi fluvio-maritimă) se confruntă cu lipsa investiţiilor şi 
implementării coerente a programelor de dezvoltare. 
 
Astfel, dintre cele 17 aeroporturi, 11 sunt considerate internaţionale, dar doar două depăşesc un trafic 
anual de călători de peste 1 million. Multe aeroporturi sunt slab dotate iar numărul de curse interne 
este restrâns. 
 
Reţeaua rutieră este ţinta mai multor programe guvernamentale ce vizează îmbunătăţirea calităţii 
carosabilului şi / sau extinderea capacităţii rutelor celor mai tranzitate. În prezent există doar 2 
autostrăzi (dintre care una încă în stadiul de finalizare) acoperind o distanţă totală finală de 338 km 
Piteşti – Bucureşti şi Bucureşti – Constanţa (în prezent terminată şi operaţională doar până la 
Cernavodă). Având în vedere faptul că foarte mulţi turişti folosesc autoturismul pentru călătoriile 
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turistice (atât în segmentul celor români cât şi al celor străini), întrucât distanţele pot fi acoperite relativ 
facil în acest mod, este imperios necesară crearea unor condiţii care să faciliteze circulaţia turistului. 
Mai mult, puţine oraşe sunt prevăzute cu şosele de centură iar problema traficului aglomerat devine cu 
atât mai pregnantă în cazul oraşelor turistice. 
 
Reţeaua de căi ferate este foarte extinsă în România (fiind a patra ca mărime din Europa) şi 
reprezintă una din principalele modalităţi de transport intern. Cu toate acestea garniturile feroviare 
sunt învechite, durata călătoriei ridicată iar preţul călătoriei cu trenul poate atinge sau depăşi în 
prezent preţul călătoriei cu autoturismul (pe persoană). 
 
Transportul fluvio-maritim se realizează îndeosebi în scopuri comerciale, în special pe Dunăre, iar 
râurile interne nu sunt navigabile, conform datelor identificate în cercetare. 
 
Dacă infrastructura de comunicaţii acoperă aproape întreg teritoriul României, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre infrastructura de utilităţi, cu excepţia energiei electrice. Deşi în expansiune, 
reţelele de distribuţie a gazului metan, a apei şi reţelele de canalizare nu acoperă multe dintre zonele 
turistice şi deci reprezintă în unele cazuri un impediment în dezvoltarea turismului atât din perspectiva 
investitorilor care trebuie să mobilezeze sume mai mari pentru alte soluţii tehnice dar şi din 
perspectiva poluării - în cazul lipsei canalizării, dar şi datorită deşeurilor solide ( ex.: staţiunile montane 
mai greu accesibile se confruntă cu astfel de probleme). 
 
Infrastructura turistică este deficitară nu doar la capitolul calitatea şi capacitatea unităţilor de cazare 
dar şi în ceea ce priveste capitolul signalistică turistică dar şi al dotărilor obiectivelor turistice. În plus, 
centrele de informare sunt insuficiente şi dispuse ineficient.  
 
Personalul. Sectorul turismului se confruntă cu o criză de personal calificat ce are la bază mai mulţi 
factori precum: lipsa centrelor de educaţie în industria ospitalităţii, salarii scăzute faţă de media ţării 
dar şi costurile ridicate pentru calificarea personalului. De cele mai multe ori personalul experimentat 
din turism preferă o carieră în afara graniţelor României, în ţări în care în sectorul turismului nivelul 
salarial este mult mai ridicat.  
 
Criza de personal este prezentă însă nu numai la nivelul prestării serviciilor efective dar şi a 
managementului din domeniu ceea ce contribuie astfel nu numai la lipsa serviciilor turistice de calitate 
în unele cazuri, dar şi la o preocupare redusă pentru diversificarea acestora. Totuşi, recent a fost 
implementat în România un curs de pregătire în turism în cadrul Institutului IRECSON, printr-un 
parteneriat între acesta şi Şcoala Hotelieră de la Lausanne.  
 
Administraţia centrală şi locală. Principala responsabilitate a administraţiei centrale şi locale este 
aceea de a crea un cadru legislativ propice dezvoltării turismului. Una dintre cele mai importante 
pârghii prin care se poate acţiona eficient asupra situaţiei actuale a turismului este nivelul fiscalităţii 
atât în domeniul taxelor directe (impozit pe profit, impozite locale pe terenuri şi clădiri, scutiri de la 
plata impozitelor), cât şi a celor indirecte precum taxa pe valoare adăugată. În prezent, nu există astfel 
de tipuri de facilităţi semnificative acordate investitorilor în turism. Există însă şi alte modalităţi 
nefiscale prin care administraţia centrală sau locală poate susţine dezvoltarea turismului, cum ar fi 
concesionarea terenurilor sau extinderea reţelelor de infrastructură până la locul investiţiei. Astfel de 
măsuri sunt utilizate în special de către administraţii la nivel judeţean şi local.  
 
De asemenea programele de susţinere a turismului iniţiate de către administraţia centrală şi locală au 
vizat până în prezent strict promovarea turistică, care, în lipsa unui sprijin real care să permită 
combaterea actualelor lipsuri ale ofertei de produse turistice, nu au avut o finalitate clară cu atât mai 
mult cu cât canalele de promovare utilizate nu au fost întotdeauna cele mai potrivite. Astfel, nu există 
încă o imagine clară şi o identitate bine conturată din punct de vedere turistic a României în 
străinătate. 
 
Deşi cadrul legislativ este funcţional, implementarea normelor este deficitară. În plus, cooperarea între 
administraţia centrală şi cea locală, dar şi a ambelor tipuri de structuri cu sectorul privat este limitată, 
fapt ce conduce la elaborarea unor acte legislative care nu corespund întotdeauna obiectivelor majore 
de dezvoltare turistică. 
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Administraţia centrală şi cea locală sunt responsabile în plus şi cu elaborarea unor studii care să 
conducă la conştientizarea oportunităţilor din turism de către investitori privaţi. 
 
 
 

PROIECTE ŞI INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ROMÂNIA 
 
 
Proiecte ale administaţiei publice centrale şi locale 
Direcţiile majore de acţiune ale aparatului de stat în privinţa susţinerii dezvoltării turismului sunt: 
 

� Adoptarea unei viziuni strategice pe termen mediu şi lung cu privire la dezvoltarea turismului 
românesc 

� Promovarea turismului intern (programe sociale, atragerea turiştilor români către 
destinaţii româneşti) 

� Consolidarea unor produse turistice bazate pe simbolurile româneşti în materie de atracţii 
turistice (Munţii Carpaţi, fluviul Dunărea şi Delta Dunării, podgorii de tradiţie etc.), cu atenţie 
deosebită şi asupra conservării mediului natural – în cadrul acestei direcţii se observă o 
predilecţie pentru proiecte vizând turismul sporturilor de iarnă 

� Creşterea calităţii globale a produselor turistice (la diverse niveluri – informare, securitate, 
servicii auxiliare) 

� Organizarea unor evenimente majore  
� Adoptarea unor modele de colaborare regională 

 
Tabelul de mai jos surprinde câteva din principalele acţiuni / proiecte desfăşurate sau preconizate: 
 

Direcţie Acţiune 

Strategie 
Pentru a susţine dezvoltarea turismului din România, Guvernul României a comisionat 
Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) să realizeze un Master Plan al dezvoltării 
turismului 

Turism 
intern 

Programe cu caracter social: “Litoralul pentru toţi“, “1 Mai la mare“, “O săptămână de 
refacere în staţiunile balneare“ sau “Vacanţa la ţară“ 
Programul naţional de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpaţi” (redenumit 
“Focus schi România”) care vizează dezvoltarea şi modernizarea staţiunilor turistice 
montane pentru practicarea sporturilor de iarnă 
“Croaziere pe Dunăre“ – ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii şi amenajării urbanistice în 
porturile dunărene în care acostează vase cu turişti străini şi introducerea în program a 
noi porturi, respectiv identificarea atracţiilor turistice din localităţile portuare şi din 
vecinătatea acestora (muzee, biserici, mănăstiri, parcuri şi rezervaţii naturale) şi 
amenajarea de spaţii comerciale pentru vânzarea de produse de artizanat (şi alte bunuri cu 
specific local sau naţional) 
“România - Ţara Vinurilor“ – sprijinirea dezvoltării de produse turistice cu specific 
oenologic, care să fructifice potenţialul considerabil al segmentului, determinat de tradiţia 
în cultivarea viţei de vie şi producerii vinului în podgorii renumite din România 
Programul “Steagul Albastru - Blue Flag“ – care vizează dezvoltarea turismului de litoral 
şi protecţia mediului natural în zonele respective 
În desfăşurare mai sunt programele de dezvoltare a staţiunilor turistice balneo-
climaterice, a infrastructurii turistice în zona montană înaltă, a turismului cultural şi de 
dezvoltare echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a staţiunilor de 
pe litoralul Mării Negre. 
Borşa (Maramureş) - finalizarea proiectului Luna Şes-Borşa ce presupune deschiderea a 
două staţiuni montane de ski 

Simboluri şi 
mediu 

Piatra Neamţ va avea în curând propria pârtie de schi pe masivul Cozla, în urma unei 
investiţii de circa 10 milioane euro (traseele pentru telegondolă şi tele-schi vor porni chiar 
din oraş) 
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Direcţie Acţiune 

Programul naţional “Salvamont“ - asigurarea securităţii turiştilor în munţi şi salvarea 
turiştilor în caz de nevoie 
Programul “Infoturism“ (vizează dezvoltarea de centre de informare turistică) Calitate 

Programul de creştere a calităţii serviciilor turistice hoteliere “Marca Q“ 

Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007 a fost cel mai renumit proiect care s-a 
desfăşurat în 2007; conform administraţiei publice locale, acesta a adus circa 200 milioane 
de euro încasări din turism, cea mai mare parte de la un număr de aproximativ 250.000 de 
vizitatori străini (din 600.000 turişti în total), sosiţi în primele 9 luni ale anului 2007 

Evenimente 

Candidatura pentru găzduirea Festivalului Olimpic al Tineretului European din 2013  

Proiectul AREAL - Mediaş alături Dumbrăveni, Rupea, Agnita şi Copşa Mică (sate din jurul 
Mediaşului) au agreat, într-un protocol de colaborare, să pună în valoare bogăţiile istorice 
şi culturale şi să acceseze fonduri puse la dispoziţie de catre Uniunea Europeana pentru a 
promova turismul local; 
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) – membrii sunt consiliile locale 
din Alba Iulia, Teiuş, Vinţu de Jos, Sântimbru, Ciugud, Ighiu, Galda de Jos, Cricău şi 
Consiliul Judeţean Alba iar obiectivele majore ale organizaţiei vizează dezvoltarea 
economică şi socială la nivel regional şi subregional în baza unor acţiuni durabile, de 
calitate, sustenabile financiar, uman şi instituţional – proiectele dezvoltate de AIDA pot 
susţine sub multe aspecte creşterea turismului în zonă 

Colaborare 
regională 

Staţiunile Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Bran şi Râşnov au înfiinţat Microregiunea 
Turistică Munţii Bucegi, prin care vor să deruleze în comun proiecte de anvergură (pornind 
de la dorinţa de a găzdui Festivalul Olimpic al Tineretului European) 

 
 
Investiţii în infrastructura turistică (spaţii de cazare) 
Dezvoltarea rapidă a segmentelor de hoteluri şi pensiuni poate fi pusă pe baza initiaţivei private în 
domeniu, investiţiile în spaţii de cazare căpătând în ultimii ani o anvergură fără precedent la nivelul 
României, pe fondul creşterilor record înregistrate de sectorul construcţiilor per ansamblu. 
 
În prezent capacitatea turistică a României exprimată în număr de locuri de cazare pe cap de locuitor 
este de 1,3%, în timp ce procentul pentru o ţară în care turismul ar putea fi un accelerator al 
economiei naţionale, ar trebui să atingă un minim de 6% (se poate ca acest potenţial să menţină 
ridicat interesul investitorilor în unităţi de cazare de mari şi medii dimensiuni - hoteluri). Deci, se poate 
lua în calcul o continuare pe termen cel puţin mediu a evoluţiei ascendente în ceea ce priveşte 
construcţia şi reamenajarea de spaţii de cazare la nivel naţional. 
 
Apetitul investitorilor pentru investiţii în hoteluri de diverse categorii şi pentru diferite segmente turistice 
reiese din următoarele informaţii recente despre mişcări relevante pentru tema abordată: 
 
� În Bucureşti s-a deschis cel mai mare hotel din Europa – Rin Grand Hotel (4 stele, peste 1.500 de 

camere) 
 
� Şi-au făcut intrarea pe piaţa din România lanţuri internaţionale hoteliere, ca InterContinental, 

Golden Tullip, Hilton, Marriot, Accor, Howard Johnson sau BestWestern prin afilierea la grup a 
unor hoteluri existente (acţiune insoţită de multe ori de renovări / extinderi) ori prin construcţii 
proprii (printre reţelele hoteliere internaţionale care intenţionează să intre pe piaţa românească se 
numără Kempinsky, Hyatt, Four Seasons, Sheraton sau Carlson Hotels Worldwide) 

 
� Vor fi dezvoltate numeroase proiecte (dintre care unele ce vor mobiliza fonduri uriaşe) ce vizează 

crearea de staţiuni turistice / „resorts” – poate cel mai interesant este “Carpathia” (2 miliarde de 
euro investiţie preconizată, la poalele Munţilor Ciucaş - aici se va ridica o staţiune de lux care va 
cuprinde de la hoteluri, pârtii de schi şi terenuri de golf şi facilităţi pentru echitaţie, la vile, piscine, 
săli de conferinţe şi restaurante); alte astfel de noi staţiuni sunt anunţate în zonele Mija 
(Dâmboviţa), Toboliu şi Girişu de Criş (Bihor) şi Giurgiu (proiectul Poiana Soarelui) - totuşi trebuie 
ţinut cont că nu există încă semnale clare că toate aceste proiecte anunţate se vor şi concretiza. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba – Raport final Pagina 30 
 

 
� Chiar şi în turismul balnear s-au făcut sau sunt în derulare unele proiecte precum: complex 

hotelier de 4 stele în Geoagiu Băi sau programele de investiţii de peste 20 de milioane de euro de 
la "Băile Felix". 

 
Şi în ceea ce priveşte numărul de pensiuni ultimii 5 ani au adus creşteri importante, având la bază în 
special eforturile investiţionale ale întreprinzătorilor mici şi medii din spaţiul rural din zonele de munte, 
ce au gasit un sprijin şi în accesul la fondurile europene nerambursabile dedicate dezvoltării rurale. 
Polii turismului rural din România înregistrează de la an la an un număr de pensiuni cu cel puţin 20 - 
25% mai mare, astfel în prezent existând în România aproximativ 10.000 de astfel de spaţii de cazare 
(conform unor opinii formulate recent de către reprezentanţii unor asociaţii din turismul românesc, care 
includ atât pensiuni înregistrate, fie clasificate sau nu, cât şi neînregistrate). 
 
În general, majoritatea noilor unităţi de cazare şi a proiectelor în desfăşurare vizează un grad de 
confort de minim 3 stele, cele mai multe fiind dotate şi cu săli de conferinţe (necesare pentru intrarea 
în circuitul turismului de business şi evenimente). 
 
O altă particularitate este că investitorii arată un interes din ce în ce mai mare pentru dezvoltarea de 
concepte noi, gen “complexuri turistice”, boutique hotels (hoteluri de dimensiuni reduse, intime, în 
special în zonele centrale – vechi ale oraşelor mari) sau cluburi ”all-inclusive”. 
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4. CONTEXTUL GENERAL DE DEZVOLTARE A 
TURISMULUI ÎN JUDEŢUL ALBA 

 
 
SPECIFICUL CADRULUI NATURAL ŞI ATRACŢII ANTROPICE 
 
Judeţul Alba este dispus pe 3 mari unităţi de relief: Munţii Apuseni în partea nord-vestică, Munţii 
Şureanu în zona de sud şi Podişul Târnavelor în nord-est. Bazinul râului Mureş este reprezentat în 
judeţ preponderent de către Podişul Târnavelor (considerând aportul afluenţilor), râul traversând 
judeţul pe directia NE - SV, delimitând totodată şi cele două mari grupe de munţi. Peste 1/3 din 
suprafaţa judeţului este împădurită, munţii deţinând peste jumătate din suprafaţă. În judeţul Alba se 
regăsesc o serie de lacuri naturale (în special în zona Munţilor Apuseni, de exemplu lacul Ighiu) dar şi 
antropice de baraj - lacul Oaşa, ce se extinde pe o suprafaţă de 447 de hectare. 
 
Munţii Apuseni se individualizează prin varietatea geomorfologică şi unicitatea atracţiilor, în special în 
ceea ce priveşte relieful carstic. Judeţul Alba, prin Ocolul Silvic, are în administrare o parte a Munţilor 
Apuseni şi respectiv 28% din suprafaţa Parcului Natural Apuseni (al cincelea parc natural ca suprafaţă 
din România), alături de judeţele Bihor şi Cluj ce administrează 32% şi respectiv 40% din suprafaţa 
parcului. De asemenea, în cadrul Parcului Natural Apuseni, pe teritoriul judeţului Alba se află şi cel 
mai înalt vârf din Munţii Apuseni şi anume Curcubata Mare (1.849 m). Totodată, Munţii Apuseni 
reprezintă un spaţiu etnografic deosebit prin obiceiurile, tradiţiile şi meşteşugurile populare specifice 
păstrate în regiune, influenţate si de faptul că acesta zonă montană rurală are o densitate a populaţiei 
mai ridicată comparativ cu alte regiuni turistice similare - ceea ce conferă în plus unicitate, datorită 
specificului ocupaţiilor locuitorilor şi peisajului, dar şi posibilităţi sporite pentru creştere a turismului 
(densitatea locuitorilor este în acelaşi timp şi un vector al dezvoltării infrastructurii turistice). 
 
Podişul Târnavelor (inclusiv defileul Mureşului) este preponderent un spaţiu al atracţiilor antropice, în 
special al celor de tip cultural, fiind o zonă cu numeroase aşezări istorice şi edificii arhitecturale 
deosebite. Totodată, este o zonă cu tradiţie în cultivarea viţei de vie, fiind recunoscută în acest sens 
podgoria Jidvei. 
 
Munţii Şureanu reprezintă una dintre cele mai puţin exploatate zone din punct de vedere turistic. 
Această regiune montană este per ansamblu semnificativ mai înaltă (altitudinea maximă pe teritoriul 
judeţului este de 2.130m – Vârful lui Pătru) şi mai compactă decât cea a Munţilor Apuseni, principalele 
cursuri de apă fiind Sebeşul şi Cugirul. Valea Sebeşului reprezintă nu numai o atracţie turistică prin 
prisma turismului activ dar şi din perspectiva turismului etnografic, datorită aşezărilor rurale unde se 
mai practică încă o serie de activităţi tradiţionale (ţesutul, prelucrarea lemnului, pictură). 
 
Atracţii antropice. Atracţiile antropice se concentrează în special în zona centrală şi nord-estică a 
judeţului şi reprezintă în general edificii religioase, situri arheologice, cetăţi, fortificaţii sau castele 
medievale. În mod deosebit Alba Iulia posedă o infrastructură bună destinată vizitării obiectivelor 
turistice ale oraşului (de ex. cetatea Alba Carolina) şi este recunoscută pentru valoarea culturală a 
edificiilor / vestigiilor întâlnite în oraş. Alte obiective turistice antropice deosebite includ Biserica 
fortificată Câlnic (monument UNESCO), mănăstirea Râmeţ, Cetatea Aiudului, Cetatea Urieşilor sau 
Biserica fortificată de la Boz. Există pe de altă parte şi aşezări specializate în anumite meşteşuguri 
precum Laz (pictura pe sticlă), Patrăhăiţeşti (prelucrarea lemnului) sau Şugag (prelucrarea lemnului). 
Tot în cadrul atracţiilor antropice cunoscute putem menţiona şi evenimente cum ar fi Târgul de Fete de 
pe Muntele Găina, dar şi staţiunile turistice de interes local din Apuseni – Albac şi Arieşeni. 
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MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL 
 
 
Conform datelor statistice disponibile, la nivelul lunii februarie din anul 2008, câştigul salarial mediu 
net în judeţul Alba a fost de 955 RON. Câştigul salarial mediu brut (1.285 RON) înregistrat în judeţul 
Alba a fost mai scăzut faţă de media României (1.543 RON), cu aproximativ 17%.  
 
Rata şomajului în judeţul Alba la sfârşitul lunii februarie 2008 a fost de 6,5%, cu 2,2% mai mare decât 
media ratei şomajului pe ţară şi cu 1,2 puncte procentuale peste media Regiunii Centru (ce include 
alături de judeţul Alba, judeţele Sibiu, Braşov, Mureş, Harghita şi Covasna). 
 
Pe de altă parte, în ultimii ani judeţul Alba a cunoscut cele mai mari ritmuri de creştere ale producţiei 
industriale în Regiunea Centru precum şi cele mai mari creşteri anuale ale PIB (cu rate de creştere 
situate între 6,3% şi 12%). PIB-ul pe locuitor depăşeşte la nivelul anului 2007, 5.000 EUR poziţionând 
judeţul peste media ţării. 
 
Având în vedere dispunerea geografică şi principalele resurse ale judeţului Alba, economia acestuia 
este caracterizată de sectoarele industriei şi al serviciilor. Industriile care s-au dezvoltat în Alba sunt: 
industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară şi a băuturilor, industria chimică, industria 
pielăriei şi a încălţămintei, industria confecţiilor textile, industria extractivă şi a produselor derivate, 
industria de mobilier şi industria de maşini şi echipamente. De menţionat că industria extractivă a 
înregistrat anual o restrângere a activităţilor datorită rentabilităţii scăzute a întreprinderilor de stat, în 
timp ce companiile implicate în industria de prelucrare a lemnului au înregistrat o dinamică fără 
precedent. 
 
Investiţiile străine reprezintă peste 40% din investiţiile totale realizate în judeţ şi s-au canalizat în 
special către activităţi precum: industria de prelucrare a lemnului (Kronospan, Holzindustrie 
Schweighofer), industria mobilei (Ciatti HT, Savini Due), lucrări de construcţii (Pomponio Alba-Iulia) şi 
industria materialelor de construcţii (Baumit, Leier), industria de maşini şi echipamente (Star 
Transmission – Daimler Chrysler AG, Bosch Rexroth, SEWS), industria alimentară (bere – Bergenbier, 
Borsec, mezeluri – Elit Cugir, lactate – Albalact, carne de pasăre – Transavia), industria chimică 
(GHCL Upsom). Administraţia locală a pus la dispoziţia investitorilor mai multe parcuri industriale, de 
exemplu Parcul Industrial Cugir şi Parcul Industrial Blaj; în ceea ce priveşte Parcul Industrial Sebeş – 
Alba, se pare că proiectul nu a avansat conform planurilor iniţiale, dar în viitor se preconizează că ar 
putea fi inaugurat un parc industrial la Aiud. 
 
Turismul de business s-a dezvoltat ca urmare a investiţiilor realizate în judeţ în noi capacităţi de 
producţie, iar în oraşul Alba Iulia un prim exemplu de adaptare a capacităţilor de cazare la noile 
cerinţe ale pieţei este noua aripă a Hotel Parc ce are o clasificare de 4 stele (aparent singura structură 
hotelieră cu capacitate semnificativă din judeţ, aflată la acest nivel de confort). 
 
Investiţiile industriale sunt canalizate în special în jurul principalelor oraşe ale judeţului unde 
infrastructura favorizează acest lucru (în special în partea nord-estică a judeţului). Pe de altă parte, 
zona Munţilor Apuseni şi cea a Munţilor Şureanu (cu excepţia oraşului Cugir) pot găsi în turism o cale 
de dezvoltare economică sustenabilă (ce ar favoriza şi reducerea şomajului, care e mult mai prezent 
în mediul rural).  
 
În cazul Munţilor Apuseni, industria extractivă reprezintă o soluţie pe termen scurt, incompatibilă cu 
turismul datorită mobilizării unei părţi importante a populaţiei în activităţile specifice industriei 
extractive, dirijării în altă direcţie a investiţiilor, dar şi datorită riscului ecologic şi imaginii create de 
această activitate în sine. În acest sens, oraşul Zlatna continuă să se confrunte cu serioase probleme 
de mediu, nivelul poluării fiind deosebit de ridicat în urma exploatărilor realizate în ultimii ani iar Roşia 
Montană este în prezent principala „zonă fierbinte” datorită proiectului Gabriel Resources (de 
exploatare a zăcămintelor de metale preţioase).  
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O resursă majoră a turismului în judeţul Alba este şi va rămâne spaţiul rural atât prin multitudinea 
tipurilor de atracţii naturale cât şi prin multiculturalism. În zonele muntoase aşezările rurale sunt risipite 
şi uneori izolate fapt ce determină absenţa unui stimul în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii 
de utilităţi, care la rândul său se constituie într-un obstacol în calea dezvoltării turismului. În plus, 
conştientizarea opţiunii de a utiliza soluţiile neconvenţionale pentru utilităţi este limitată, cu atât mai 
mult cu cât populaţia îmbătrânită din mediul rural este lipsită în general de iniţiativă în aceasta direcţie. 
 
 
 
INFRASTRUCTURA  
 
 
Infrastructura de cazare şi activităţile turistice din judeţ 
 
Repere statistice  
Conform datelor INS, în anul 2006 existau în tot judeţul Alba 41 de unităţi de cazare turistică, din care 
mai mult de jumătate erau pensiuni. Dintre acestea din urmă, ponderea cea mai însemntaă o deţineau 
pensiunile rurale (numarul totuşi destul de mic confirmă o dată în plus faptul că datele INS nu 
furnizează o imagine fidelă a turismului rural din Alba). 
 

Date statistice oficiale privind numărul unităţilor de cazare, numărul de camere şi numărul de 
locuri, după tip de unităţi de cazare, în judeţul Alba (31 Iulie 2006) 

Tipuri unităţi de cazare Număr unităţi Număr camere Număr locuri 
Hoteluri 9 314 618 
Hosteluri 1 9 18 
Moteluri 1 7 16 
Vile turistice 3 39 78 
Cabane turistice 1 20 68 

Pensiuni turistice  23 155 392 

Tabere de elevi şi preşcolari 3 54 354 
Total 41 598 1.544 

Sursa: INS 
 
Conform celor mai recente date preluate de la INS, în 2007 numărul pensiunilor a crescut cu 5 unităţi 
şi numărul locurilor de cazare în pensiuni a crescut cu 40%, ajungând la 555. 
 

Date statistice oficiale privind numărul unităţilor de cazare şi numărul de locuri, după 
tip de unităţi de cazare, în judeţul Alba (31 Iulie 2007) 

Tipuri unităţi de cazare Număr unităţi Număr locuri 
Hoteluri 9 745 
Hosteluri 1 18 

Hanuri şi moteluri 1 16 
Vile turistice 3 68 
Cabane turistice 1 - 
Campinguri - 74 
Pensiuni turistice  28 555 
Tabere de elevi şi preşcolari 3 354 

Total 46 1.830 
Sursa: INS 
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Sursa INS 
 
După cum s-a menţionat şi anterior în acest raport, datele statistice furnizate de INS au limitări majore 
în ceea ce priveşte prezentarea situaţiei reale a numărului de pensiuni. Conform reprezentanţilor 
ANTREC intervievaţi, numărul de pensiuni înregistrate ca structuri de cazare turistică (clasificate sau 
în curs de clasificare) este de aproximativ 100 – 150, iar numărul real al unităţilor de cazare de tip 
pensiune (inclusiv neînregistrate) este mult mai mare. 
 
Dinamica numărului de pensiuni şi capacităţii de cazare totale a acestora din ultimul timp (care este cu 
mult mai vizibilă decât o arată datele statistice) este reflectată şi de preferinţele clienţilor pentru 
cazarea în astfel de structuri, după cum arată graficul de mai jos (de asemenea, trebuie menţionat că 
în cazul în care s-ar fi luat în calcul numărul real de pensiuni, ponderea sosirilor de turişti pentru 
categoria analizată ar fi fost mult mai consistentă decât este reflectat în datele de mai jos, provenite 
tot de la INS). 
 

Sosiri ale turiştilor în judeţul Alba, în funcţie de tipul unităţii de cazare ales
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Sursa INS 
 
Aşadar, pe parcursul ultimilor 10 ani se observă o tendinţă clară de creştere a preferinţelor turiştilor 
spre cazare la pensiuni, în detrimentul celorlalte tipuri de unităţi de cazare cu funcţiune turistică. 
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Informaţii reieşite din colectare de date primare şi validări  
din surse secundare (altele decât INS) 
 
Pentru a obţine date realiste privind infrastructura turistică, cu grad sporit de acurateţe, Marketscope a 
analizat informaţiile primare culese prin intermediul unor chestionare cu autocompletare adresate 
spaţiilor de cazare şi primăriilor din judeţul Alba. În plus, au fost analizate şi datele de pe principalele 
portale de turism cu privire la numărul şi capacitatea spaţiilor de cazare din Alba, concluziile fiind 
prezentate în continuare. 
 
Datorită similitudinilor privind unele tipuri de unităţi de cazare, în cadrul categoriei „pensiuni” se vor 
include şi vilele, cabanele şi camerele de cazare în case de locuit pe parcursul evaluării infrastructurii 
turistice din această secţiune a raportului. De altfel, orice referiri la rezultatele analizei datelor din 
chestionare vor ţine cont de această grupare (s-a preferat constituirea unei categorii generice de 
„pensiuni” şi întrucât interpretarea fragmentată a informaţiilor nu e justificată de gradul redus de 
detaliere a răspunsurilor obţinute). 
 
Din studiul cantitativ pe baza chestionarelor cu autocompletare destinate primăriilor, reiese că în 
judeţul Alba funcţionează un număr de aproximativ 220 pensiuni, cu un număr total al locurilor de 
cazare de aproape 1.900. Cifra pare mai apropiată de realitate, fiind confirmată parţial de cercetarea 
secundară şi de părerile unor repondenţi, deci se poate conchide că numărul pensiunilor active se 
încadrează în intervalul 280 – 3301. 
 
Cele mai multe pensiuni, conform estimărilor primăriilor sunt situate în Albac şi Rimetea (circa 40 
fiecare), urmând în topul localităţilor cu cele mai multe pensiuni Arieşeni, Horea şi Gârda. Cele mai 
multe locuri de cazare au fost estimate pentru Albac (în jur de 450), Rimetea şi Gârda deţinând 
conform estimărilor cel puţin 250 de locuri de cazare fiecare. Aceste date sunt susţinute de studiul la 
care au participat reprezentanţi ai unităţilor de cazare şi de cercetarea secundară, cea mai dezvoltată 
zonă din punctul de vedere al infrastructurii de cazare fiind considerată Valea Arieşului. Aici există cu 
siguranţă cea mai mare concentrare de capacităţi de cazare, iar experţii au menţionat că sunt şi foarte 
multe spaţii de cazare în construcţie în zonă. 
 
În următorul tabel sunt sintetizate informaţii privind gradul de confort al pensiunilor, reieşite din cele 
trei surse de date menţionate: 
 

Segmentarea pensiunilor în funcţie de gradul de confort în judeţul Alba 
Grad 
confort 

Scăzut 
1 margaretă/floare 

Mediu 
2 şi 3 margarete/flori 

Ridicat 
4 şi 5 margarete/flori 

Studiu 
primării 20% 70% 10% 

Studiu 
unităţi de 
cazare 

5% 85% 10% 

Cercetare 
secundară 

20% 73% 7% 

 
Luând în calcul aceste rezultate şi părerea unor experţi în turism din judeţul Alba, considerăm că 
pensiunile cu un grad de confort scăzut (1 stea/margaretă/floare) deţin în jur de 15% din totalul 
numărului de pensiuni, cele cu grad mediu de confort aproximativ 75% (2 şi 3 stele/margarete/flori) şi 
cele cu grad ridicat de confort în jur de 10%(4 şi 5 stele/margarete/flori). 

                                                
1În această estimare am inclus pensiunile cele mai vizibile (prezenţa on-line, identificare certă de către primării). Considerăm că 
numărul real poate fi apropiat de limita superioară a intervalului, întrucât cele 220 de pensiuni identificate de primării se găsesc 
în doar 25 de localităţi din cele peste 60 din judeţ, iar cercetarea secundară a relevant că în doar 15 – 20 de localităţi nu se 
găsesc deloc structuri de cazare 
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În continuare sunt prezentate particularităţile privind pensiunile din judeţul Alba, asa cum reies din 
interpretarea datelor din chestionarele cu autocompletare destinate unităţilor de cazare (unde este 
cazul, sunt introduse şi comentarii diferenţiate pe categorii de unităţi, dintre cele cuprinse în categoria 
generică de „pensiuni”): 
 

� Peste jumătate din pensiuni au declarat că sunt clasificate. 
 

� Peste 6 din 10 din pensiuni clasificate au un grad de confort de 2 flori1, un rezultat similar fiind 
constatat şi în urma cercetării secundare. 

 
� Aproximativ 25% din pensiunile clasificate cu 2 flori se află în Rimetea, după care urmează 

Gârda, din analiza reieşind că aici există aproximativ 20% din pensiunile clasificate cu 2 flori 
din numărul total de pensiuni clasificate. 

 
� Aproximativ 20% din pensiunile clasificate au un grad de confort de 3 flori. 

 
� Mai mult de o treime din pensiunile de 3 flori se află în Arieşeni şi Albac. 

 
� Ponderea pensiunilor clasificate cu 4 şi 5 flori din total este foarte mică, în jur de 10%. 

Pensiunile clasificate care au răspuns la chestionare şi au un grad de confort de o floare sunt 
extrem de puţine. 

 
� S-a observat o accelerare a ritmului de inaugurare de pensiuni în ultimii ani 3-4 ani. În 

perioada recentă, cele mai multe pensiuni s-au deschis în 2007 (peste 20 unităţi). În anul 
2008 au declarat că şi-au început activitatea peste 10 pensiuni; dintre acestea, toate cele care 
au menţionat că sunt clasificate sau în curs de clasificare au un grad de confort de cel puţin 3 
flori. 

 
� Numărul mediu de camere în pensiuni este de 7 (5 în cazul cabanelor, 7 în cazul vilelor). 

Numărul cel mai des întâlnit este însă de 6 de camere.. 
 

� Numărul mediu de locuri în pensiuni este de 15 (13 locuri în medie în cazul unităţilor de 2 flori, 
18 în cazul celor de 3 şi 4 flori). Pensiunile cu 5 flori au în medie 25 de locuri de cazare2. 

 
� Numărul mediu de locuri de cazare din cabane este în jur de 14 iar în cazul vilelor în jur de 16. 

 
� Raportând numărul de grupuri sanitare la numărul locurilor de cazare din pensiuni se observă 

că numărul mediu de locuri de cazare din pensiuni care revin unui grup sanitar este între 2,5 
şi 3 (în jur de 3 în cazul pensiunilor propriu-zise), deci aproape fiecărei camere îi revine în 
medie un grup sanitar. Vilele au în medie un număr uşor mai mare de grupuri sanitare 
raportate la numărul camerelor, decât media generală a categoriei generice „pensiuni” şi chiar 
decât pensiunile propriu-zise. 

 
� În toate unităţile de cazare analizate predomină de departe camerele de tip double 

 
� Cele mai multe dintre unităţile de cazare dispun de sistem de încălzire centralizat. Virtual toate 

sistemele de încălzire funcţionează pe bază de lemne, în cadrul eşantionului de pensiuni 
analizat 

                                                
1 Indiferent de categoriile de unităţi incluse în categoria generică “pensiuni”, pentru informaţiile despre clasificare s-a utilizat 
scala “flori” 
2 Trebuie totuşi ţinut cont că sunt incluse în analiză relativ puţine unităţi cu clasificare superioară (participante la studiu) 
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� Aproape 7 din 10 pensiuni dispun de televizor în camerele de cazare destinate turiştilor, iar 

aproximativ 3 din 10 unităţi de cazare pun la dispoziţia turiştilor frigider. Cabanele nu oferă, în 
general, această facilitate turiştilor. 

 
� Dotările moderne cum ar fi aerul condiţionat, sauna, sala de fitness sau piscina sunt rare în 

cadrul pensiunilor din judeţ. 
 

� O cincime din pensiuni sunt dotate cu săli de conferinţă şi aproape 40% au locuri speciale de 
joacă pentru copii (chiar jumătate în cazul în care se exclud vilele, cabanele şi subcategoria 
„camere în casă de locuit”). 

 
� Mai mult de una din două pensiuni dispun de sală în care se poate servi masa.  
 
� Puţine pensiuni au declarat că oferă şi servicii de divertisment (jocuri). 

 
� Un număr foarte mic de pensiuni au în dotare cramă (cramele sunt inexistente în cazul 

cabanelor şi vilelor). În schimb, în mai mult de jumătate din pensiuni turiştii au acces la 
bucătărie. Peste jumătate din pensiuni dispun de foişor. 

 
� Majoritatea pensiunilor dispun de parcare / garaj pentru automobile. 

 
� 20% dintre pensiuni dispune de acces la internet (mai puţin în cazul vilelor şi aproape 

inexistent la cabane) şi puţine pun la dispoziţie acces la telefonie fixa internationala.  
 

� Mai mult de jumătate din unităţile de cazare dispun de telefon cu acoperire naţională însă un 
număr mic de pensiuni oferă servicii de fax. 

 
� În ceea ce priveşte afilierea unităţilor de cazare la anumite organizaţii patronale, aproape un 

sfert din pensiuni sunt afiliate (preponderent cele din zonele Gârda, Albac şi Rimetea. S-a 
observat că vilele şi cabanele sunt mai puţin interesate de afilierea la o astfel de asociaţie. 
Peste 50% din pensiuni sunt membre ANTREC. Alte organizaţii la care sunt afiliate unităţi de 
cazare din judeţul Alba sunt: OVR (Operaţiunea Satele Româneşti), Izvoarele Arieşului, FPTR 
(Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc) sau AVS (Asociaţia Valea Sebeşului). 

 
� Aproximativ jumătate din pensiunile participante la studiu au cel puţin 1 angajat iar numărul 

mediu al angajaţilor este în jur de 4 (luandu-se în calcul doar pensiunile care au cel puţin un 
angajat). De asemenea, puţine (în jur de un sfert) din pensiuni au ca angajat un bucătar. Şi 
mai puţine au cel puţin o menajeră pe statul de plată. Alte categorii de angajaţi în unităţile de 
cazare din judeţul Alba sunt agenţi de pază şi instructori de călărie (cazuri rare).  

 
� Managementul pensiunilor este asigurat în majoritatea cazurilor de o singură persoană. Cea 

mai mare parte a cursurilor de calificare şi specializare pe care le-au urmat angajaţii spaţiilor 
de cazare au fost de „management hotelier”, respectiv de „bucatar / barman / ospatar”. 

 
� Peste 20% din pensiuni au făcut investiţii de sporire a capacităţii de cazare (în medie aceste 

investitii sunt de 85.000 RON) sau de îmbunătăţire a condiţiilor de cazare (în medie puţin 
peste 50.000 RON) în ultimii 3 ani iar investiţiile pentru introducerea de noi servicii au fost rare 
(si în medie în valoare de 30.000 RON). Mai puţin de 10 proiecte de investiţii mentionate în 
chestionare au fost finanţate prin fonduri SAPARD, care au fost şi fondurile cele mai accesate 
(o singură investiţie prin fonduri PHARE declarată în chestionarele cu autocompletare 
destinate unităţilor de cazare).  

 
� În următorii 3 ani, investiţiile preconizate de unităţile de cazare vor fi mai puţine decât ce s-a 

făcut până acum în ceea ce priveşte sporirea capacităţii de cazare sau îmbunătăţirea 
condiţiilor de cazare, însă se anticipează o sporire a numărului şi a sumei medii alocate 
(47.000 RON) pentru investiţii privind introducerea de noi servicii turistice.  
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� Din punctul de vedere al accesării fondurilor nerambursabile UE, pe viitor se prefigurează 
intenţia de accesare a fondurilor FEADR, însă per total tot puţine proiecte de investiţii se 
intenţionează a fi realizate prin intermediul fondurilor structurale (mai puţin de 1 din 5 investiţii 
planificate). 

 

Mai jos sunt prezentate câteva concluzii pe baza informaţiilor secundare despre hoteluri, respectiv a 
celor doar câteva chestionare completate de acest tip de unităţi de cazare1: 
 

� Aşadar, în judeţul Alba există 13 de hoteluri funcţionale, 8 dintre acestea fiind clasificate la 1 - 
2 stele. Restul sunt hoteluri de 3 stele (cu o excepţie – doar o aripă a hotelului Parc din Alba 
Iulia este cotată la 4 stele) 

 
� În plan teritorial, Alba Iulia şi Sebeş deţin 7 hoteluri, restul localităţilor în care se găsesc 

structuri hoteliere fiind Arieşeni (Vârtop), Ocna Mureş, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir (în general 
oraşele din judeţ)2 

 
 

O altă categorie de spaţii de cazare sunt taberele şcolare: 
 

� Din cele 8 tabere şcolare (redenumite „centre de agrement”) existente fizic în judeţul Alba, 
două tabere sunt active şi în prezent - una (cea din Roica) poate asigura doar cazare, iar cea 
de la Arieşeni poate asigura şi masă. Există şi o tabără la Pianu, cu o capacitate de cazare de 
aproximativ 45 de locuri de cazare. 

 

� Situaţia juridică a proprietăţii asupra acestor tabere este incertă. Cele care nu sunt folosite nu 
mai corespund cerinţelor actuale de confort (nu mai oferă apă caldă curentă şi nu mai primesc 
avize). Ele sunt situate în zone cu mare potenţial turistic, de ex. Şugag, Gârda de Sus, Roica, 
Albac. Toate, cu excepţia celei din Roica, sunt şi acum internate şcolare. 

 
În ceea ce priveşte infrastructura necesară pentru diverse activităţi turistice / de divertisment, 
prezentăm mai jos câteva concluzii rezultate din analiza răspunsurilor primăriilor: 
 

� În mai puţin de o treime din localităţile care au participat la studiu prin chestionare completate 
de primării se organizează drumeţii. În următoarele paragrafe ne vom referi strict la 
informaţiile reieşite din studiul adresat primăriilor. 

 
� În comunele Rimetea şi Avram Iancu se poate practica zborul cu parapanta. În Scărişoara, 

Câmpeni şi Meteş se pot practica căţărări. 
 

� Pasionaţii de călărie pot practica echitaţie în zona Sebeş, Scărişoara şi Albac. 
 

� În 9 din cele 27 de localităţi care au răspuns la studiu se poate practica vânătoarea sau 
pescuitul. 

 
� Biciclete, maşini de teren sau ATV-uri se pot închiria în foarte puţine localităţi.  

 
� Speologia organizată se practică la Gârda şi Scărişoara. 

                                                
1 Informaţiile reieşite din chestionare privind numarul şi localizarea hotelurilor nu clarifică aceste aspecte (doar câteva hoteluri 
au participat la studiu), iar informaţiile secundare sunt relativ puţine şi contradictorii (de ex. unele moteluri sau pensiuni mai mari 
se auto-denumesc „minihoteluri” etc.), astfel încât concluziile sunt orientative. 
2 Situaţia reală privind numărul şi localizarea hotelurilor din judeţul Alba ce va fi utilizată pentru diferite comentarii din raport se 
găseşte in Anexe. Se va ţine cont că au fost incluse în categoria “hoteluri active” doar unităţile ce corespund caracteristicilor 
generice ale tipului de structură turistică luat în discuţie şi care au fost identificate şi confirmate în timpul cercetării (surse 
secundare, date din chestionare, verificări telefonice, observări la faţa locului) 
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� În doar 5 localităţi reprezentanţii primăriilor au menţionat că se pot închiria sănii (Gârda, 

Scărişoara, Albac, Arieşeni şi Câmpeni) 
 
 
Infrastructura de transport 
 
Infrastructura rutieră. Reţeaua rutieră asigură în general legăturile între localităţile din judeţ, dar şi 
între judeţ şi alte localităţi din afara judeţului, problema majoră fiind starea / calitatea unor drumuri (în 
special judeţene, dar şi unele naţionale) – cu atât mai mult cu cât majoritatea atracţiilor turistice sunt 
accesibile prin drumuri naţionale şi judeţene. 
 
Principalele rute şi căi de acces utilizate sunt semnalizate în harta de pe pagina următoare (aceasta 
surprinde şi liniile feroviare principale). Comentariile de mai jos subliniază rutele care fac legătura cu 
marile oraşe şi alte câteva trăsături ale infrastructurii rutiere din judeţul Alba în raport cu destinaţiile 
turistice 
 

� Judeţul este străbătut de drumurile europene E81, E68.  
� Înspre sud, E 68 leagă Cugir de Sebeş şi continuă mai departe spre Sibiu 
� Accesul la localităţile dezvoltate turistic din Munţii Apuseni - Gârda de Sus, Albac, Arieşeni, 

Vadu Moţilor, Bistra, Câmpeni, Lupşa – se face prin DN 75 şi DN 74A 
� DN 75 face legătura spre est cu oraşul Turda din judeţul Cluj.  
� Drumul european E81 leagă centrul judeţului (Alba Iulia) de oraşele importante dinspre nord 

(de ex. Cluj-Napoca), trecând şi prin Aiud. 
� Valea Sebeşului se confruntă cu deficienţe în ceea ce priveşte existenţa unor căi rutiere 

viabile de acces către o zonă cu mare potenţial respectiv Oaşa; recent se pare însă că s-a 
început asfaltarea drumului dintre Şugag şi Oaşa intenţia fiind clară: dezvoltarea infrastructurii 
rutiere printr-un proiect mai amplu 

� În sudul judeţului se găseşte o posibilă atracţie în sine – şoseaua Transalpina – aflată şi într-o 
zonă cu un potenţial turistic foarte bun; în prezent însă, această şosea este necirculabilă cu 
autovehicule obişnuite 

� La Pianu s-a realizat o importantă investiţie în infrastructura rutieră determinată de interesul 
pentru respectiva zonă (terenul de golf) 

 
Gradul de acoperire al reţelei rutiere privind accesul la atracţiile turistice şi calitatea drumurilor care fac 
legătura cu principalele atracţii turistice au fost considerate în general satisfăcătoare de către 
reprezentanţii administraţiilor locale. 
 
Reprezentanţii comunelor Albac, Pianu şi Avram Iancu s-au arătat cei mai nemulţumiţi de calitatea şi 
gradul de acoperire al drumurilor. 
Cei mai multumiţi s-au arătat cei din Sebeş, Câmpeni, Vidra, Lupşa şi Roşia Montană. 
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Sursa: internet, adaptare Marketscope 
 
Infrastructura feroviară 

� Judeţul Alba este traversat atât de linii feroviare principale cât şi de rute feroviare secundare, 
acestea din urma deservind diverse capacităţi industriale de extracţie şi producţie (rutele 
principale sunt semnalizate pe harta de mai sus) 

� Rutele feroviare principale deservesc transportul de călători. Principalele gări sunt Alba Iulia, 
Aiud, Blaj, Teiuş, Sebeş. 

� Înspre vest se face o legatură importantă cu judeţul Hunedoara, din Simeria existând rute 
feroviare directe înspre vestul ţării (prin Deva), sau înspre sud-vestul ţării (prin Craiova). 

� Înspre sud există o rută care duce la Piteşti. 
� Înspre est, există legături cu zona de centru a ţării – Sibiu, Braşov, Târgu-Mureş şi cu zona de 

nord, prin Cluj-Napoca. 
� Un mare dezavantaj că nu există nici o legătură feroviară înspre concentrarea de localităţi de 

interes turistic Albac – Arieşeni – Gârda din nordul judeţului sau înspre alte localităţi cu 
potenţial turistic ridicat, spre exemplu Rimetea. 

� Mai mult decât atât, legăturile cu capitala şi cu alte mari oraşe din centrul ţării se face 
anevoios (puţine curse zilnice, timpi de deplasare mari datorită stării căii ferate care nu 
permite viteze rezonabile) 

Legenda 
 
Drum naţional 
sau judeţean 
 
 
 
 
Drum European 
 
 
 
 
Linie feroviară 
principală (sunt 
simbolizate doar 
traseele de pe 
teritoriul judeţului 
Alba) 

Infrastructura de transport rutier şi feroviar în judeţul Alba  
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Transport aerian. Nu există aeroport în judeţul Alba, dar există legături rutiere sau feroviare cu oraşe 
în care se găsesc aeroporturi: Sibiu (distanţă de 70 km de municipiul Alba Iulia – pe şosea), Cluj 
Napoca (100 km de Alba Iulia - pe şosea) şi Timişoara (230 km de Alba Iulia - pe şosea). 
 

La sfârşitul lunii aprilie 2008, Primăria Vinţu de Jos şi Consiliul Judeţean Alba au deschis licitaţia 
pentru construirea unui aerodrom în comuna Vinţu de Jos. Acest aerodrom va putea fi folosit de 
elicoptere şi avioane mici, de până la 30 de pasageri. Comuna Vinţu de Jos e situată în centrul 
Judeţului Alba, la aproximativ 10 km de Sebeş şi 15 km de Alba Iulia. 
 
 
Centre de informare turistică şi personalul specializat din turism  
 
Numărul de centre de informare turistică (CIT) este mai ridicat decât în alte judeţe, în prezent existând 
CIT-uri în Câmpeni, Arieşeni, Albac, Alba Iulia şi Sebeş (conform unor informaţii, ar exista o astfel de 
structură şi la Roşia Montană, dar nu s-a confirmat dacă este operaţională şi în prezent). Alte centre 
de informare sunt preconizate a fi deschise în perioada următoare în Cugir, Blaj şi Aiud.  
 
Numărul ghizilor este redus şi, în ciuda varietăţii şi unicităţii atracţiilor, nu există ghizi specializaţi, 
conform opiniilor repondenţilor intervievaţi. 
 
Personalul din turism, în special în zona rurală, deţine puţine informaţii cu privire la modalitatea de 
administrare a spaţiilor de cazare, respectiv de creare de produse turistice, majoritatea pensiunilor 
oferind numai servicii de bază (cazare, în unele cazuri şi masă). 
 
 
Signalistica turistică1 
 
Din cercetarea bazată pe chestionarele cu autocompletare destinate primăriilor a reieşit că 
aproximativ în trei sferturi din zonele analizate traseele turistice sunt acoperite iar calitatea marcajelor 
este perceputa ca fiind medie. 
Cât priveşte atracţiile turistice în aproape jumătate dintre zonele analizate acestea beneficiaza de 
signalistică turistică de calitate considerată în general bună. 
 
Analiza răspunsurilor privind signalistica a relevat un fapt interesant şi anume că pe măsura ce 
traseele sau atracţiile turistice beneficiază mai puţin de signalistică turistică, aceasta are o calitate mai 
mare şi invers (cu cât gradul de acoperite al signalisticii turistice este mai ridicat, calitatea acesteia 
este mai scăzută). 
 
În cadrul acestui studiu, s-a considerat că serviciile de servirea mesei din cadrul unităţilor de cazare 
au fost evaluate la comun cu restul unităţilor de alimentaţie publică. 
 
Reprezentanţii primăriilor au considerat că pregătirea în domeniul turismului a angajaţilor din spaţiile 
de cazare şi din unităţile de alimentaţie publică aferente zonei lor este în general la un nivel mediu, cu 
o uşoară înclinaţie spre ridicat.  
Pregătirea în domeniul turismului a angajaţilor din spaţiile de cazare şi din unităţile de alimentaţie 
publică a fost cea mai bine apreciată în Meteş (foarte bună) şi a fost considerată bună în Rimetea, 
Aiud, Câmpeni, Şugag, Săsciori şi Arieşeni.  
 
 

                                                
1 Pe parcursul referirilor următoare la signalistică, se va înţelege prin acest concept panotajul, marcarea traseelor, descrierea 
obiectivelor turistice etc. 
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PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR DE INFLUENŢĂ 
 
 
Pe lângă factorii generali enumeraţi în cadrul capitolului 3, dintre care unii sunt aplicabili şi judeţului 
analizat, turismul în judeţul Alba se confruntă cu o serie de aspecte specifice ale acestor factori. 
 
Infrastructura. Judeţul Alba are drept caracteristică lipsa unei reţele feroviare dezvoltate, în principal 
datorită caracteristicilor geografice. Astfel, reţeaua de căi ferate acoperă doar partea centrală şi nord-
estică a judeţului. În plus orarul trenurilor face dificilă deplasarea în scopuri turistice. De asemenea, nu 
există aeroporturi în judeţ, iar distanţa între resedinţa de judeţ şi cel mai apropiat aeroport internaţional 
(Sibiu – al cincilea aeroport ca trafic după numărul de persoane) este de aproximativ 70 km. Un alt 
aeroport cu trafic ridicat, care poate constitui o soluţie pentru turiştii care vizitează judeţul Alba se 
găseşte la Cluj (100 km) . 
 
Reţeaua de drumuri rutiere acoperă întreg judeţul şi se află într-un proces de reabilitare. De 
asemenea, judeţul este străbătut de două drumuri europene majore (E68 pe direcţia est-vest şi E81 
pe direcţia nord-sud) iar legăturile cu capitala şi cu principalele oraşe din zonă (Cluj-Napoca, Oradea, 
Timişoara) sunt de asemenea bune, cu excepţia legăturii cu oraşul Braşov prin Făgăraş (aflată într-un 
amplu proces de reabilitare). Un alt avantaj al judeţului este poziţionarea în zona centrală a ţării. 
 
În ceea ce priveşte infrastructura de utilităţi, există proiecte privind îmbunătăţirea accesului la reţeaua 
de gaze naturale, apă curentă şi canalizare. 
 
Unele zone se confruntă cu o ofertă foarte redusă de spaţii de cazare iar amenajarea obiectivelor 
turistice este deficitară la fel ca şi signalistica. Deşi există mai multe CIT-uri pe teritoriul judeţului, 
funcţionarea acestora este în etapa incipientă iar materialele / informaţiile puse la dispoziţie nu 
corespund în totalitate necesităţilor unui turism dezvoltat. 
 
Cadrul natural şi antropic. Judeţul Alba beneficiază de un cadru natural dominat de peisaj montan, 
individualizat prin numeroasele forme de relief carstic (peşterile sunt principala atracţie). Mai mult, în 
judeţele limitrofe există numeroase alte atracţii precum complexul carstic Ponor-Padiş, Cheile Turzii, 
Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei care pot constitui motivaţii pentru turişti. Cadrul antropic beneficiază 
de renumele zonei Munţilor Apuseni prin spaţiul cultural “Ţara Moţilor” dar şi de numeroasele edificii 
arhitecturale precum cetăţi, biserici de lemn, biserici fortificate unele dintre aceste atracţii având 
caracter de unicitate. 
 
De asemenea, proximitatea faţă de oraşe precum Sibiu, Braşov, Cluj sau Sighişoara contribuie la 
atractivitatea generală a judeţului. Această proximitate se poate constitui în cerere turistică având în 
vedere dezvoltarea economică a acestor oraşe şi dezvoltarea turismului de weekend. 
 
Administraţia publică. Mai multe consilii locale din judeţul Alba au decis concesionare unor terenuri 
în zone turistice şi în unele cazuri şi crearea infrastructurii necesare pentru a stimula investiţiile. Pe de 
altă parte însă, faptul că staţiunile Arieşeni şi Albac nu întrunesc condiţiile pentru a deveni staţiuni de 
interes naţional conduc la frânarea iniţiativelor de investiţii. Administraţiile publice locale au organizat  
şi implementat diferite manifestări / proiecte menite să susţină dezvoltarea turismului precum Târgul 
de Turism Rural de la Albac, circuitul turistic “Drumul Vinului” sau crearea unui site specializat pentru 
turismul din judeţul Alba. 
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5. DESTINAŢII TURISTICE ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
 
 
PREZENTAREA ZONELOR DE INTERES TURISTIC DIN JUDEŢUL ALBA 
 
 
Judeţul Alba în totalitate reprezintă o zonă cu potenţial turistic ridicat însă există practic un număr de 4 
poli turistici ai judeţului şi anume: extremitatea nord-vestică a judeţului (axa Arieşeni – Gârda – Albac), 
Rimetea şi împrejurimile (zona Mânăstirii Râmeţ), Alba Iulia şi zona Sebeş – Pianu. Restul zonelor din 
judeţ sunt caracterizate de infrastructura turistică mai slab dezvoltată în comparaţie cu zonele 
menţionate anterior în ciuda numeroaselor atracţii turistice. 
 
Pentru o mai bună înţelegere a nivelului prezent de dezvoltare a turismului şi potenţialului zonelor, am 
împărţit judeţul în 10 zone turistice (totuşi se va ţine cont că aceste delimitări sunt orientative, acestea 
având rolul de a oferi o perspectivă mai bine conturată asupra specificului şi potenţialei dezvoltări 
turistice a acestora). 
 
În delimităriile realizate am utilizat criteriile principale infrastructura tehnică (utilităţi şi / sau facilitatea 
accesului la utilităţi, accesul la obiective pe anumite rute, nivelul de acoperire teritorială şi calitatea 
drumurilor), infrastructura turistică (spaţii de cazare şi serviciile oferite, centre de informare, starea / 
existenţa signalisticii turistice, gradul de amenajare al obiectivelor, servicii auxiliare, amenajările 
staţiunilor turistice) şi resursele turistice (naturale şi antropice). De asemenea, în conturarea zonelor 
a fost luată în considerare şi posibilitatea construirii / consolidării unor identităţi de produse turistice. În 
plus, nu s-au neglijat nici zonele unde practicarea turismului se află la început, potenţialul fiind în 
schimb semnificativ (şi deci de luat în calcul), precum şi raza administrativă a localităţilor (pentru a se 
facilita acţiuni potenţiale de sprijinire a turismului întreprinse de autorităţile competente judeţene sau 
locale). 
 
Astfel a fost luată în considerare similaritatea tipurilor de atracţii turistice, a specificului cultural, a 
gradului de dezvoltare a infrastructurii turistice sau gradul de complementaritate între criteriile 
menţionate anterior (ex.: o zonă cu infrastructură tehnică superioară şi un număr mai restrâns de 
resurse turistice poate contribui la dezvoltarea unei zone apropiate cu numeroase obiective turistice 
însă cu infrastructură tehnică inferioară). Nu s-a trecut cu vederea nici modul în care tipurile de turism 
practicate / cu potenţial de a fi practicate în diferite zone se completează reciproc. 
 
În ceea ce priveşte alocarea atracţiilor pe zone este evident faptul că atracţiile incluse într-o anumită 
zonă pot fi considerate obiective turistice şi pentru vizitatorii unei alte zone (aşadar, atracţiile sunt 
atribuite unei zone pe criterii teritoriale). În plus, în profile vor fi incluse şi atracţii turistice prezente în 
proximitatea acestora, dar în judeţe adiacente. 
 
Denumirile ţin cont de principalele localităţi aflate în componenţa zonei, de axa principală formată de 
acestea sau de particularităţile reliefului (numerotarea şi cromatica acestora s-a realizat aleatoriu şi 
are scop pur orientativ). În cadrul prezentărilor individuale sunt incluse şi atracţile turistice antropice 
care necesită lucrări de renovare pentru a putea fi cu adevărat integrate în „circuitul” turistic. 
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Zone de interes turistic în judeţul Alba 
 

 
 

Zone turistice în judeţul Alba 
Denumirea zonei  Repere 

   

 
1 Arieşeni – Câmpeni 

 Nord-vestic (montan) – Arieşeni, Gârda de Sus, 
Scărişoara, Albac, Horea, Avram Iancu, Vadu Moţilor, 
Vidra, Câmpeni, Poiana Vadului 

     

 
2 Bistra – Ocoliş 

 Nordic (montan): Bistra, Lupşa, Baia de Arieş, Sălciua 
de Jos, Ocoliş, Posaga 

     

 3 Abrud – Mogoş  Central nord-vestic (montan): Sohodol, Abrud, Roşia 
Montană, Bucium, Mogoş, Ponor, Întregalde, Ciuruleasa 

     

 4 Rimetea  Central nordic (montan):Rimetea, Râmeţ, Livezile 
     

 5 Almaş – Meteş  Central vestic (montan): Almaşu Mare, Zlatna, Meteş 
     

 6 Alba Iulia  Central (podiş, parţial montan): Alba Iulia, Ighiu, Galda 
de Jos, Stremţ, Teiuş, Ciugud, Vinţu de Jos,  Cricău 

     

 
7 Aiud – Ocna Mureş 

 Nord-estic (podiş): Aiud, Ocna Mureş, Miraslău, Livezile, 
Rădeşti, Hopârta, Lopadea Nouă, Crăciunelu de Jos, , 
Fărău 

     

 
8 Blaj – Jidvei 

 Estic (podiş): Blaj, Jidvei, Valea Lungă, Mihalţ, Cenade, 
Berghin, Daia Romană, Roşia de Secaş, Spring, 
Cetatea de Baltă, Şona, Sâncel, Cergău 

     

 9 Sebeş   Central Sudic (podiş): Ceru Băcăinţi, Blandiana, 
Săliştea, Sebeş, Săsciori, Gârbova, Câlnic, Cut 

     

 10 Valea Frumoasei – Cugir  Sudic (montan): Cugir, Şugag 
     

1111    

3333    

2222    

4444    
7777    

6666    

8888    

10101010    

9999    

5555    
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(1). ARIESENI – CAMPENI  

 

Localizare şi acces 
o Zona nord-vestică extremă a judeţului în centrul Munţilor Apuseni 
o Acces numai rutier prin DN 74 şi 74A (Alba Iulia – Zlatna – Câmpeni 

 – Arieşeni) şi DN 75 (Turda – Câmpeni – Arieşeni) 
 

 
Situaţia infrastructurii  

o Una dintre zonele turistice cele mai cunoscute, cu infrastructura turistică bine dezvoltată în 
comparaţie cu restul judeţului. Există aproximativ 120 de pensiuni turistice, 2 hoteluri identificate 
(Vârtop – Arieşeni şi respectiv Câmpeni) şi o tabără de elevi (Arieşeni). Jumătate dintre pensiuni au 
clasificări de 2 margarete, în timp ce restul sunt împărţite relativ egal între celelalte tipuri de 
clasificări. Numărul total de locuri de cazare este estimat la aproximativ 1.000. În functie de 
numărul real de locuinţe ale localnicilor care servesc drept spaţii de cazare dar nu sunt înregistrate 
capacitatea de cazare totală poate fi semnificativ mai mare în perioadele de vârf. 

o Există centre de informare turistică în Arieşeni şi Câmpeni 
o Infrastructura de utilităţi cuprinde apă curentă, telefonie, TV iar în proiect se află realizarea reţelei 

de canalizare (existentă deja la Câmpeni). 
 

Localităţile de interes turistic1  
o Albac, Gârda de Sus, Arieşeni (Vârtop, Pătrăhăiţeşti), Horea, Scărişoara, Poiana Vadului, Vadu 

Moţilor, Avram Iancu, Vidra, Câmpeni 
 

Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Albac 
Se observă un număr mai mare de pensiuni faţă de restul localităţilor 
precum şi existenţa mai multor pensiuni de 4 şi 5 flori şi o ofertă bogată de 
servicii auxiliare precum rafting, drumeţii, excursii off-road şi altele. 

  

Gârda de Sus Cea mai importantă resursă turistică este Peştera Gheţarul Scărişoara 
renumită internaţional pentru dimensiunile gheţarului adăpostit. 

  

Arieşeni 

Comuna dispusă în extremitatea nord-vestică a regiunii, cea mai 
importantă staţiune din apropierea complexului Ponor-Padiş; cuprinde în 
componenţa sa mai multe sate de interes turistic major precum Vârtop, 
Bubeşti, Casa de Piatră sau Pătrăhăiţeşti; nu există pensiuni cu clasificări 
de 5 flori, conform informaţiilor culese, dar spre deosebire de Albac există 
un hotel la Vârtop. 

 

Atracţii turistice2  
o Turism activ (montan şi de aventură):  

� Peşteri: Gheţarul Scărişoara (Gârda), Poarta lui Ionele (Gârda), Dirninii (Horea), De sub 
Zgurăşti (Gârda), Pojarul Politei (Gârda), Hoanca Apei (Gârda), Gheţarul de la Vârtop 
(Arieşeni), Coiba Mică (Arieşeni), Coiba Mare (Arieşeni), Vârtopaşu (Arieşeni), Huda Orbului, 
(Arieşeni), Hodobana (Arieşeni) 

� Avene: De La Tau (Gârda); Din Şesuri (Gârda), Cu Două Intrări (Arieşeni), Hoanca Urzicarului 
(Arieşeni); 

� Izbucuri: Poliţei (Gârda), Coteţul Dobreştilor (Gârda), Mătişeşti (Horea), Tăuzului (Arieşeni); 
� Chei: Ordâncuşei (Gârda), Mândruţului (Gârda), Gârdişoarei (Gârda), Albacului (Albac), 

Văii Morilor (Vidra); Pojorâtei (Vadu Moţilor); 
� Cascade: Vârciorog (Arieşeni), Pisoaia (Vidra); Zugăi (Albac) 

o Turism etnografic3: Muzeul Etnografic Pătrăhăiţeşti (Arieşeni), Muzeul Memorial Horea (Horea); 
Casa Avram Iancu (Avram Iancu);  

o Turism religios: Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (Gârda); Biserica de lemn 
"Sfânta Treime" - 1712 (Goieşti); ”Biserica din Ciungi” (Vidra); Mănăstirea "Sf Ilie" (Albac); 
Biserica de lemn „Înălţarea Domnului” (Arieşeni) 

o Alte atracţii: Dealul Cu Melci (Vidra); Târgul de fete de pe muntele Găina (Avram Iancu), Ziua 
Lemnarului (Horea); pârtia de schi de la Vârtop (Arieşeni), mormântul lui Horea; Piatra Hojii 
(Vadu Moţilor); Movilele Uriaşilor; Rezervaţie naturală de brad; „La Soba” atelier de olărit; 

                                                
1 Sunt menţionate principalele localităţi turistice (comune sau oraşe) împreună cu alte localităţi secundare componente (aflate în 
raza administrativă), în măsura în care acestea se află în proximitatea unor atracţii turistice relevante. 
2
 Atracţiile turistice scrise aldin reprezintă elemente de unicitate sau atracţii turistice, percepute ca fiind cele mai populare în 

rândul turiştilor, de către reprezentanţii administraţiilor locale 
3
 Pe lângă atracţiile de acest tip menţionate, trebuie ţinut cont la profilul fiecărei zone de expoziţiile etnografice cu caracter 

permanent, cu acces gratuit, organizate de Consiliul Judeţean împreuna cu administraţiile locale in majoritatea localităţilor din 
judeţ. 

(1) ZONA ARIEŞENI – CÂMPENI 
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Particularităţile zonei turistice1 
 

o  
o Este una dintre cele mai dezvoltate zone din Alba din punct de vedere turistic 

iar posibilităţile de agrement sunt mult mai diverse decât în alte zone (rafting  
parapanta, schi). În plus  activitatea turistică se desfăşoară atât vara cât şi iarna  
având în vedere specificul montan dar şi posibilitatea practicării sporturilor de iarnă,  
ce prelungeşte sezonul de vârf hibernal 

o  
o Există o varietate de servicii suplimentare oferite de spaţiile de cazare precum drumeţii organizate, 

echitaţie, închiriere echipament de sporturi de iarnă, parapantă, rafting 
o  
o Beneficiază de activitate turistică tot timpul anului şi deţine singura pârtie de schi din judeţ.  
o Este aşteptat ca în viitorul apropiat să se dezvolte mai multe pârtii la Vârtop. 
o  
o Are un important avantaj competitiv faţă de destinaţiile concurente bazate pe turism activ prin durata 

extinsa propice practicării sporturilor de iarnă, care este şi una dintre cele mai lungi din ţară (aproximativ 
6 luni) 

o  
o Este poziţionată în proximitatea zonei Ponor – Padiş, locul mai multor atracţii turistice renumite ale 

Munţilor Apuseni precum Cetăţile Ponorului sau Peştera Focul Viu. 
o  
o Zona propice dezvoltării de evenimente bazate pe competiţii sportive (schi, parapantă, orientare turistică, 

sporturi cu motor, ciclism) 
o  
o Tabăra de elevi Arieşeni înregistrează activitate constantă (in ciuda confortului redus) 
o  
o Această zonă se confruntă cu presiuni asupra conservării arhitecturii specifice2 
o  
o Gastronomia reprezintă un punct de atracţie al zonei 
o  
o Atracţiile turistice culturale (ex.: etnografia) rămân în mare masură neexploatate. 
o  
o Inexistenţa sau funcţionarea defectuoasă a serviciilor de salubrizare ale localităţilor reprezintă una din 

problemele cele mai importante cu care se confruntă zona (conform mai multor repondenţi) 
o  
o Signalistica turistică se află în condiţii satisfăcătoare conform operatorilor de spaţii de cazare fapt care 

însă nu a fost confirmat şi de turiştii intervievaţi 
o  
o Chiar dacă atracţiile naturale reprezintă principalul tip de obiective vizitate de către turişti în această 

zonă, doar un număr restrâns de obiective de acest fel sunt amenajate. 
o  
o Zona este accesibilă numai rutier; În plus, având în vedere precipitaţiile abundente, traficul poate fi 

îngreunat iarna 
o  
o Dezvoltarea necontrolată a spaţiilor de cazare în zona Vârtop dată de impunerea laxă a planului 

urbanistic general ridică probleme privind viitoarea dezvoltare a zonei, mai ales în condiţiile dezvoltării 
de noi pârtii de schi ce se traduce prin cerere turistică mai mare. 

o  
o Accesul turiştilor la internet nu este facil, în ciuda dezvoltării turistice a zonei 

o  
 
 
 
 

                                                
1 Secţiunea de particularităţi din fişele zonelor turistice este prezentată sub forma unor puncte tari şi puncte slabe, semnalizate 
prin semnele „plus”, respectiv “minus” 
2 Imaginea de autenticitate pe care o transmite o localitate în vederea dezvoltării turismului are o influenţă considerabilă asupra 
transformării cererii turistice latente în cerere turistică efectivă. În plus, aceasta poate influenţa şi segmentele ţintă de turişti 
atraşi. 

(1) ZONA ARIEŞENI – CÂMPENI – continuare  
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(2) ZONA BISTRA – OCOLIŞ  
 
 

Localizare şi acces 
o Zona nordică a judeţului, străbătută de cursul mijlociu al Arieşului 
o Acces rutier prin DN 74 , DN74A (Alba Iulia – Zlatna –  

Câmpeni) şi DN 75 (Turda – Ocoliş – Bistra – Ştei) 
 

Situaţia infrastructurii 
o Infrastructura turistică foarte puţin dezvoltată: număr restrâns de pensiuni turistice situate în cadrul 

celor mai importante localităţi 
 

Localităţile de interes turistic 
o Bistra, Lupşa, Baia de Arieş, Sălciua de Jos, Posaga, Ocoliş 

 
Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 

 

Bistra 
Localizare în proximitatea oraşului Câmpeni ceea ce avantajează 
extinderea infrastructurii; existenţa unor obiective renumite precum 
Biserica de piatră Sf. Gheorghe (1421), Mănăstirea Lupşa (sec. XV) 

  

Sălciua Accesul către zone turistice precum Rimetea sau partea centrală a Munţilor 
Trascău; 

 
 

Atracţii turistice 
o Turism activ:  

� Peşteri: Huda lui Papară (Sălciua), Poarta Zmeilor (Sălciua) 
� Chei: Runcului (Ocoliş), Pociovaliştei (Ocoliş), Posegii (Posaga) 
� Altele: Piatra de la Groşi, Pădurea Vidolm (Ocoliş); Şesul Craiului, Scăriţa Belioara (Posaga) 

o Turism etnografic: Muzeul etnografic Lupşa (Lupşa); 
o Turism religios: Biserica de piatră „Sf. Gheorghe” - monument de arhitectură - 1421 (Lupşa), 

Mănăstirea Lupşa (sec. XV), Bisericile din Musca - 1767 (Lupşa), Hădărău - 1770 (Lupşa) şi 
Valea Lupşii - 1799 (Lupşa), Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - 1798 (Sălciua), Biserica de 
lemn „Sf. Treime şi Sf. Proroc Ilie” - 1782 (Sălciua), Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" - 1789 
(Poşaga), Biserica de lemn „Botezul Domnului” - sec. XVIII (Ocoliş), Biserica de lemn „Sf. 
Arhangheli” – 1733 (Ocoliş); Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” (Baia de Arieş), 
Biserica din lemn „Învierea Domnului” (Baia de Arieş); Mănăstirea Huda lui Papară (Sălciua); 
Mănăstirea Muncel (Baia de Arieş); 

 
Particularităţile zonei turistice 
 
o Turismul feroviar poate de asemenea fi practicat în măsura în care este reabilitat traseul feroviar cu 

ecartament îngust. 
o  
o Specificul minier al zonei poate fi exploatat în cadrul unor activităţi de turism istoric (exploataţiilor minere) 

şi cultural (muzee), similar zonei Rimetea. 
o  
o Pârtiile de schi de la Băişoara se pot constitui într-o atracţie deosebit de interesantă dacă legătura între 

zone s-ar putea realiza uşor. În acelaşi sens, Salinele de la Turda şi/sau Cheile Turzii sunt atracţii 
turistice din apropierea judeţului în urma cărora să poată beneficia turismul în zonă (în special în cazul 
dezvoltării unor servicii specializate suplimentare celor de bază precum excursii organizate / posibilitatea 
închirierii de mijloace de transport) 

o  
o Zona Bistra – Ocoliş beneficiază de o poziţionare favorabilă de a lungul DN 75, ceea ce se traduce prin 

tranzitarea acesteia de către persoane care vin dinspre judeţul Cluj şi dinspre Aiud sau de către 
persoane ce sosesc din zona Arieşeni – Câmpeni şi se îndreaptă spre Turda sau spre Rimetea. Mai 
mult, la sud se întinde zona centrală a Munţilor Trascău de asemenea abundentă în obiective turistice. 
 
Capacitate de cazare redusă, avand clasificari inferioare; signalistică turistică cu acoperire insuficientă 

 

(2) ZONA BISTRA – OCOLIŞ 
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(3) ZONA ABRUD – MOGOŞ  

 
Localizare şi acces 

o Zona central nord-vestică a judeţului 
o Accesibil doar rutier prin DN 74 (Brad - Abrud) şi 74A (Câmpeni – Abrud); 

 DJ 107 I (Aiud - Ponor - Mogoş - Abrud);  
DJ 106 K (Galda de Jos - Întregalde - Valea Bârnii);  

 
 

Situaţia infrastructurii 
o Infrastructură turistică mai puţin dezvoltată decât zona Arieşeni – Câmpeni însă la un nivel peste 

cel al zonei Bistra – Ocoliş; există un număr relativ restrâns de pensiuni turistice situate în cadrul 
celor mai importante localităţi; 

 
Localităţile de interes turistic 

o Abrud, Sohodol, Roşia Montană, Bucium, Mogoş, Ponor, Întregalde, Ciuruleasa 
 

Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Abrud 
Localitate cu cel mai mare număr de pensiuni din această zonă; amplasată 
de a lungul DN 74A poate servi drept punct de plecare către obiectivele 
zonei 

  

Bucium 
Beneficiază de aşezarea în apropierea unor renumite obiective turistice 
precum Detunata Goală, Detunata Flocoasă şi Poienile cu Narcise de la 
Negrileşti.  

  

Întregalde 

Poziţionare în centrul Munţilor Trascău accesibilitate dinspre Galda de Jos; 
infrastructura turistică este practic inexistentă în ciuda potenţialului pe care 
agroturismul îl are în zonă. Principalele obiective: Cheile Întregalde, Cheile 
Găldiţei şi Turcului, CheileTecşeştilor 

  

Atracţii turistice 
o Turism activ:  

� Peşteri: Lucia (Sohodol), Vânătările Ponorului (Ponor); 
� Chei: Întregalde (Întregalde), Găldiţei şi Turcului (Întregalde); Geogelului (Ponor); 
� Lacurile artificiale din zona Roşia Montană 
� Altele: Poiana cu Narcise de la Negrileasa (Bucium); Poienile cu Narcise Din Tecşeşti; 

Piatra Despicată (Rosia Montana); Piatra Corbului (Rosia Montana); Detunata Goală 
(Bucium); Detunata Flocoasă (Bucium); 

o Turism istoric: Galeriile romane din Masivul Cârnic (Roşia Montana), Muzeul Mineritului (Roşia 
Montană), situl arheologic Alburnus Major (Roşia Montană); Casa Memorială "Ion Agârbiceanu" 
(Bucium)  „Casa Fefeleaga” (Bucium) 

o Turism etnografic: Muzeul etnografic Întregalde 

o Turism religios: Biserica din Ciuruleasa, Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” (Ciuruleasa), Biserica de 
lemn „Sf. Arhangheli” - 1762 (Întregalde); Biserica de lemn Sf. Ilie - 1774 (Întregalde), Biserica 
Adormirea „Maicii Domnului” - 1741 (Roşia Montană); 

o Alte atracţii: Casa memorială Cloşca din Cărpiniş; 
 
Particularităţile zonei turistice 

 

o „Muzeul aurului de la Brad” şi Muzeul etnografic de la Brad (Hunedoara) sunt uşor accesibile prin DN74 
prin Abrud 

o  

o Staţiunea balneo-climaterică Vaţa de Jos este accesibilă prin Abrud – Brad (DN 74) şi apoi DN 76 
o  

o Conform repondenţilor, reluarea activităţii de minerit va fi incompatibilă cu activitatea turistică atât prin 
concentrarea economiei locale în industria extractivă cât şi prin imaginea astfel creată (zonă poluată). 

o  

o Notorietatea localităţii Roşia Montană a crescut în urma interesului pentru exploatarea de metale 
preţioase însă comuna este frecvent asociată de către turişti cu poluarea fapt de poate dăuna şi 
celorlalte zone turistice precum Arieşeni-Câmpeni precum au semnalat unii repodenţi intervievaţi 

o  

o În cazul în care investiţiile în infrastructura turistică (în special creşterea capacităţii de cazare) se vor 
lăsa aşteptate în viitor, în condiţiile actuale (numărul redus de spaţii de cazare) această zonă poate 
activa doar pe o nişă a pieţei turistice, ecoturismul (în principal datorită unor peisaje naturale 
atrăgătoare). Însă principalul obstacol de depăşit în acest caz o va constitui calificarea personalul 
specializat cerut de o asemenea formă de turism. 

(3) ZONA ABRUD – MOGOŞ 
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(4) ZONA RIMETEA 
 
Localizare şi acces 

o Partea centrală a zonei nordice a judeţului 
o Acces rutier DN 75 (Turda – Ocoliş – Buru – Arieşeni), E81 (din Aiud),  

E60 (din Luna de Sus) şi apoi DJ 107 M (Luna de Sus - Buru - Rimetea – Aiud) 
 
 

Situaţia infrastructurii 
o A doua zonă ca dezvoltare a turismului rural în ceea ce priveşte numărul de pensiuni dupa zona 

Arieşeni - Câmpeni. Principala problemă cu care se confruntă dezvoltarea turismului este starea 
precară a infrastructurii rutiere precum şi necesitatea introducerii reţelelor de apă curentă şi 
canalizare pe tot cuprinsul comunei Rimetea. 

 
Localităţile de interes turistic 

o Rimetea, Râmeţ, Livezile 
 

Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Rimetea 

Este poziţionată în apropierea DN 75; cei mai mulţi turişti sunt de naţionalitate 
maghiară şi se află în tranzit. Spaţiile de cazare oferă în general, ca produs turistic, 
pachetul „cazare şi pensiune completă” (gastronomia zonei e foarte apreciată de 
turiştii maghiari). De asemenea s-a constatat nevoia amenajării campingurilor 
(infrastructura adecvată care să minimizeze impactul asupra mediului şi să conducă 
la un sejur mai plăcut pentru turişti) dat fiind numărul mare de turişti sosiţi cu cortul. 
Apropierea de Mânăstirea Râmeţ care ar trebui să fie unul din polii de atracţie ai 
judeţului din sfera centrală. 

 
Atracţii turistice 

o Turism activ:  
� Piatra Secuiului (Rimetea) 
� Chei: Râmeţului (Ramet); Pravului (Ramet), Piatra Bălţii (Ramet); Mănăstirii (Ramet); Vălişoarei 

(Livezile); Plaiului (Livezile); Silosului (Rimetea) 
o Turism istoric: fortificaţie din latene şi cetate din epoca medievală - Piatra Secuiului (Rimetea), 

Cetatea Nobiliară Colţeşti - sec. XIII-XV (Rimetea), Mănăstirea Franciscană - sec. XVIII-XIX 
(Rimetea), Ansamblul Bisericii Romano-Catolice - 1727 (Rimetea), Situl Rural Rimetea (sec. XVIII-
XIX), vechi exploatări miniere (fier) de la Rimetea, Biserica De Lemn "Adormirea Maicii 
Domnului" (Livezile)  

o Turism etnografic: Muzeul etnografic Rimetea 

o Turism religios: Mănăstirea Râmeţ,  
 

Particularităţile zonei turistice 
 

o Atât Salina de la Turda, Cheile Turzii cât şi Staţiunea Băişoara se află în proximitatea zonei 
o  

o Unul dintre avantajele competitive ale zonei o reprezintă tarifele scăzute în comparaţie cu alte zone ale 
judeţului 

o  

o Muzeul etnografic Rimetea reprezintă un punct de atracţie important al zonei 
o  

o Conservarea patrimoniului arhitectural şi al tradiţiilor specifice reprezintă un punct forte al zonei 
o  

o Potenţialul turismului în această zonă este ridicat pentru că îmbină mai multe tipuri de turism ce ar putea 
fi practicate: turismul montan, de aventură, religios, etnografic / istoric. 

o  

o Conform repondenţilor intervievaţi gastronomia, reprezintă un „reper” al zonei, în special în Rimetea 
o  

o Infrastructura rutieră precum şi lipsa reţelelor de apă curentă şi canalizare reprezintă o problemă 
importantă cu care se confruntă dezvoltarea turismului în zonă 

o  

o Spaţiile de cazare sunt concentrate în proporţie covârşitoare în localitatea Rimetea 
o  

o Clasificarea spaţiilor de cazare este aproape în exclusivitate de rang inferior (1-2 flori) 
o  

o În zona Rimetea cei mai mulţi turişti sunt de naţionalitate maghiară iar cea mai mare parte a acestora se 
află în tranzit (deseori în excursii organizate) de cele mai multe ori vizitând Râmeţ, împrejurimile oraşului 
Turda şi / sau oraşul Cluj. 

(4) ZONA RIMETEA 
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(5) ZONA ALMAŞ -  METEŞ 
 

Localizare şi acces 
 

o Zona central-vestică a judeţului 
o Acces doar rutier: DN 74A este principalul drum ce traversează zona;  

DJ 705 (Geoagiu – Almaşu Mare) 
 

Situaţia infrastructurii 
 

o Infrastructură turistică puţin dezvoltată, localitatea Meteş fiind cea mai dezvoltată în acest sens. 
Există reţele de apă curentă, gaze naturale şi canalizare.  

 
Localităţile de interes turistic 
 

o Almaşu Mare, Zlatna, Meteş 
 

Atracţii turistice 
 

o Turism activ: Cheile Ampoiţei (Meteş), Cheile Glodului (Meteş), Cheile Cibului, Pietrele Ampoiţei 
(Meteş), Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului (Meteş), Piatra Varului (Meteş), Piatra Boului 
(Meteş), masivul Peret (Almaşu Mare), marmitele de pe valea Drascului (Almaşu Mare), masivul 
vulcanic Breaza (Almaşu Mare) 

o Turism istoric: aşezări din epoca bronzului la Pietrele Ampoiţei (Meteş) şi Piatra Boului (Meteş), 
situl arheologic - Presaca Ampoiului (Meteş), ansamblul cetăţii Tăuţi - sec. XIII-XVI (Meteş) 

o Turism religios: biserica Cuvioasa Paraschiva (sec. XVII-XIX) – Meteş, biserica Cuvioasa 
Paraschiva - 1780 (Meteş), biserica Cuvioasa Paraschiva - 1761 (Meteş) 

 
Particularităţile zonei turistice 
 
o Atat Meteş cât şi Zlatna sunt situate de a lungul DN 74 ceea ce facilitează accesul în zonă 
o  
o Meteş este o localitate relativ dezvoltată din punct de vedere al infrastructurii turistice. 
o  
o Poziţionare favorabilă în proximitatea oraşului Alba-Iulia 
o  
o Oraşul Zlatna se confruntă cu o percepţie negativă din partea potenţialilor turişti din cauza gradului 

ridicat al poluării în zonă. 
 
 

(5) ZONA ALMAŞ – METEŞ 
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(6)ZONA ALBA IULIA 
 

Localizare şi acces 
o Situată în centrul judeţului pe drumul european E81, accesibilă de  

asemenea şi prin reţeaua feroviară (accesul cel mai facil datorită  
pozitionării dar şi statutului de reşedinţă de judeţ a municipiului Alba Iulia) 

 
 
 
 

Situaţia infrastructurii 
 

o Infrastructura turistică include hoteluri dar şi pensiuni urbane având clasificări de până la 4 stele 
respectiv 5 flori. Alba Iulia concentrează o parte importantă a capacităţii de cazare din judeţ şi 5 din 
cele 13 hoteluri. 

o Infrastructura tehnică este bine dezvoltată existând reţele de utilităţi (apă curentă, canalizare, gaz 
natural) în majoritatea localităţilor  

 

Localităţile de interes turistic 
o Alba Iulia, Ighiu, Galda de Jos, Stremţ, Teiuş, Vinţu de Jos, Ciugud, Cricău 

 

Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Alba Iulia 
Cel mai important oraş şi centrul economic al judeţului. Infrastructura 
turistică se află în dezvoltare; turismul de business deţine ponderea cea 
mai mare în cadrul cererii turistice 

  

Ighiu Infrastructura turistică relativ bine dezvoltată, cu pensiuni de 3-5 stele; 
  

Galda de Jos 
Acces facil către zona Întregalde, respectiv către zona centrală a Munţilor 
Trascău 

 

Atracţii turistice 
o Turism activ: Piatra Cetii si Cheile Cetii (Galda de Jos) 
o Turism istoric: Cetatea Alba Carolina (Palatul Principilor, Cetatea bastionară Alba Iulia, Castrul 

Roman, Muzeul Unirii, Fortăreaţa în stil Vauban cu 7 bastioane, Biblioteca Bathyaneum; Catedrala 
Încoronării, Catedrala Romano-Catolică); Ruinile cetăţii medievale Zebernic (Vinţu de Jos); Castelul 
Martinuzzi (1551-Vinţu de Jos); Conacul Kendeffy-Horvath - sec. XVIII (Vinţu de Jos); Situl 
arheologic Ciugud- Gornet (Ciugud) Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - sec. XVIII (Ighiu); 
ruina Bisericii de piatră “Sf. Nicolae” - sec. XVII (Ighiu); Biserica Evanghelică - sec. XV-XVIII (Ighiu); 
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” - 1724 (Ighiu); Biserica Reformată - sec. XV-XVIII (Ighiu) Ansamblul 
Bisericii Reformate (sec. XIII - XVIII – Gâlda de Jos); Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1715 - 
Gâlda de Jos); Biserica „Sf. Arhangheli” - sec. XVII (Gâlda de Sus); Biserica „Cuvioasa Paraschiva” 
- 1782 (Gâlda de Jos); Aşezări din epoca bronzului (Ighiu); Cetatea dacică Apoulon (Ighiu; Castru 
de pământ din epoca romană (Ighiu); Necropola romană (Ighiu); Castelul Eszterhazy - sec. XVI 
(Ighiu); Conacul Teleky - sec. XVIII (Ighiu); Pivniţa cu boltă (Ighiu) Situl arheologic Hallstatt 
(Ciugud); Aşezare neolitică (Ciugud) Necropola tumulară (Ciugud); Biserica veche (Ciugud); 
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1700 (Vinţu de Jos); Biserica evanghelică - 1300 (Vinţu de 
Jos ); Biserica Ioachim şi Ana (Ciugud) 

o Turism oenologic: Cramele de la Bucerdea Vinoasă şi Ţelna (Ighiu) 
o Alte atracţii: Festivalul cetăţilor dacice (Cricău) 

 

Particularităţile zonei turistice 
 
o Alba Iulia se poate constitui, prin localizarea sa în centrul judeţului, numeroasele atracţii turistice şi 

concentrarea unei părţi semnificative a capacităţii de cazare, drept punct de plecare pentru orice 
destinaţie din judeţ în cadrul unei deplasări în scop turistic. 

o  

o Datorită unei anumite concentrări a activitatii economice, a capacităţii de cazare pe segmentul hotelurilor 
în oraşul Alba Iulia precum şi legăturilor rutiere bune cu restul centrelor economice ale judetului, turismul 
practicat in Alba Iulia este in special cel de business.  

o  

o Autorităţile locale susţin dezvoltarea turismului în oraş, cel mai recent exemplu fiind proiectul de realizare 
a unui muzeu al vinului precum şi a unui circuit intitulat “Drumul Vinului”, cu plecare din Alba Iulia. 

o  

o Complementaritatea tipurilor de turism (turism de afaceri, turism oenologic, turism cultural) precum şi 
accesul facil la infrastructură în vederea dezvoltării numărului de spaţii de cazare având clasificări 
superioare pot asigura dezvoltarea rapidă a turismului în zonă. 

o  

o Un potenţial deosebit în partea vestică a zonei o are şi turismul oenologic prin podgoriile de la Ighiu 
(respectiv din satele componente comunei Ighiu: Bucerdea Vinoasă şi Ţelna) şi Cricău. 

o  

o Deşi au fost înregistrate progrese semnificative, patrimoniul istoric al municipiului Alba Iulia nu este 
îndeajuns valorificat 

(6) ZONA ALBA IULIA 
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(7) ZONA AIUD – OCNA MUREŞ 
 

Localizare şi acces 
o Zona situată în extremitatea nord-estică a judeţului. 
o Accesibilă atât rutier cât şi feroviar. Principala cale de acces rutier este E81  

care traversează zona pe direcţia nord – sud.  
 

Situaţia infrastructurii 
 

o Numărul de spaţii de cazare este restrâns, acestea concentrându-se în special în oraşul Aiud. Deşi 
Ocna Mureş a servit drept staţiune balneoclimaterică în trecut, momentan nu există decât un singur 
hotel funcţional (clasificare de 3 stele) iar bazele de tratament nu sunt funcţionale. 

o Deşi situaţia infrastructurii de utilităţi este bună, este necesară aici extinderea / reabilitarea reţelei 
de canalizare şi a celei de alimentare cu apă. 

 
Localităţile de interes turistic 

o Aiud, Ocna Mureş, Miraslău, Unirea, Noslac, Lunca Mureşului, Fărău, Hopârta, Lopadea Nouă, 
Rădeşti 

 
Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Aiud 
Poziţionat între Alba Iulia şi Turda, Aiud poate exploata turistic atât 
obiectivele istorice aflate în raza acestor doua oraşe (prin accesul facil 
catre aceste localitati) cât şi atracţiile naturale ale zonei Rimetea. 

 
Atracţii turistice 

o Turism istoric: Ruinele Castelului medieval Novum Castrum (1290); Ruinele Biserici Romanice 
(1300); Situri arheologice –epoca neolitică (Miraslău); Castelul de la Sâncrai (Aiud), Castelul de la 
Gâmbaş (Aiud), Cetatea Aiudului (Aiud); Aşezare daco-romană (Rădeşti);  

o Turism religios: Biserica Romano-Catolică din secolul XVIII (Aiud); Biserica Protopopială Greco-
Catolică „Sf. Nicolae” (Aiud); Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" - sec. XV (Miraslău); Biserica de 
lemn „Sf. Arhangheli” - sec.XVII-XIX (Noslac); Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” - 1700 (Noslac); 
Biserica reformată - sec XV (Noslac); Biserica de lemn „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Arhangheli" - 1723 
(Lunca Mureşului); Biserica reformată - sec. XVIII (Rădeşti); Biserica reformată - sec. XV (Lopadea 
Nouă); Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” - sec. XVIII (Hopârta); Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” - 
1762 (Fărău); ansamblul bisericii de lemn „Sf. Nicolae” - sec. XVIII (Farău); Biserica de lemn „Sf. 
Arhangheli” – 1775 (Fărău); Biserica unitariană - sec. XV-XVIII (Farău); Biserica de lemn „Sf. 
Arhangheli” – 1664 (Fărău); Biserica de lemn „Sf. Nicolae” - sec. XVIII-XIX (Farău); Biserica de 
lemn „Sf. Theodor Tiron" - 1733 (Lopadea Nouă), Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” - sec. XVIII 
(Hopârta); Biserica reformată sec.XV-XVIII (Hopârta); 

o Altele: Muzeul de Istorie şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (Aiud), Tăul fară Fund de la Băgău 
 

Particularităţile zonei turistice 
 
o Cererea turistică pentru produse complexe în staţiuni balneo-climaterice este în creştere atât la nivel 

internaţional cât şi naţional, iar în acest sens Ocna Mureş ar putea revitaliza economia zonei pe termen 
mediu şi lung în condiţiile în care infrastructura turistică a staţiunii ar fi refăcută. 

 
Zonă viticolă renumită 

 
o Precum în alte zone ale judeţului şi în aceasta tipurile de turism potenţial de a fi practicate pe termen 

mediu şi lung sunt complementare precum: turism balneo-climateric, turism istoric-cultural şi cu turism 
oenologic. 

o  
o În prezent, infrastructura turistică din Ocna Mureş necesită investiţii masive 

 
 

(7) ZONA AIUD – OCNA MUREŞ 
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(8) ZONA BLAJ – JIDVEI  

 
Localizare şi acces 

o Situată în zona estică a judeţului, pe malul stâng al Mureşului 
o Străbătut în partea vestică de către E81, pe direcţia est - vest între Teiuş  

şi Valea Lungă (via Blaj) de către DN 14 B, iar între Blaj şi Jidvei de DJ 107. 
o Zona este de asemenea accesibilă şi feroviar,  

pe magistrala Cluj – Brasov  
 

Situaţia infrastructurii 
o În comparaţie cu zona Aiud – Ocna Mureş, zona Jidvei - Blaj posedă mai multe spaţii de cazare ce 

se concentrează în Blaj şi Valea Lungă (totuşi, în această localitate, unele spaţii nu mai sunt 
active)1. 

o Reţele de utilităţi sunt dezvoltate indeosebi în zonele urbane 
 

Localităţile de interes turistic 
 

o Blaj, Jidvei, Mihalţ, Crăciunelu de Jos, Cetatea de Baltă, Şona, Sâncel, Roşia de Secaş, Cergău, 
Valea Lungă, Cenade, Berghin, Şpring, Daia Romană 

 
Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Blaj 

Turismul cultural – istoric poate cunoaşte o dezvoltare semnificativă în 
contextul dezvoltării de viitoare spaţii de cazare cu clasificări superioare 
precum şi reabilitării infrastructurii turistice pentru unele atractii, date fiind 
numeroasele de obiective turistice de importanţă istorică naţională 
deosebită.  

 
Atracţii turistice 

o Turism istoric:  
� Situri arheologice: Situl arheologic din epoca bronzului, hallstatt şi migratiilor (Lopadea Nouă); 

Sit arheologic şi necropola din epoca romană (Berghin); Situri arheologice, aşezări şi necropole 
localizate în : "Gruiul Fierului", "Gruiul Măciuliilor", "Ghezuini", "Capul Şesului", "Fata Cânepii", 
"Sub vii" şi "Hamboc-Ciorcobara"  - epoca bronzului, fierului, romana, migraţiilor şi evului mediu 
timpuriu (Berghin); Aşezări la Berghin din epoca bronzului timpuriu; 

� Castele: Castelul Bethlen sec. XVII-XIX (Şona); şi Ansamblul castelului Bethlen-Haller - sec. 
XVII (Cetatea de Baltă); 

o Turism religios:; Biserica evanghelică - sec. XIV-XVIII (Valea Lungă); Biserica reformată - sec. XVI 
(Crăciunelu de Jos); Ansamblul bisericii evanghelice fortificate - sec.XV-XIX (Jidvei); Ansamblul 
bisericii evanghelice fortificate - sec. XV-XVIII (Jidvei); Biserica reformată - 1685 (Şona); Biserica 
unitariană - sec. XV-XIX (Şona); Biserica reformată - sec. XIII - XV (Cetatea de Baltă); Biserica 
evanghelică - 1554 (Cetatea de Baltă); Biserica de lemn "Sf. Petru" - 1707 (Berghin); Biserica de 
lemn "Sf. Gheorghe" - sec. XVIII-XIX (Roşia de Secaş); Catedrala Greco – Catolică "Sf Treime" 
(Blaj); Biserica săsească (Blaj); Bisericuţa Grecilor (Blaj); Aşezare din perioada neolitic (Daia 
Romană) Biserica „Pogorârea Sf. Duh” - sec. XVII-XX (Daia Romană); Biserica Evanghelică 
fortificată - sec. XVI-XVIII (Şpring); Biserica evanghelică - 1461 (Şpring); Biserica de lemn 
„Cuvioasa Paraschiva” - sec. XVIII (Şpring); 

o Turism oenologic: Podgoriile Jidvei, Zona viticolă Blaj (Crăciunelu de Jos, Sâncel, Valea Lungă, 
Cenade, Mihalţ, Cergău, Roşia de Secaş); 

o Alte atracţii: Blaj: Teiul lui Eminescu, Stejarul lui Avram Iancu, Grădina Botanică din  
Blaj, Pădurea Cărbunari; Câmpia Libertăţii; Crucea lui Avram Iancu; Colegiul Naţional 
Inocenţiu Micu – Klein; Biblioteca documentară "Timotei Cipariu", Vulcanii noroioşi de la Boz 
(Şpring) 

 
Particularităţile zonei turistice 
 

Zona este recunoscută pentru centrele sale viticole (Jidvei, Cetatea de Balta, Blaj). 
o  
o Multe dintre siturile arheologice necesită amenajări pentru a putea fi incluse în cadrul circuitului turistic 
o  
o Accesul turiştilor în cadrul podgoriei Jidvei nu este facil (aparent datorită politicii companiei producătoare 

de vinuri) 

                                                
1 Deşi Valea Lunga putea fi considerată pâna de curând exponentul turismului rural în zonă, se pare că recent majoritatea 
pensiunilor din zonă s-au închis, pe fondul lipsei turiştilor 

(8) ZONA BLAJ – JIDVEI 
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(9) ZONA SEBEŞ 
 

Localizare şi acces 
 

o Zona central – sudică a judeţului 
o Străbătută rutier de E68, E81 şi DN 67C precum şi de rute feroviare 

 

Situaţia infrastructurii 
 

o Infrastructura turistică a zonei este relativ dezvoltată cu numeroase  
pensiuni având clasificări de 3 – 5 flori. 

o Infrastructura tehnică este relativ bine dezvoltată 
 

Localităţile de interes turistic 
 

o Sebeş, Pianu, Câlnic, Săsciori, Şibot, Săliştea, Gârbova, Ceru Băcăinţi, Blandiana 
 

Particularităţi ale principalelor localităţi turistice 
 

Sebeş 
Turismul de business a cunoscut o dezvoltare puternică (ajutat şi de dezvoltarea 
industrială) în timp ce turismul cultural nu este suficient exploatat; spaţiile de cazare 
existente oferă varietate largă de servicii suplimentare 

  

Pianu 

Terenul de golf din Pianu se poate constitui în atracţie la nivel naţional dat fiind faptul că 
există un număr foarte restrâns de terenuri de golf în România (mai ales în condiţiile 
extinderii sale la 18 cupe). Infrastructura turistică este în dezvoltare iar jucătorii / turiştii 
atraşi astfel se pot consitui în segmente ţintă pentru turismul cultural ce se poate dezvolta  

  

Săsciori Potenţialul turismului etnografic rămâne în mare măsură neexploatat. 
 

 

Atracţii turistice 
 

o Turism istoric: Cetatea dacică – (Căpâlna); Situl arheologic Pianu de Jos; Situl arheologic Tărtăria; 
Casa Barcsay sec. XVIII (Săliştea); Cetatea Greavilor - sec. XIII-XVI (Gârbova); Cetatea Urieşilor 
sec. XIII-XV (Gârbova); "Sfânta Cruce" (Sebeş); Conacul Bethlen - sec.XVIII (Cut); Cetatea Câlnic 
(1269 – Câlnic) 

o Turism religios: Biserica Evanghelică sec. XIII-XV (Pianu de Jos); Biserica de lemn „Cuvioasa 
Paraschiva” - 1780 (Pianu de Sus); Biserica de Piatră sec. XIII (Ceru-Băcăinţi), Biserica 
Adormirea Maicii Domnului sec. XIX (Şibot); Bazilica romanică - Bergkirche - sec. XIII (Gârbova); 
Biserica Evanghelică (Sebeş), Biserica Romano-Catolică "Sf. Bartolomeu" (Sebeş), Biserica 
ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului" (Sebeş); Casa Binder (Sebeş), Biserica Veche (Sebeş), 
Biserica „Schimbarea la faţă" (Sebeş), Biserica „Sf. Gheorghe" (Sebeş); 

o Turism activ: terenul de golf de la Pianu de Jos, Rezervaţia Naturală Oul Arşiţei de la Recea 
(Săliştea), Cheile Lazului (Săsciori), Pădurea de pini din Laz (Săsciori), Piatra Zmeilor (Săsciori), 
Gaura Zmeilor (Săsciori), Slemea Tonii (Săsciori), Piatra Tomii (Blandiana) 

o Turism etnografic: şcolile populare de meşteşuguri de la Laz (Săsciori) 
o Alte atracţii: Muzeul Ion Roica (Sebeş), Râpa Roşie (Sebeş); Turnul Studentului (Croitorului) 

(Sebeş); 
 

Particularităţile zonei turistice 
o  

o Zona Sebeş – Câlnic – Pianu beneficiază de numeroase atracţii turistice culturale (ce pot fi cuprinse în 
cadrul unor circuite mai ample de vizitare a obiectivelor similare din Transilvania), o bază de spaţii de 
cazare care să susţină în continuare dezvoltarea turismului dar şi activităţi industriale care să susţină 
turismul de business 

o  

o Ceru-Băcăinţi se află în proximitatea unor atracţii turistice importante precum Cetăţile Dacice din Munţii 
Orăştiei, Castelul Huniazilor, Geoagiu-Băi. 

o  
o Etnografia zonei Ceru – Băcăinţi rămâne în mare măsură neexploatată turistic dat fiind lipsa investiţiilor 

în infrastructura turistică şi tehnică (necesitatea reabilitării drumurilor de acces şi a podurilor peste 
Mureş) 
 
Valea Sebeşului rămâne o resursă turistică subexploatată atât din perspectiva spaţiului cultural unic cât 
şi a pitorescului peisajelor 

(9) ZONA SEBEŞ 
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(10) VALEA FRUMOASEI – CUGIR  
 
 

Localizare şi acces 
o Poziţionată în zona sudică a judeţului, este traversată de DJ 704 şi DN 67C 

 
 

Situaţia infrastructurii 
o Spaţiile de cazare foarte puţine predominand clasificări inferioare, de 1 – 2 stele / flori. 
o Zona este greu accesibilă datorită stării avansate de degradare a drumului. 
o Principalul drum rutier DN 67C este degradat însă recent a fost lansat un  

program de reabilitare a sa ce se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani 
o În zonă există doar un număr restrâns de cabane şi locuinţe de vacanţă private ce nu servesc drept 

spaţii de cazare. 
 

Localităţile de interes turistic 
o Şugag, Cugir 

 
Atracţii turistice 

o Turism etnografic: Şcoala populară de cioplit lemnul de la Şugag 
o Turism de aventură: excursii off-road 
o Turism activ: Lacurile de acumulare Tău şi Oaşa, Stâncile „Masa Jidovului”; Pintenii din Coasta 

Jinei; Castrele Romane de pe Vârful lui Pătru, Iezerul Şureanu. 
o Turism religios: Mânăstirile Oaşa, Ţeţu Şugag 

 
Particularităţile zonei turistice 
 
o Alte atracţii situate în proximitate sunt Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (în judeţul Hunedoara) , pentru 

care Cugir ar putea servi drept punct de plecare. 
o  
o Potenţialul acestei zone este unul deosebit de important prin poziţionarea în proximitatea mai multor 

zone de interes turistic major existente / potenţiale precum Lacul Oaşa, Lacul Vidra, Munţii Parâng, 
Parcul Naţional Retezat, precum şi între mai multe staţiuni turistice din judeţe vecine, precum Voineasa, 
Straja. 

o  
o A fost întocmit PUZ-ul zonei Poarta Raiului şi Luncile Prigoanei, întrucât sunt preconizate proiecte de 

investiţii, respectiv construcţia a 7 pârtii de schi (progresul este îngreunat de litigii privind raza de 
administraţie a primăriilor Cugir respectiv Şugag). 

o  
o Deşi foarte puţin dezvoltat în România, turismul itinerant ar putea fi practicat pe DN 67C (porţiunea aflată 

la cea mai mare altitudine fiind cunoscută şi sub denumirea de „Transalpina”). DN 67C este situat la cea 
mai mare altitudine din România. În prezent, drumul este aproape impracticabil, fiind asfaltat în proporţie 
de numai 25% (iarna este efectiv impracticabil). 

o  
o Riscul blocării drumurilor în zonă în perioada de iarnă reprezintă un real motiv pentru descurajarea 

turiştilor. 
 

Infrastructura turistică şi tehnică slab dezvoltate 

(10) VALEA FRUMOASEI – CUGIR  
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PREZENŢA DESTINAŢIILOR / OBIECTIVELOR TURISTICE DIN JUDEŢUL ALBA 
ÎN CIRCUITUL COMERCIAL 
 
 
Pornind de la specificul circuitelor comerciale (de distribuţie) din turism – la modul cel mai simplu, 
îmbrăcând două forme: comercializare fie direct în unitatea prestatorului de servicii, fie în agenţii de 
turism – evaluarea prezenţei destinaţiilor turistice din judeţul Alba în circuitul comercial presupune în 
primul rând să se înţeleagă în ce măsură serviciile turistice din Alba sunt disponibile spre vânzare 
(indiferent de canal) şi secundar acordarea unei atenţii deosebite identificării serviciilor turistice din 
Alba în portofoliile agenţiilor de turism, din ţară şi străinătate (dacă e cazul). 
 
Aşadar, considerăm că aspectele care pledează pentru prezenţa în circuitul comercial a serviciilor 
turistice din Alba sunt: 
 

� Există destinaţii din judeţul Alba identificabile ca ofertă turistică 
 
� Serviciile turistice din judeţul Alba se găsesc, în general, în portofoliile agenţiilor de turism la 

nivel regional şi naţional 
 
� Prestarea de servicii turistice este popularizată printr-o prezenţă consistentă în mediul on-line 

a companiilor active în turism 
 

Pentru a confirma elementele de mai sus, Marketscope a analizat pe de-o parte ofertele on-line a 200 
de agenţii de turism1 din 15 judeţe ale ţării (Alba, Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, 
Cluj, Constanţa, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureş, Sibiu) plus Bucureşti, iar pe de altă 
parte o serie extinsă de portaluri web dedicate ofertelor de cazare. 
 
Majoritatea site-urilor agenţiilor de turism analizate din acest punct de vedere conţin şi oferte turistice 
interne (75% - 150 de agenţii). Dintre acestea, mai mult de un sfert (40 de agenţii) propun inclusiv 
oferte turistice în judeţul Alba (nu e vorba de produse turistice complexe, ci în general cazare şi 
masă). S-a observat că puţine agenţii din Bucureşti din cadrul eşantionului analizat au în ofertă şi 
spaţii de cazare din judeţul Alba (doar 5). În schimb, dintre agenţiile de turism din Cluj-Napoca, 
aproape jumătate ofereau soluţii de cazare în localităţi din judeţul Alba (11 agenţii din 24); o treime 
dintre agenţiile din judeţul Constanţa aveau judeţul Alba printre destinaţii (7 agenţii din 23). Destinaţiile 
din judeţul Alba cele mai prezente în ofertele agenţiilor de turism analizate sunt cele din zona 
localităţilor Arieşeni, Gârda de Sus şi Albac (zona cu cea mai dezvoltată infrastructură turistică). În 
plus, cazări în hotelurile din oraşele din judeţ (Alba Iulia, Sebeş, etc.) sunt de asemenea oferite de 
multe agenţii, având în vedere că acestea activează şi pe segmentul „business travel”2. 
 
Prezenţa destinaţiilor rurale din judeţul Alba pe portale specializate întăreşte ideea că turismul a 
depăşit stadiul incipient în judeţ, operatorii din turism încercând în prezent să consolideze rolul 
destinaţiilor în peisajul amplu al turismului şi implicit în circuitele comerciale. 
 
În plus, “vizibilitatea” destinaţiilor turistice din judeţul Alba în distribuţie este îmbunătăţită şi de 
creşterea numărului de localităţi de interes turistic cu spaţii de cazare, din ce în ce mai multe sate / 
comune intrând în circuitul comercial în urma investiţiilor private recente în pensiuni.  
 
Opiniile repondenţilor în această privinţă converg către ideea că în afară de câteva atracţii deja 
consacrate, destinaţiile din Alba sunt totuşi o necunoscută pentru mulţi dintre jucătorii din turism 
(incluzând aici şi agenţiile şi turiştii). Totuşi, ultimii 2 ani au adus eforturi semnificative pentru creşterea 
notorietăţii elementelor cheie din turismul judeţului (pârtia de ski, cetăţile, tradiţiile, vinul), incluzând 
aici activităţi de relaţii publice (PR) şi atenţia acordată turismului din Apuseni la nivel naţional. 

                                                
1 În ceea ce priveşte rezultatele analizei ofertelor agenţiilor, trebuie menţionat că eşantionul de agenţii nu este reprezentativ, 
judeţele analizate incluzând pe cele din vecinătatea imediată a judeţului Alba (de ex.: Sibiu, Hunedoara etc.) plus alte câteva 
alese aleatoriu, iar informaţiile sunt de natură informativă. 
2 Mai multe detalii privind colaborarea cu agenţiile de turism a spaţiilor de cazare din Alba vor fi prezentate în capitolul 9 – 
“Distribuţia produselor turistice din judeţul Alba” 
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În fine, un alt element care a făcut obiectul analizei este prezenţa unor destinaţii din Alba în circuite 
culturale ale României sau ale regiunii din care judeţul face parte. Şi la acest nivel, există semne, 
chiar dacă încă timide, că judeţul Alba are potenţial să fie inclus pe harta marilor tour-operatori interni 
şi internaţional de circuite, întrucât obiective ca cetăţile Alba-Iulia, Câlnic, mănăstirea Râmeţ sau 
Peştera Gheţarul Scărişoara fac parte din programe ample de vizitare a României (destinate în 
general turiştilor străini). Totuşi, trebuie menţionat că atracţiile din Alba nu fac încă parte din traseele 
principale consacrate (Bucureşti – Delta Dunării – Bucovina – Maramureş – Sighişoara – Sibiu – 
Braşov), dar includerea lor în unele programe reprezintă o intrare într-un macro-circuit comercial 
cheie. 
 
 
EVALUAREA CALITATIVĂ A IMAGINII JUDEŢULUI ALBA CA DESTINAŢIE 
TURISTICĂ 
 
Imaginea unei destinaţii turistice / unui produs turistic reprezintă rezultatul acumulării de informaţii 
despre acea destinaţie / acel produs, apoi filtrării şi analizei acestora de către consumatorul de turism. 
Importanţa unei imagini favorabile în turism este uneori mult mai mare decât caracteristicile extrinseci 
ale ofertei şi vine tocmai din faptul că imaginea este, în ultimă instanţă, proiecţia în mintea 
consumatorului a destinaţiei în sine şi deci un factor de influenţă hotărâtor în luarea deciziei de 
achiziţie în turism. 
 
Evaluarea imaginii judeţului Alba ca destinaţie turistică presupune urmărirea atât a elementelor ce 
influenţează imaginea globală a judeţului (a gradului de familiaritate şi tipului imaginii), cât şi imaginea 
individuală a atracţiilor turistice reprezentative ale judeţului. 
 
Dintre cei mai importanţi factori de influenţă ai formării / întreţinerii imaginii se pot enumera: 

� promovarea (cu toate formele ei) 
� specificul (cadrul natural, tipul atracţiilor, infrastructura, calitatea serviciilor, tradiţii, etc.) 
� elemente speciale / extraordinare / de unicitate 
� apartenenţa judeţului la regiune / ţară 

 
Promovarea globală realizată de autorităţi / organizaţii, dar şi cea individuală (de ex. realizată de 
agenţii economici), au în general un rol pozitiv, dar, pentru creşterea eficienţei promovării, e foarte 
importantă coerenţa acţiunilor celor două mari categorii de entităţi care comunică despre turismul din 
judeţ. 
 
Un pas hotărâtor este orientarea către forme eficiente de promovare, cum ar fi relaţiile publice 
(întâlnirea cu presa din anul 2005 a oficialităţilor locale şi agenţilor economici şi discuţiile pe teme de 
turism cu acest prilej este considerată de unii repondenţi un adevărat vector de imagine). De 
asemenea, nu trebuie neglijat rolul pe care îl are “promovarea” gratuită realizată de către turiştii înşişi, 
mai ales în distribuţia produselor de turism rural ce se bazează pe recomandările şi impresiile 
personale ale turiştilor care deja au vizitat o anumită destinaţie şi care pot cântări decisiv. 
 
Particularităţile elementelor care definesc serviciile turistice din judeţ pot acţiona în ambele sensuri 
(pozitiv dar şi negativ): ospitalitatea, tradiţiile, frumuseţea peisajelor – toate contribuie la crearea unei 
imagini bune şi foarte bune, în timp ce problemele de infrastructură şi poluarea pot afecta percepţia 
pozitivă a turiştilor. 
 
Dintre elementele speciale / extraordinare / de unicitate ce construiesc imaginea turistică a judeţului 
Alba, sunt de menţionat rolul oraşului Alba Iulia (de ex. prin cetatea Alba Carolina, şi titlul de “cel mai 
curat oraş din România” plus titulatura de „Oraşul Marii Uniri”), al reliefului carstic unic (cu tot ce 
presupune: gheţari, peşteri, etc.) dar şi situaţia tensionată din zona Roşia Montană.  
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Elementele care compun imaginea turistică a judeţului pot fi sintetizate în reperele de mai jos: 
 

� Peisaj natural mirific (munţi, păduri, aer curat, râuri şi lacuri) şi deopotrivă sălbatic (influenţa 
factorului uman nu e atât de vizibilă ca în alte zone montane rurale dezvoltate turistic, de 
exemplu Bran – Moeciu) 

� Atracţii unice: Peştera Gheţarul Scărişoara, Cetatea Alba Carolina şi Muzeul Unirii, 
Mănăstirea Râmeţ 

� Tradiţii şi meşteşuguri ancestrale pastrate bine 
� Împletirea tradiţionalului cu modernul, cu noul: tezaur cultural - etnografic, arheologic, 

religios, arhitectonic - , respectiv posibilitatea de a practica ski, golf şi sporturi extreme 
 
În fine, faptul că Alba este o destinaţie românească poate avea un impact negativ în rândul turiştilor 
străini, datorită problemelor de imagine ale României în lume. În acelaşi timp, destinaţiile turistice din 
Alba pot profita de capitalul recent de imagine favorabilă al României (asocierea cu “ţara lui Dracula”, 
Sibiu – capitală europeană) şi al Transilvaniei (“patria cetăţilor medievale”) 
 
În ceea ce priveşte cât de bine conturată este imaginea, părerile repondenţilor conduc la ideea că nu 
se poate vorbi de o imagine turistică puternică, familiară, a judeţului, cât mai ales de câteva destinaţii 
puternic individualizate, dar eterogene ca imagine. 
 
Analizând informaţiile culese în studiu, se pare că judeţul Alba se identifică mai ales cu cele câteva 
destinaţii importante, cu o bună imagine (în special Alba Iulia – “unirea” şi “cetatea” şi Arieşeni – “ski”), 
în timp ce varietatea turistică este încă puţin cunoscută. Mai mult decât atât, gradul de asociere dintre 
unele atracţii importante ale judeţului (Peştera Gheţarul Scărişoara, Târgul de Fete) şi numele 
judeţului este limitată. 
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6. PIEŢE ŢINTĂ ŞI SEGMENTE DE CONSUMATORI 
ŢINTĂ PENTRU DESTINAŢIILE TURISTICE DIN 
JUDEŢUL ALBA 
 
 
ELEMENTE MOTIVAŢIONALE PRIVIND PREZENŢA TURIŞTILOR ÎN JUDEŢUL 
ALBA  
 
 
Pentru a defini tipurile de turism cheie pentru judeţul Alba (care practic se identifică în general cu 
pieţele pe care activează / ar trebui să activeze agenţii economici din judeţul Alba implicaţi în turism) 
precum şi principalele segmente de consumatori cărora li se adresează / care ar trebui ţintiţi de către 
ofertele de turism din Alba, vom comenta succint care sunt elementele motivaţionale principale pentru 
prezenţa turiştilor în judeţ, bineînţeles luând în calcul avantajele şi dezavantajele posibile / percepute 
şi tipul atracţiilor / specificul judeţului. 
 
Dintre categoriile de elemente motivaţionale potenţiale, turismul din Alba fructifică în special pe cele 
fizice şi culturale, dar secundar şi pe cele inter-personale (motivaţiile ce ţin de statut / prestigiu nu 
sunt deloc specifice în acest caz). Aşadar, se pot enumera principalele nevoi / dorinţe ce stau la baza 
motivaţiei turiştilor de a alege turismul din judeţ: 
 

� Odihna, relaxarea, practicarea sporturilor, păstrarea / recăpătarea sănătăţii (fizice) 
� Cunoaşterea artei şi istoriei, contactul cu noi forme de folclor, unicitatea anumitor atracţii 

turistice (culturale) 
� Întâlnirea de noi persoane - aici poate fi inclusă atât socializarea cât şi deplasarea în interes 

de afaceri, evadarea din rutină (inter-personale) 
 
Unii dintre factorii ce ameninţă motivaţia turistului în alegerea judeţului Alba o reprezintă renumele de 
zonă minieră şi respectiv poluarea asociată acestei industrii. De asemenea, în legătură cu aceasta se 
află şi gradul de salubrizare al zonelor vizitate (conform repondenţilor intervievaţi inexistenţa serviciilor 
de salubrizare profesionale în anumite zone reprezintă o problemă acută). 
 
Mergând mai departe, la nivel mental şi comportamental, s-au observat în ultima vreme două orientări 
ale populaţiei care sunt benefice şi deci trebuie fructificate inclusiv de turismul din Alba. Motorul 
acestor schimbări din viaţa oamenilor este dezvoltarea economică, accelerarea activităţilor şi stresul 
cotidian, astfel încât oamenii încearcă să adopte un stil de viaţă mai sănătos şi să evadeze cât mai 
des din cotidian, din rutină. Aceste situaţii sunt clar în avantajul turismului de agrement, care îşi poate 
baza dezvoltarea pe fructificarea unor elemente motivaţionale din categoriile mentionate. 
 
 
TIPURI DE TURISM PRACTICATE / CU POTENŢIAL ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
Având în vedere diversitatea atracţiilor naturale existente în judeţul Alba, pot fi practicate numeroase 
tipuri de turism precum: turism activ (montan şi de aventură), turism cultural (istoric, religios, 
etnografic), turism oenologic şi turism balneo-climateric. Dintre tipurile de turism existente, turismul 
activ este cel mai dezvoltat şi este în special fructificat în zona Albac – Gârda – Arieşeni. În judeţul 
Alba, în ciuda potenţialului major, turismul cultural este destul de puţin dezvoltat (excepţia putând fi 
considerată oraşul Alba Iulia), ca de altfel în întreaga Românie (cu excepţiile arhicunoscute, 
menţionate anterior şi în acest raport – Braşov, nordul judeţului Suceava, Sibiu, Bucureşti, 
Maramureş). 
 
Turismul activ este practicat în zonele muntoase ale judeţului, respectiv în partea Munţilor Apuseni şi 
Şureanu. Comparativ cu Munţii Şureanu, Munţii Apuseni beneficiază de o percepţie bună şi sunt 
recunoscuţi pentru numeroasele obiective turistice şi în plus infrastructura turistică este mult mai 
dezvoltată în cazul lor.  
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Turismul cultural poate fi practicat atât în zonele muntoase (componenta sa etnografică), dar şi în 
zona centrală, nord-estică şi estică unde în mod special există atracţii specifice turismului istoric dar şi 
religios. Pentru aceste cazuri, Alba Iulia şi Sebeş – Câlnic – Pianu sunt zonele care posedă şi 
infrastructura necesară susţinerii unui astfel de tip de turism. 
 
Alte tipuri de turism practicate în judeţul Alba sunt turismul de business şi turismul “de tranzit”. 
Turismul de business a luat amploare în zona Sebeş – Alba Iulia odată cu revigorarea producţiei 
industriale, fapt ce s-a reflectat în clasificările superioare ale spaţiilor de cazare noi construite. 
Înfiinţarea parcurilor industriale Blaj şi Aiud şi continuarea politicilor de atragere a invesitorilor vor 
contribui la creşterea turismului de business în judeţ. Conform unor experţi intervievaţi, turismul de 
tranzit este practicat adesea pe Valea Aiudului (de ex. Rimetea) de către persoane de naţionalitate 
maghiară sosiţi pentru atracţii legate de etnia lor, prezente din abundenţă în zonă. 
 
Într-un mod benefic pentru turism în general, zonele muntoase ale judeţului Alba sunt şi locul mai 
multor aşezări rurale unde se păstreaza tradiţiile, ceea ce face ca turismul activ să poată fi alăturat 
turismului etnografic. De asemenea, turismul cultural îşi are principalele puncte de atracţie în zone ale 
judeţului Alba unde ar putea fi dezvoltat şi turismul oenologic. Astfel, la baza strategiilor de marketing 
ale turismului din judeţ ar putea sta obiectivul de a obţine beneficii de imagine (o destinatie 
plurivalenta din perspectiva turiştilor) si de cost (construirea de pachete turistice complementare cu 
valoare mai mare) de pe urma posibilităţilor de practicare a cel puţin două tipuri de turism în aceeaşi 
zonă. 
 
 
SEGMENTE DE CONSUMATORI ŢINTĂ PENTRU TURISMUL DIN JUDEŢUL 
ALBA ŞI ATRAGEREA LOR 
 
Polivalenţa din punct de vedere turistic a judeţului Alba determină două alternative în ceea ce priveşte 
atragerea turiştilor, ce reprezintă unul din obiectivele principale ale dezvoltării turistice din judeţ. Astfel, 
se pune întrebarea dacă acţiunile entităţilor publice şi private implicate în turism ar trebui să fie 
generale sau concentrate spre anumite grupuri de consumatori ţintă. În cazul celei de-a doua variante 
intervine segmentarea, de unde rezultă şi importanţa identificării segmentelor de consumatori ţintă, 
actuale sau potenţiale, pentru destinaţiile turistice.  
 
Aşadar, segmentarea pieţei unui produs turistic (prin piaţă întelegând aici cerere, consumatori) este 
procesul de divizare a turiştilor în categorii distincte având nevoi si preferinţe specifice care formează 
o parte suficient de mare din cererea turistică totală pentru acel produs pentru a justifica o strategie de 
marketing individualizată pentru subgrupa identificată1 - cu alte cuvinte, este împarţirea masei turiştilor 
in segmente cu aceleaşi interese din punct de vedere turistic, pentru fiecare segment în parte 
realizându-se acţiuni separate (promovare specifică, stabilirea tarifelor, etc.). Rolul segmentării derivă 
din posibilitatea ca o abordare separată spre anumite grupe de consumatori să asigure succesul 
produselor turistice existente / potenţiale.  
 
Identificarea de segmente de consumatori pentru produsele / destinaţiile turistice din judeţul Alba 
presupune să luăm în calcul specificul turistic al judeţului, al cadrului natural şi tipurilor de atracţii, 
elementele motivaţionale pentru prezenţa actuală sau potenţială a turiştilor în judeţ, locul atracţiilor 
turistice în circuitul turistic dar şi concurenţa. 
 
Orice segmentare trebuie să ţină cont de o serie de criterii de segmentare, şi anume criterii 
geografice (regiunea, ţara, oraşul de provenienţă a turiştilor, mărimea ţării / oraşului, etc.), criterii 
demografice (vârstă, sex, tipul şi mărimea familiei / gospodăriei, religie, rasă, etc.), criterii 
comportamentale (avantaje căutate, frecvenţa călătoriilor, loialitate faţă de o destinaţie, etc.) şi criterii 
psihografice (stil de viaţă, personalitate, etc.). Definirea unui segment de consumatori ţintă 
presupune alegerea uneia (de preferat) sau mai multor variabile din cadrul criteriilor. 

                                                
1 Adaptare după Mariana Bucur Sabo, “Marketing turistic”, pag. 122 
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În practică, este posibil ca definirea unui segment ţintă să se oprească doar la cele mai relevante 
criterii pentru piaţa respectivă; în acest raport ne vom axa pe acele criterii şi variabile care să permită 
o portretizare ancorată în realitate dar şi utilizabilă ca instrument decizional, a segmentelor de turişti 
actuali şi potenţiali pentru destinaţiile din judeţul Alba. De asemenea, e important de precizat că 
segmentarea cererii turistice din judeţul Alba poate fi abordată la două niveluri, şi anume la nivelul 
ofertei totale reprezentate de destinaţiile turistice din Alba, respectiv la nivelul unor destinaţii / atracţii 
turistice individuale importante sau al pieţelor unor tipuri de turism. 
 
Evident că gradul de generalitate a segmentării va fi invers proporţional cu cel al profunzimii 
segmentării (nuanţările vor fi prezente în analiza unor pieţe restrânse, eventual de nişă – atracţiile 
individuale, în schimb segmentul cheie de turişti pentru turismul din Alba în general va fi mult mai 
amplu). 
 
Turismul din judeţul Alba s-a dezvoltat în şi va fi caracterizat de mediul rural. Pensiunile s-au dezvoltat 
în gospodăriile localnicilor constituind în multe cazuri o activitate secundară generatoare de venit.  
 
Din acest motiv, pensiunile sunt de “familie”, o mare parte din ele având maxim 10 locuri. Acest lucru 
nu stimulează posesorul unei pensiuni să creeze un produs turistic complex, ceea ce însemnă că 
turistul se confruntă adesea cu un orizont limitat de activităţi pe care le poate desfăşura. Mai mult, 
există posibilitatea ca grupurile mai mari de turişti să nu beneficieze de spaţii de cazare suficiente în 
cadrul unei singure unităţi. Din aceste motive turismul în judeţul Alba poate fi privit, la modul cel mai 
general, ca fiind “turism de familie” practicat mai degrabă itinerant, cu o medie de 2 înnoptări pe 
călătorie şi cu vizitarea a 1-2 obiective renumite. Turistul ajuns în Alba este constrâns de infrastructura 
turistică să aleagă 2 -3 destinaţii cu un grad mai mare de dezvoltare şi notorietate, restul atracţiilor 
nefiind practic accesibile turistului de rând. Cu toate acestea, în judeţ s-au dezvoltat câteva produse 
turistice destinate în special turiştilor cu venituri peste medie sau mari incluzând în special tipuri de 
turism de nişă - activităţi precum: călărie, golf sau circuite specializate ale obiectivelor turistice din 
zona Munţilor Apuseni. Ponderea turiştilor străini care accesează astfel de produse este semnificativ 
mai mare decât în cazul altor produse turistice simple. 
 
Conform administratorilor spaţiilor de cazare intervievaţi, principalele zone ce servesc drept piaţă 
pentru turismul de weekend în sezonul de iarnă în judeţul Alba sunt judeţele Timişoara, Arad, Bihor şi 
într-o masură mai mică judeţele limitrofe Cluj şi Mureş (cu excepţia perioadei sărbătorilor de iarnă, 
când nu s-a observat o concentrare clară a turiştilor după zona de origine). Sezonul de vară este 
îndeosebi caracterizat de sejururi mai îndelungate, de peste 4 înnoptări, în care turiştii sosesc din 
zone mai îndepărtate precum judeţele Constanţa, Ilfov, Galaţi, Dolj, Prahova, Gorj  
 
Principalele pieţe externe atrase în cadrul ofertelor de produse turistice din judeţul Alba sunt Franţa, 
Olanda, Belgia şi într-o masură mai mică Italia. Existenţa spaţiilor de cazare având clasificări 
superioare precum şi o ofertă diversificată de servicii într-un cadru natural conservat, nepoluat ar 
facilita atragerea turiştilor din Marea Britanie sau Germania asupra cărora repondenţii au agreat faptul 
că sunt mai exigenţi. 
 
Ungaria reprezintă o piaţă importantă pentru judeţul Alba două zone fiind îndeosebi vizitate de către 
turiştii maghiari: Arieşeni (Vârtop) şi Rimetea. Arieşeni (Vârtop) cu pârtia sa de schi deţine avantajul 
proximităţii faţă de Ungaria, al costurilor totale mai reduse decât în Austria pentru un sejur la schi, al 
accesului facil dinspre Ungaria precum şi al existenţei unui număr ridicat de locuri de cazare în timp ce 
Rimetea cel al similarităţilor culturale cu Ungaria. 
 
Existenţa unor servicii de transport (care să funcţioneze cu regularitate şi frecvenţă sporită cel puţin pe 
rutele principale) intra şi inter zonale ar facilita circulaţia turistică conducând la sporirea cheltuielii 
turistice, a beneficiilor resimţite de către consumator precum şi la popularizarea (promovarea) 
atracţiilor turistice. 
 
Gama de servicii suplimentare trebuie adaptată în funcţie de tipurile de turişti atraşi. Astfel, conform 
turiştilor intervievaţi doleanţele acestora referitoare la noi servicii pe care şi-ar dori să le acceseze se 
concentrează asupra drumeţiilor organizate. 
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Există numeroase tipuri de turism (segmente de consumatori ţintă) ce ar putea fi practicate în judeţul 
Alba dacă ar fi dezvoltată infrastructura turistică în anumite zone (ex.: turism balneo-climateric în 
condiţiile reabilitării staţiunii Ocna-Mureş). În cadrul fiecărui tip generic de turism există mai multe 
subtipuri ce au diferite specificităţi determinând astfel anumite particularităţi ale tipurilor de turişti atraşi 
(ex.:profilul consumatorului în cazul turismului activ include persoanele pasionate de natură, de 
sporturi de iarnă dar şi de sporturi extreme (în general tineri). 
 
Unicitatea atracţiilor din Munţii Apuseni poate determina nu numai vizita celor pasionaţi de natură ci a 
oricărui turist (însă în acest caz probabilitatea ca vizita să fie mult mai scurtă şi mai degrabă 
ocazionată de alt eveniment este mult mai mare). Dacă turismul montan sau cel de agrement (sporturi 
de iarnă, excursii off-road) se adresează unei categorii mai largi de vârstă, cel de aventură este cu 
preponderenţă practicat de persoane sub 35 de ani şi în special cu o situaţie financiară bună şi stabilă 
(venituri cel puţin peste medie). Condiţiile de cazare trebuie să reflecte acest lucru fiind necesare 
spaţii de cazare având clasificări medii (3F/S) şi ridicate (4-5 F/S). Mai mult, este necesară oferirea 
unor servicii suplimentare faţă de activităţile de bază, menite să diversifice şi să îmbunătăţească gama 
de activităţi realizate. Atragerea unui segment de consumatori cu vârste peste 60 ani în turismul activ 
şi în condiţiile actuale ale economiei româneşti ar putea fi realizată prin echilibrarea nivelului de preţ 
cu serviciile oferite. 
 
Cererea turistică în judeţul Alba este îndeosebi ridicată pentru pensiunile având rang superior (3-5 
flori). De asemenea s-a remarcat necesitatea amenajării unor campinguri în zonele montane în 
special în zona Arieşeni – Câmpeni şi Rimetea. 
 
Majoritatea turiştilor intervievaţi au menţionat faptul că serviciile de cazare sunt în general inferioare 
calitativ celor de masă. Unii turişti au menţionat de asemenea necesitatea existenţei unor magazine 
(alimentare/nealimentare) mai bine aprovizionate precum şi a unor magazine cu artizanat local. 
 
Ecoturismul în România este accesat în special de către turişti cu venituri mari şi foarte mari având 
nivel de educaţie peste medie, cu vârste în general peste 35 de ani, necesitând ghizi locali foarte bine 
pregătiţi, spaţii de cazare şi serviciile de bază aferente de calitate. De asemenea este necesară 
logistica pentru întreprinderea unor activităţi precum drumeţii tematice, călărie, plimbare cu bicicletele, 
ski fond sau “wildlife watching”. În judeţul Alba, o formă de ecoturism cu accent asupra altor servicii 
decât cele de cazare ar putea fi practicat cu succes în special (dar nu numai) în zonele Abrud-Mogoş, 
Almaş-Meteş precum şi partea vestică a zonei Sebeşului (Ceru-Băcăinţi – Blandiana) vizând în 
special turişti străini. 
 
În cazul turiştilor atraşi mai ales de obiectivele turistice culturale este recomandată existenţa unor 
structuri de cazare având clasificări superioare; produsele turistice concentrează un anumit tip de 
atracţii turistice (cetăţi fortificate, biserici de lemn, podgorii) ce implică existenţa unor ghizi specializaţi 
dar şi a altor servicii auxiliare de înaltă calitate. Toate acestea întrucât în prezent turismul cultural în 
judeţul Alba (şi în Romania, în general) este practicat preponderent de către turiştii străini. În plus, 
multe dintre monumentele istorice sau siturile arheologice necesită renovări / amenajări turistice 
speciale. 
 
În cazul turismului de sănătate, precum în cazul turismului cultural, potenţialii turişti ar fi stimulaţi să 
achiziţioneze produse oferite în cadrul staţiunilor balneo-climaterice dacă spaţiile de cazare ar avea 
clasificări superioare, bazele de tratament ar fi modernizate, iar gama de servicii auxiliare largă 
(inclusiv circuite ale obiectivelor turistice culturale ale zonei). 
 
Totuşi, considerăm că modalitatea cea mai eficientă de segmentare va trebui să aibă în vedere o 
viziune asupra ambelor perspective, deci să se identifice acele segmente de turişti care să devină 
motoarele de creştere a activităţii în turismul din Alba, per ansamblu, prin prisma judecării obiectivelor 
turistice şi tipurilor de activităţi care îi atrag.  
 
Aşadar, principalele segmente de turişti asupra cărora considerăm că jucătorii din turism în judeţul 
Alba (inclusiv structuri cu rolul de promovarea turismului) ar trebui să îşi concentreze o parte 
însemnată a eforturilor sunt schiţate în tabelul de mai jos, alături de comentarii şi particularităţi privind 
atragerea lor, inclusiv prin exploatarea avantajelor şi unicităţii judeţului: 
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Descrierea segmentului 
 

o Familii de români ce au în componenţă cel puţin un copil de până în 10-15 ani 
o În general petrec vacanţa în grup restrâns de persoane – maxim 2-3 familii care 

călătoresc cu autoturismul propriu 
o Buget de cheltuială mediu 
o Provenienţa şi durata şederii: 

� Practică cu predilecţie turismul de weekend - din judeţe învecinate (Bihor, 
Cluj, Hunedoara) şi din judeţele din vestul ţării (Timiş, Arad) -  

� În general vin pentru sejururi - din judeţe limitrofe şi din alte judeţe, cu 
predilecţie cele de câmpie din Sud sau Sud-Est (Constanţa, Brăila, Dolj, 
Galaţi, Craiova) şi din Bucureşti 

o Predispuşi să îşi petreacă sejurul în mai multe locuri, eventual din acelaşi perimetru 
(de ex. petrec câte două – trei zile în cateva staţiuni) 

 
 
Justificarea alegerii segmentului1 
 

o Numărul mare de turişti care se încadrează în acest segment 
o Atracţiile turistice din judeţul Alba constituie posibilităţi de acoperire a unor nevoi specifice 

familiilor din România care au în componenţă copii: vizitarea atracţiilor istorice, 
etnografice şi culturale (prilej de educare a cunostinţelor istorice şi culturale - de identitate 
ale copiilor), practicarea sporturilor sau reîntoarcerea în mediul familiar-rural. 

o Posibilităţi de a promova cu succes turismul din judeţul Alba în rândul familiilor  
 

 
Direcţii de acţiune pentru atragerea segmentului 
 

o Promovarea în special a acelor elemente care atrag familiile româneşti: 
� Posibilitatea de a-i „educa” pe copii prin vizitarea unuia din judeţele „bogate” 

din punct de vedere „istorico-cultural”; acordarea de reduceri pentru copii 
� Gradul mai mare de flexibilitate, de „familiaritate” al turismului rural 

(preponderent în judeţul Alba), ceea ce implică modalităţi foarte apreciate şi 
mai personale de petrecere a concediilor în familie 

o Sprijinul operatorilor de tabere poate fi de folos prin lansarea unor produse turistice de tip 
„copii şi părinţi” / „copii şi bunici”, în care copii sunt cazaţi în tabere şi desfăşoară activităţi 
specifice iar părinţii/bunicii se cazează în apropierea taberei şi pot vedea copiii oricând, 
respectiv pot organiza si desfăşura activităţi împreună. 

o Posibile campanii sociale: „Petreceţi mai mult timp în familie, relaxaţi-vă împreună în 
judeţul Alba” 

 

                                                
1 Justificările valabile în general pentru un grup de turişti mai cuprinzător decât un segment (de ex. pentru toţi turiştii străini sau 
români, pentru toţi turiştii tineri etc.) nu vor fi menţionate repetat şi în celelalte profile de segmente, dar se vor subînţelege 

Familii de români cu copii 
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Descrierea segmentului 
 

o Familii de români încă activi pe piaţa muncii, dar aproape de retragere (55 – 60 de ani), 
ce îşi petrec vacanţele fără copii (aceştia sunt deja maturi, au familiile lor) 

o O singură familie sau mai multe (în general grup restrâns de familii) 
o Călătoresc cu autoturismul propriu 
o Buget de cheltuială mediu sau uşor peste medie (salarii peste nivelul mediu) 
o Provenienţa este similară cu cea a familiilor de români cu copii, iar durata şederii este în 

general lungă (sejur), deci practică mai puţin turism de weekend 
o Predispuşi să se cazeze tot sejurul în aceeaşi unitate de cazare 

 
Justificarea alegerii segmentului 
 

o Numărul relativ mare de turişti interesaţi în prezent de a vizita Alba şi care se încadrează 
în acest segment 

o Atracţiile turistice din judeţul Alba constituie posibilităţi de acoperire a unor nevoi 
specifice: aer curat, mâncare sănătoasă şi naturală, vizitarea atracţiilor istorice, 
etnografice şi culturale, posibilitatea de a face mişcare şi a avea astfel grijă de 
întreţinerea sănătăţii. 

o „Liniştea” cu care este asociat judeţul Alba şi care se potriveşte tipului de concediu dorit 
de reprezentanţii acestui segment 

 
 
Direcţii de acţiune pentru atragerea segmentului 
 

o Scoaterea în evidenţă în diferitele materiale de promovare a caracterului „retras” al unor 
zone şi punerea accentului pe opţiunile de relaxare şi pe atmosfera de linişte (imaginea 
de staţiune mai puţin „umblată” poate fi un interesant avantaj competitiv în faza de 
popularizare a judeţului ca destinaţie turistică) 

 
 
 
 
 

Descrierea segmentului 
 

o Tineri români în jurul vârstei de 25-30 de ani, cu viaţă activă / stil de viaţă agitat, foarte 
ocupaţi (stres şi oboseală) – „young professionals”, pasionaţi de ieşiri în natură pentru 
relaxare  

o Preocupaţi de o „viaţă sănătoasă” şi de posibilităţi de revigorare, liniştire şi îmbunătăţire a 
sănătăţii în perioada concediului / cu ocazia unei evadări de câteva zile 

o Autoturism propriu 
o Preferă să se cazeze în pensiuni sau în campinguri 
o Practică sporturile de iarnă şi sunt amatori de aer curat şi drumeţii 

 

Justificarea alegerii segmentului 
 

o Numărul mare de tineri amatori de munte care se încadrează în acest segment 
o Atracţiile turistice din judeţul Alba constituie posibilităţi de acoperire a unor nevoi specifice 

tinerilor: aer curat, mâncare sănătoasă şi naturală, vizitarea atracţiilor naturale 
spectaculoase (Detunata), practicarea sporturilor de iarnă şi grija pentru întreţinerea 
sănătăţii. 

o Atragerea tinerilor poate aduce avantaje pe termen lung (repetarea experienţei turistice în 
Alba de multe ori în timpul vieţii) 

 

Direcţii de acţiune pentru atragerea segmentului 
 

� Diversificarea posibilităţilor de distracţie 
� Amenajarea de campinguri 

Tineri români în jur de 25-30 de ani 

Familii de români fără copii în grijă 
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Descrierea segmentului1 
 

o Străini, în special din Europa (majoritar ţări membre UE) 
o Principalele ţări de provenienţă a turiştilor: Franţa, Belgia, Olanda, Germania 
o Turişti între 30 şi 50 de de ani 
o În general sosesc în grupuri mari - prieteni / familii 
o În general vin cel mai mult cu autocarul (din tari vecine) sau cu avionul şi apoi cu 

autocarul  
o Buget de cheltuială mediu pentru turişti străini (venituri de nivel mediu în ţara de 

provenienţă) 
o Pasionaţi de natură dar şi de cultură, de noi provocări, de cunoaşterea de noi tradiţii 

 
 
Justificarea alegerii segmentului 

 
o Mare potenţial de atragere a altor străini prin transmiterea de mesaje pozitive în ţara de 

origine cu privire la turismul din judeţul Alba 
o Valoarea ridicată a cheltuielilor pe care acest segment îl poate genera 
o Multe puncte tari ale turismului din Alba sunt atractive pentru străini: aer curat, mâncare 

sănătoasă şi naturală, vizitarea atracţiilor istorice, etnografice şi culturale autentice, 
vizionarea unor peisaje naturale inedite şi spectaculoase, practicarea drumeţiilor prin 
zone încă nealterate de intervenţia omului şi întreţinerea sănătăţii, etc. 

o Străinii pun mare preţ pe păstrarea neschimbată a tradiţiilor ancestrale şi pe posibilitatea 
de a le urmări/practica 

o Aprecierea posibilităţii de a participa la activităţi arhaice „neobişnuite” care în ţările 
europene foarte avansate din punct de vedere economic nu se mai practică, cum ar fi 
„mulsul vacilor” sau mersul în sanie trasă de cai 

o Frumuseţea cadrului natural e o atracţie în plus pentru cei pasionaţi şi de fotografie 
 
Direcţii de acţiune pentru atragerea segmentului 
 

o Promovarea intensă a acelor elemente care atrag străinii (obiective menţionate mai sus); 
o Participarea operatorilor din turism şi a autorităţilor la evenimente care pot atrage turişti 

străini în judeţul Alba 
� Târguri de turism internaţionale (prezenţa cu materiale de promovare clasice 

dar şi cu spectacole de dans popular sau degustare de mâncăruri tradiţionale)  
� Târguri de turism locale din ţările „cheie” (Franţa, Belgia, Olanda), în cadrul 

cărora se pot face noi contacte cu reprezentanţi ai diferitelor instituţii de 
turism cu care se pot încerca cooperări/parteneriate şi cu diferite agenţii de 
turism  

                                                
1 Segmentul se referă la tipul uzual de turişti străini ce sosesc / ar fi interesaţi de judeţul Alba, exceptând un subsegment de 
străini foarte important care va fi tratat separat în paginile următoare – turiştii maghiari 

Turişti străini (segment general) 
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Descrierea segmentului 
 

o Naţionalitate ungară, tineri în jur de 25-30 ani 
o Profil comportamental similar cu turiştii români tineri (pasionaţi de munte, de drumeţii, de 

sporturi de iarnă) 
o Buget de cheltuială mediu (salarii de nivel mediu în ţara de provenienţă) 

 

Justificarea alegerii segmentului 
 

o Proximitatea Ungariei faţă de judeţul Alba în comparaţie cu alte ţări 
o Lipsa atracţiilor naturale montane în Ungaria 
o Numărul relativ mare de turişti maghiari care deja vizitează judeţul Alba (astfel destinaţiile 

capătă notorietate în ţara de origine) 
o Practicarea ski-ului în judeţul Alba poate fi un element extrem de atrăgător pentru turiştii 

de naţionalitate ungară care au venituri mai scăzute şi nu îşi permit un sejur într-o 
staţiune din Austria sau pentru cei care locuiesc în zona de est a Ungariei şi astfel sunt 
mai aproape de judeţul Alba 

o Unele zone din judeţul Alba păstrează nealterate o serie de tradiţii maghiare (de ex. 
Rimetea) 

o Posibilitatea de a promova mai uşor turismul din judeţul Alba în Ungaria decât în alte ţări 
europene (de ex. prin cooperări / parteneriate cu instituţii publice sau agenţii de turism din 
Ungaria) 

 

Direcţii de acţiune pentru atragerea segmentului 
 

o Promovarea în special a acelor elemente care pot atrage tinerii din Ungaria: 
� Similitudini cu cultura maghiară 
� Posibilităţi ieftine de a face drumeţii prin munţi şi a practica sporturile de iarnă 

si extreme într-un decor de excepţie 
 

 
 
 

Descrierea segmentului 
 

o Naţionalitate maghiară, vârsta cuprinsă în intervalul 30-50 ani 
o Vin de multe ori şi în grupuri organizate, mari (au autocare) dar pot călători şi cu 

autoturismul propriu  
o Buget de cheltuială mediu şi peste medie (venituri de nivel mediu sau peste medie în ţara 

de provenienţă) 
o În general vin pentru un sejur mai îndelungat, spre deosebire de tinerii maghiari care pot 

fi adepţii şi unui turism de weekend (sau weekend prelungit) 
 

Justificarea alegerii segmentului 
 

o Proximitatea Ungariei faţă de judeţul Alba în comparaţie cu alte ţări 
o Lipsa atracţiilor naturale montane în Ungaria 
o Numărul mare de turişti maghiari atraşi de tradiţiile specifice poporului lor care se 

păstreza în zone din Alba (de ex. Rimetea) şi de gastronomia acestor zone 
o Perioada şederii este în general mare (peste 5 zile), ceea ce implică un câştig sporit al 

operatorilor din domeniul turismului 
o Pentru acei reprezentanţi ai segmentului care schiază, Alba poate fi o destinaţie mai 

accesibilă decât Austria 
o Iniţiative ale autorităţilor maghiare pentru sprijinirea turiştilor ce călătoresc pentru a 

cunoaşte obieceiurile naţionale prezente în alte ţări, cum e România  
 

Direcţii de acţiune pentru atragerea segmentului 
 

o Serviciile adaptate pentru turiştii din Ungaria, cum ar fi restaurante cu mâncare specifică 
secuiască (cu influenţă ungurească) în zona Rimetea, unităţi de cazare specializate pe 
turişti din Ungaria din zona Rimetea 

Turişti maghiari - tineri 

Turişti maghiari între 30-50 de ani 
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SEZONALITATEA CERERII TURISTICE 
 
Dat fiind faptul că cererea turistică este factor al structurii segmentelor de turişti ce sosesc într-o 
anumită destinaţie precum şi faptul că anumite tipuri de turism influenţează în mod direct 
sezonalitatea cererii turistice am decis dezbaterea acestui aspect al raportului în cadrul acestei 
secţiuni. 
 
Graficele de mai jos prezintă suma răspunsurilor individuale ale repondenţilor în funcţie de zonele 
tratate în cadrul capitolului 5 (zonele portocaliu închis reprezintă conform repondenţilor sezonul de 
vârf). 
 
Zona Arieşeni-Câmpeni prin specificul său montan este caracterizată de 2 puncte de maxim ale cererii 
turistice: prima coincide cu sărbătorile de iarnă (decembrie-ianuarie) iar cea de a doua cu perioada 
concediilor (iulie-august). Se observă că sezonul de vârf se prelungeşte în zona Arieşeni dată fiind 
prezenţa pârtiei de schi. În acest caz, condiţiile climaterice joacă un rol important în durata sezonului 
de vârf. 
 

IAN

VidraArieşeni Câmpeni Gârda

Arieşeni - Câmpeni

APR

MAI

IUN

Horea Scărişoara Vadu Moţilor

NOI

DEC

MAR

Albac
Luna

IUL

AUG

SEP

OCT

FEB

 
 
În cadrul zonelor a căror specific este în special reprezentat de către turismul cultural (istoric-religios) 
sezonul de vârf se înregistrează strict vara. În zonele Sebeş şi Alba Iulia datorită intensităţii turismului 
de business nu există perioade de vârf bine conturate. 
 

Baia de 
Arieş

Câlnic

Abrud - Mogoş Rimetea

Bistra Lupşa Sălciua Abrud Bucium Rimetea

Almaş - Meteş Aiud - Ocna Mureş Blaj - Jidvei Sebeş - Câlnic

Sebeş

IAN

FEB

MAR

Meteş Aiud Blaj Săsciori
Luna

Bistra - Ocoliş

APR

MAI

IUN

IUL

DEC

AUG

SEP

OCT

NOI
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7. DEZVOLTAREA DE PRODUSE TURISTICE ŞI 
IDENTITĂŢI ÎN TURISMUL DIN JUDEŢUL ALBA 

 
 

ALTERNATIVE STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA DE PRODUSE 
TURISTICE ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
Conceptul de produs turistic 
 
Într-o viziune de marketing, produsul turistic reprezintă „ansamblul elementelor ce declanşează 
cererea turistică, ansamblu ce reuneşte o serie de elemente materiale şi imateriale specifice 
domeniului şi întreaga ambianţă ce le înconjoară1”. Astfel, un produs turistic reuneşte atât bunuri 
materiale cât şi servicii turistice, după cum este prezentat în schema de mai jos: 
 

Produsul turistic 
Bunuri materiale Servicii 

 
• Un patrimoniu de resurse care formează 

cadrul fizic de bază (exercită atracţie asupra 
turiştilor) 

� Naturale 
� Culturale 
� Artistice 
� Istorice 
� Arhitectonice 
� Tehnologice 
� Medicale 
� Altele 
 

 
• O infrastructură turistică care, deşi nu 

generează în mod direct motivaţia sau 
cererea de turism, contribuie în mod hotărâtor 
la satisfacerea acesteia 

� Unităţi de cazare 
� Restaurante 
� Terenuri de sport 
� Săli de conferinţe 
� Altele 

 

1. Servicii turistice specifice, în care se 
includ: 

 
a. Servicii de bază 

• Transport 
• Cazare 
• Alimentaţie 

 
b. Servicii complementare 

• De informare 
• De intermediere 
• Sportive 
• Recreative 
• Cultural artistice 
• Diverse 
 

c. Servicii cu caracter special 
• Tratamente balneo-medicale 
• Servicii aferente: 

� Turismului de afaceri şi congrese 
� Turismului de vânătoare şi 

pescuit 

• Unele facilităţi de acces, legate de 
mijloacele de transport şi căile de comunicaţii 
alese pentru a se ajunge la obiectivele dorite 

 
2. Servicii turistice nespecifice, în care se 

includ serviciile cu caracter general la 
care pot apela turiştii: 
 

• Servicii de transport în comun 
• Telecomunicaţii 
• Igienă şi întreţinere fizică 
• Reparaţii-întreţinere 
• Altele 
 

 

                                                
1
 Mariana Bucur - Sabo, op. cit, pag. 181 
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Operatorii de produse turistice trebuie să ţină cont de conţinutul amplu al acestora – produsul turistic 
începe la plecarea către destinaţie şi se încheie la întoarcerea turistului acasă. Nu trebuie neglijate, 
întrucât au un rol din ce în ce mai mare în alegerea destinaţiilor, serviciile turistice nespecifice, dintre 
acestea cele mai importante fiind transportul public în localitatea în care se face cazarea, servicii 
uzuale în locul din care provine turistul (curăţătorie, acoperire telefonie mobilă, servicii bancare, etc.) – 
asta cu atât mai mult cu cât în judeţul Alba preponderent este turismul rural, iar turiştii provin în 
general din oraşe. 
 
Pentru complexitatea produsului turistic pledează şi conceptul de produs turistic total, o abordare 
mai largă a conţinutului produsului şi care include următoarele paliere1: 
 

� „Produsul-miez” – reprezintă ce cumpără de fapt clientul, ce avantaje aşteaptă de la 
achiziţia produsului turistic 

� „Produsul tangibil”- surprinde caracteristicile produsului în urma derulării „producţiei” 
turistice (cele mai importante sunt numele de marcă, stilul, nivelul calitativ) 

� „Produsul dezvoltat”- toate serviciile adiţionale extrinseci produsului, pe care consumatorul 
le primeşte înainte de, în timpul şi după vânzare (informare, asigurări, rezervări, intermediere); 
în plus, tot aici sunt incluse accesibilitatea destinaţiei, climatul, interacţiunea consumatorilor cu 
sistemul de servicii, dar şi interacţiunea între consumatori. 

 
Conform ideilor enunţate mai sus, produsul turistic reprezintă mult mai mult decât servicii turistice de 
bază şi deci succesul unui adevărat produs turistic trebuie să aibă la bază înţelegerea conţinutului 
său.  
 
 
Produse turistice în judeţul Alba 
 
Destinaţiile şi atracţiile turistice din judeţul Alba reprezintă în general produse turistice simple, bazate 
pe servicii elementare (cazare, masă) şi mai puţin pe servicii de agrement – experţii intervievaţi 
consideră posibilităţile de agrement limitate din judeţ un punct slab al turismului. De asemenea, unele 
atracţii din Alba fac parte din produse turistice de tip circuit, rolul judeţului fiind în special de tranzit, cu 
vizitarea unui număr redus de obiective principale – aşadar, nu există decât puţine produse turistice 
complexe care să fie axate preponderent sau exclusiv pe elemente de atracţie din judeţ şi care să 
presupună deci şederea mai îndelungată a turiştilor în judeţ (ce ar atrage cheltuirea unor bugete mai 
mari). 
 
Tot în categoria posibilităţi neexploatate suficient intră produsele de turism pentru tineret (există 
încercări de produse turistice complexe, viabile, dar din păcate destul de limitate) şi cele specifice 
turismului de iarnă (inclusiv sporturi de iarnă). 
 
În sprijinul afirmaţiei referitoare la dezvoltarea slabă a serviciilor de agrement stau şi opiniile formulate 
de primăriile din diferite localităţi şi zone, participante la studiu, ce au identificat care sunt serviciile 
slab reprezentate în zona lor, respectiv care sunt serviciile inexistente în prezent, dar cu potenţial de 
succes în cazul în care ar fi oferite în viitor. 
 
Astfel, produsele aflate în faza incipientă (şi care ar trebui dezvoltate, conform părerilor repondenţilor) 
sunt: 
 

� Vânătoare în zona Câlnic – Sebeş 
� Închirieri de biciclete şi sănii în zonele Gârda şi Sebeş 
� Speologie organizată în zona Scărişoara 
� Echitaţie la Câmpeni şi Şugag 

 
Pe de altă parte, produsele de mai jos sunt considerate a avea şanse de reuşită dacă ar fi lansate: 
 

                                                
1 Cele trei concepte sunt preluate / adaptate dupa Mariana Bucur - Sabo, op. cit, pag. 185 
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� Ski în localităţile din zona Albac – Gârda şi în zona Şureanu (Şugag) 
� Drumeţii organizate în Gârda, Vadu Moţilor, Bucium, Baia de Arieş, Lupşa, zona Sebeş, Roşia 

Montană, Poiana Vadului, Ceru Băcăinţi, Bistra 
� Vânătoare şi pescuit în zona Arieşeni – Gârda, Bistra, Bucium, Meteş. 
� Sporturi extreme (canoe, parapantă, căţărări) în Şugag, Bistra, Ceru Băcăinţi, Bucium, Baia 

de Arieş, Gârda 
� Închirieri maşini de teren la Baia de Arieş, Meteş, Bistra şi Vadu Moţilor 
� Circuit pentru biciclişti pe cursul Arieşului 

 
Ţinând cont că rolul principal în crearea produselor turistice ar trebui să revină agenţiilor de turism, se 
poate considera că o altă piedică în calea elaborării unor concepte de produse viabile în Alba este 
lipsa de interes a agenţiilor de turism tour-operatoare în această direcţie (conform opiniilor formulate în 
interviuri, nu există în judeţul Alba şi nici la nivelul României agenţii cu realizări majore în dezvoltarea 
de produse turistice pe baza atracţiilor din judeţ). 
 
Cu siguranţă însă există şi produse turistice bine construite în judeţ – bazate pe o infrastructură de 
acces bine definită şi pe o infrastructură turistică de calitate, ce oferă în plus posibilităţi de agrement 
proprii (tenis, drumeţii, călărie), acestea fiind în general elaborate de operatorii de spaţii de cazare - 
produsul turistic este astfel sejurul petrecut în spaţiile de cazare respective, cu toate activităţile de 
agrement organizate de proprietari. 
 
Trebuie menţionat că un produs turistic există chiar dacă nu se depun eforturi orientate în direcţia 
dezvoltării sale. În acest sens se poate vorbi de diverse produse turistice generice existente în judeţul 
Alba, cum ar fi „vacanţă la ski”, „tabără pentru tineri”, „sejur de relaxare la munte”, „circuitul cetăţilor şi 
mănăstirilor” sau „team-building în Apuseni”. 
 
În ceea ce priveşte momentul din ciclul de viaţă în care se află diferitele tipuri de produse turistice 
menţionate mai sus, situaţia diferă de la caz la caz. Produsele complexe dezvoltate de spaţiile de 
cazare cu iniţiativă şi idei au beneficiat de un „ciclu de inovaţie” consistent şi se găsesc fie în faza de 
introducere, fie în cea de creştere a „ciclului de dezvoltare economică”. După cum s-a menţionat, sunt 
produse bine conturate, în care se vede orientarea către client, şi care ţintesc intrarea în faza de 
maturitate ce aduce vânzările şi profiturile maxime. 
 
În ceea ce priveşte produsele generice, stadiul din ciclul de viaţă economică este dificil de deosebit în 
primul rând datorită preocupării limitate pentru dezvoltarea corectă a acestor produse (cel puţin în 
cazul unor tipuri), în timp ce „sejur de relaxare la munte”, „circuitul cetăţilor şi mănăstirilor” sau 
„vacanţă la ski” par a fi într-o permanentă etapă de creştere, care nu se materializează în timp într-o 
maturitate aducătoare de profit maxim (datorită lipsei unei preocupări pentru inovaţie şi dezvoltare), 
produsul generic „tabără pentru elevi” pare a fi în declin, nu neapărat datorită scăderii numărului de 
clienţi, cât mai ales calităţii scăzute a serviciilor în sine ce sugerează nevoia unor schimbări. 
 
Analizând mai departe situaţia acestor produse generice, considerăm că este posibil ca evoluţia lor să 
urmeze un ciclul atipic, în sensul că absenţa unor măsuri de accelerare a creşterii, respectiv de 
„reinventare”, poate conduce direct la declin, fără a se traversa şi etapa de maturitate. 
 
În fine, produsul generic „team-building” pare a avea situaţia cea mai favorabilă, pe fondul dinamicii 
generalizate şi fără precedent a acestui tip de turism, putându-se afirma că în cazul unor structuri de 
cazare ce oferă tipul de servicii menţionate, produsul a ajuns la maturitate. Nici în această situaţie nu 
trebuie uitată inovarea şi reinventarea, ce trebuie pregătite în eventualitatea unui declin brusc. 
 
 
Alternative strategice pentru produse turistice 
 
Pentru a evalua alternativele strategice privind „construcţia” produselor turistice, este necesară fixarea 
unor obiective în conformitate cu direcţiile de dezvoltare generale ale judeţului Alba şi având la bază 
informaţiile despre potenţialul turistic al judeţului. 
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Având în vedere tipul produselor turistice existente şi stadiul incipient de dezvoltare a lor, precum şi 
potenţialul neexploatat al judeţului, principalele obiective ale strategiei de produs turistic în Alba sunt: 
 

� Valorificarea completă a potenţialului turistic 
� Atragerea unui număr cât mai mare de turişti prin consolidarea pieţelor actuale şi intrarea pe 

noi pieţe (în funcţie de tipurile de turism) 
� Diminuarea efectelor sezonalităţii printr-o atenţie deosebită pentru produse turistice de iarnă şi 

pentru gestionarea eficientă a perioadelor de extra-sezon 
 

Pentru atingerea obiectivelor, cele mai potrivite strategii de produs sunt strategia dezvoltării 
produselor, strategia diversificării sortimentale şi strategia adaptării calitative. 
 

Strategia dezvoltării presupune evaluarea permanentă a produselor existente şi perfecţionarea lor 
treptată şi în linie cu potenţialul turistic şi cu nevoile consumatorilor. De asemenea, este recomandată 
diversificarea sortimentală, pornind de premisa pluralismului tipurilor de obiective turistice din judeţul 
Alba, dar şi de la schimbările în comportamentul consumatorilor (de ex. transformarea din turist pasiv 
în turistul activ din prezent). În fine, calitatea serviciilor şi în general a tuturor elementelor care 
compun produsul turistic trebuie să fie adaptată la condiţiile pieţelor pe care se doreşte prezenţa 
produselor. 
 

În practică, deciziile strategice privind produsele turistice din judeţul Alba ar trebui să urmeze direcţiile 
precizate în continuare: 
 

� Diversificarea produselor turistice de iarnă şi consolidarea / îmbunătăţirea celor actuale 
� Sporirea numărului de unităţi de alimentaţie publică de orice tip şi a capacitatii de cazare  
� Creşterea atractivităţii zonelor turistice prin combinarea posibilităţilor de agrement cu alte 

tipuri de atracţii specifice (de ex. în apropierea zonele cu atracţii culturale să se creeze 
facilităţi pentru distacţii, în măsura în care nu se intervine în sens negativ asupra mediului 
respectiv) 

� Acordarea unei atenţii deosebite construirii unor produse speciale de extrasezon 
(promovate inclusiv prin oferte / tarife speciale) – de ex. pachete de weekend cu ocazia unor 
evenimente locale de toamnă / primăvară 

� Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare – atât la nivelul hotelurilor cât şi în mediul rural (pensiuni) 
� Fructificarea tradiţiilor populare în vederea creşterii calităţii percepute a produselor şi 

adaptarea la piata(de ex. mulţi turişti atraşi de turism rural pot recepta mai bine prestarea unor 
servicii cu elemente tradiţionale decât orientarea către produse premium, deci de calitate 
foarte înaltă dar şi foarte scumpe) 

 

În ceea ce priveşte conţinutul produsului turistic, un aspect foarte important este oferirea unor pachete 
complexe de servicii şi produse, atât din sfera „de bază” cât şi din zona „agrement”. Operatorii de 
spaţii de cazare ar trebui sa profite la maxim de gastronomia specifică şi să transforme serviciile de 
masă în sursă de venituri (sursă ce poate creşte treptat ca pondere in câştiguri), eventual chiar prin 
oferirea unor pachete de tip „all inclusive” – în prezent, în Romania nu sunt foarte răspândite, dar în 
turismul rural se practică şi chiar sunt apreciate, fără a fi numite astfel. În plus, includerea într-un 
pachet a unei componente de divertisment, în funcţie de specificul zonei, va creşte nu numai 
încasările certe ale operatorilor, dar şi valoarea adaugată percepută de turişti. 
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PRINCIPALELE DESTINAŢII TURISTICE DIN JUDEŢUL ALBA DIN 
PERSPECTIVA TRANSFORMĂRII / INCLUDERII ÎN PRODUSE TURISTICE ŞI 
TIPURI DE PRODUSE TURISTICE VIABILE 
 
Selectarea destinaţiilor cheie din judeţul Alba care să fie transformate / incluse în produse 
turistice  
 
Analizând informaţiile privind zonele turistice din judeţul Alba, cu particularităţile şi atracţiile lor, 
precum şi din perspectiva direcţiilor de dezvoltare viitoare a turismului în judeţ, propunem o serie de 
destinaţii pe care le considerăm cele mai relevante pentru a deveni produse turistice valoroase. 
Menţionăm că ideile de mai jos şi individualizarea propriu-zisă a unor „produse turistice principale” nu 
se doresc a fi o orientare a intereselor si acţiunilor entităţilor implicate sau cu potenţial a se implica în 
turism exclusiv spre zonele alese; practic, raportul nu exclude nici un teritoriu al judeţului care poate fi 
exploatat turistic, doar propune în acest capitol care ar trebui sa fie polii dezvoltării turistice. 
Premisele cele mai importante care au stat la baza selecţiei sunt menţionate mai jos: 
 

� Punctele tari şi slabe alte diferitelor localităţi / atracţii turistice din fişele zonelor turistice din 
judeţul Alba, descrise în capitolul 5 

� Turiştii şi deopotrivă agenţiile de turism (în special cele care nu sunt familiarizate cu turismul 
din Alba) sunt atraşi / atrase de elementele de unicitate şi de speciful turistic al judeţului (ski, 
relief carstic, podgorii, tradiţii) 

� Includerea în circuite culturale a atracţiilor din judeţ presupune cazarea în hoteluri din mediul 
urban sau în pensiuni cu capacitate de cazare mare şi clasificări superioare ale confortului 
(din zonele rurale cel mai bine dezvoltate turistic) 

� Zonele cu un nivel cel puţin mediu de dezvoltare a infrastructurii (de cazare, de acces) au 
şanse sporite să se dezvolte sănătos din punct de vedere turistic 

� Cele mai atractive zone sunt acelea cu multiple şi variate atracţii şi posibilităţi de divertisment 
pentru turişti 

� Nu trebuie excluse din principiu zonele cu mare potenţial turistic încă neexploatat, în ciuda 
stării infrastructurii (în măsura în care pare fezabilă redresarea situaţiei) 

� Se vor avea în vedere noile tendinţe din turism la nivel naţional şi internaţional în ceea ce 
priveşte preferinţele turiştilor, tipurile / conceptele de turism cu potenţial / atractive / inedite, 
etc. (de ex. „spa”, „cicloturism”, etc.) 

� Pe cât posibil trebuie ţinut cont de tipurile de turism / atracţiile care presupun cheltuirea unor 
bugete cât mai consistente şi / sau petrecerea unei perioade cât mai îndelungate în zonă (de 
ex. călăria sau turismul oenologic pot constitui produse scumpe; un tur ciclistic prin zonele 
montane accesibile din Alba poate dura mai multe zile) 

� Considerăm oportună dezvoltarea turismului în cât mai multe zone din judeţ – pe cât posibil se 
va evita o polarizare între zone active turistic şi „zone aride” în ceea ce priveşte turismul 

 
În continuare, prezentăm cele 8 destinaţii selectate pentru a constitui produsele turistice 
reprezentative alături de o scurtă caracterizare a reperelor turistice care justifică alegerea. 
 
 

 
 

� Existenţa unicei pârtii de schi din judeţ la Arieşeni - sporturi de iarnă  
� În zonă se pot practica şi turism montan, de aventură, speologic şi echitaţie 
� Deşi se află sub presiunea impusă în principal de către dezvoltarea economică, tradiţiile au 

fost conservate într-o proporţie mai ridicată decât în alte zone (mâncăruri tradiţionale, porturi 
populare şi jocuri de sărbători specifice precum şi ocupaţii traditionale cum ar fi creşterea 
animalelor şi prelucrarea lemnului - zonă etnografică cu individualitate puternică (deosebit de 
atractivă pentru pieţe externe ţintă) 

� Include localităţile cele mai dezvoltate turistic din judeţ (Arieşeni – Gârda – Albac) dar şi alte 
câteva comune cu număr de pensiuni în creştere 

� Include atracţii turistice naturale unice în ţară şi de renume internaţional: Peştera Gheţarul 
Scărişoara 

 

PERIMETRUL ARIEŞENI – GÂRDA - ALBAC – “Arhaic şi modern în Ţara Moţilor” 
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� Municipiul Alba Iulia este reşedinţa de judeţ a judeţului Alba, beneficiind de infrastructură de 
bază pentru dezvoltarea viitoare 

� Simbol al unităţii naţionale - înfăptuirea Marii Uniri din 1918 de la Alba Iulia (dar şi luptei 
pentru unitate naţională – unirea de la 1600) - identitate mai puternic conturată în minţile 
românilor 

� Dezvoltarea economică a oraşului implică dezvoltarea turismului de afaceri 
� Unicitate - cetatea bastionară din Alba Iulia este cel mai elocvent exemplu de fortificaţie 

bastionară de tip Vauban din ţara noastră 
� Posibilitatea dezvoltării turismului oenologic dată fiind existenţa unei zone viticole mai ample si 

renumite (incluzând aici pe lângă Alba Iulia şi Ighiu, Cricău, Meteş) având drept bază circuitul 
turistic Drumul Vinului la al cărui infrastructură autorităţiile locale depun eforturi înspre 
materializarea ei, unul din punctele de pornire putând fi chiar Muzeul Vinului programat a fi 
inaugurat la sfârşitul anului 2008 în cadrul Cetăţii Alba Iulia 

 
 
 
 
 

� Mănăstirea Râmeţ este unul din cei mai importanţi poli spirituali şi probabil cel mai cunoscut 
lacaş de cult al judeţului  

� Proximitate faţă de Rimetea şi posiblitatea dezvoltarii comune a unor produse turistice - 
conservarea patrimoniului arhitectural şi al tradiţiilor specifice ar putera transforma zona 
Rimetea într-un pol de atracţie pentru pasionaţii de turism cultural (atât religios cât şi istoric şi 
etnografic) cu punctul de atracţie principal mănăstirea Râmeţ 

 
 
 
 
 
 

� Punct de atracţie pentru anumite segmente de turişti maghiari 
� Zonă propice practicării turismului de aventură şi sporturilor extreme – poate concentra o 

parte însemnată a turismului de weekend din regiune 
 
 
 
 
 
 

� Zona Sebeşului cuprinde atracţiile turistice importante din Săsciori, Câlnic, Pianu şi Sebeş 
� Zonă recunoscută pe plan mondial pentru vestigiile istorice şi arhitecturale, asociată inclusiv 

cu cetăţile dacice (Căpâlna) 
� Zonă în care există şi numeroase atracţii cultural-religioase 
� Etnografie atrăgătoare: încă se practică meşteşuguri ca prelucrarea sticlei 
� Unul din puţinele terenuri de golf din ţară cu 18 cupe este situat la Pianu 
� Zonă propice dezvoltării turismului de tranzit 

 
 

CETATEA ALBA IULIA  

ZONA SEBEŞULUI 

ZONA RÂMEŢ 

RIMETEA 
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� Zona de deal din extremitatea nord-estică a judeţului renumită de a lungul istoriei pentru 
podgoriile sale - baza dezvoltării turismului oenologic (includere în „drumul vinului”) 

� Renumele podgoriei (o expunere foarte bună în rândul românilor a vinului de Jidvei) 
� Turismul oenologic se află în dezvoltare în România, la nivel internaţional acesta constituind o 

nişă de succes a pieţei turistice. Totodată, acest tip de atracţie poate fi inclus şi în alte modele 
de circuite, în special culturale (extrem de apreciate de străini) 

� Zona cuprinde şi un simbol al luptei pentru libertate a românilor – Câmpia Libertăţii de la Blaj 
� Se poate practica şi turismul istoric sau religios (situri arheologice, biserici din lemn, cetăţi 

săseşti etc.) 
 
 
 
 
 

� Peisaje naturale alpine spectaculoase cu un potenţial enorm în atragerea celor pasionaţi de 
turismul alpin - lacul de acumulare Oaşa şi proximitatea de Parcul Naţional Retezat sunt doar 
2 dintre atracţiile turistice spectaculoase ale zonei – mai ales pentru turiştii care preferă 
drumeţiile şi fotografiatul atracţiilor naturale 

� Posibilitatea practicării turismului activ şi de aventură (lacul Oaşa ar putea fi exploatat pentru 
sporturi acvatice) 

� Potenţial de practicare a sporturilor de iarnă, o dată cu implementarea proiectelor de investiţii 
preconizate în pârtii de ski 

 
 
 
 
 
 

� Zona Roşia Montană cu tradiţie în minerit, deţinând şi numeroase atracţii turistice naturale şi 
antropice - numeroasele galerii de pe vremea romanilor pot reprezenta o importantă resursă 
turistică dacă sunt amenajate corespunzător 

� Relief carstic (peşteri, chei) atractive pentru cei pasionaţi de turism activ (Detunatele, atracţie 
naturală unică în Europa), de aventură, speologic 

� Multiculturalism (biserici aparţinând diverselor culte urmate de locuitorii zonei) 
 
 
Pe lângă aceste 8 destinaţii principale, mai pot intra în discuţie Ocna Mures (staţiunea balneo-
climaterică fără o infrastructură propice în prezent, dar cu potenţial de activare pe termen lung) şi, nu 
în ultimul rând, produsul complex “Drumul Vinului” (care nu este o destinaţie propriu-zisă şi nici nu 
poate fi atribuit strict unei zone, de aceea este tratat separat) 
 

Ocna Mures 

� Oraşul Ocna Mureş, situat în nord-estul judeţului, are un potenţial ridicat 
în ceea ce priveşte turismul balneo-climateric (chiar daca nefructificat 
momentan), în plus Aiud aflat în proximitate poate constitui completarea 
perfectă a acestui segment de turism prin atracţii culturale şi naturale 
(cetăţi, monumente, biserici dar şi podgoriile din zona Aiud) 

� Salina Ocna Mureş, exploatată de pe vremea dacilor şi romanilor, este 
elementul central de potenţial în dezvoltarea zonei din punct de vedere 
turistic, în special luând în calcul tendinţa mondială de îndreptare a unui 
numar din ce în ce mai mare de turişti spre turismul balneo-climateric 
(conceptele de „welness”, „spa”) 

� Atractivitatea salinei este dată şi de polivalenţa sărurilor şi deci gamei 
extinse de afecţiuni tratate, avantaj competitiv ce poate fi exploatat 

PEISAJE ŞI TRADIŢII LA ROŞIA MONTANĂ 

ŞUGAG-OAŞA – “Aventură în Valea Frumoasei” 

PODGORIA JIDVEI 
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„Drumul Vinului” 

� Un produs de tip circuit desfaşurat în întregime în judeţul Alba este foarte 
important prin prisma bugetelor atrase de la turişti care petrec astfel un 
numar mai mare de zile în judeţ – de aici şi interesul semnificativ pentru 
dezvoltarea acestui produs din partea autoritaţilor dar şi a unor agenţi 
economici 

� Turismul oenologic se afla printre tendinţele turismului la nivel mondial 
� Judeţul Alba are o tradiţie recunoscută în ceea ce priveşte cultivarea viţei 

de vie şi producţia vinurilor (podgoriile Jidvei, Ighiu, Alba Iulia, Blaj); în 
plus, există posibilităţi reale de îmbinarea mai multor tipuri de turism (de 
ex. oenologic şi cultural / etnografic / activ) 

� „Drumul Vinului” ar putea activa turistic 40% din suprafaţa judeţului (prin 
antrenarea diverselor localitaţi aflate in circuit) 

� Exista deja demersuri concrete în direcţia dezvoltării produsului (de ex. 
infiinţarea Muzeului Vinului) 

 
 
Direcţii ale dezvoltării de produse turistice viabile în judeţul Alba 
 

Mai multe aspecte conferă unui produs turistic şansa de a avea succes. Vom încerca să propunem, 
pe scurt, unele direcţii de dezvoltare de produse turistice viabile în judeţul Alba, luând în considerare 
acele aspecte pe care le-am considerat de importanţă majoră: 
 

� Aşa cum ne-au confirmat toate categoriile de repondenţi intervievaţi, inclusiv operatorii de 
spaţii de cazare şi turiştii care vizitează judeţul Alba, un acces facil la atracţiile turistice şi la 
infrastructura de cazare este crucial în determinarea succesului unui produs turistic. Fără o 
infrastructură de transport bună, marea masă a turiştilor care vor vizita Alba vor rămâne fie 
persoane cu venituri cel mult medii, fie pasionaţi de diferite domenii (cum sunt speologia sau  
oenologia / viticultura), ratându-se astfel şansa de a se atrage turiştii care ar putea să îşi 
permită cheltuieli mai mari în concedii/deplasări (care însă nu vin /revin întrucât nu sunt 
satisfăcuţi de infrastructura de transport şi cazare). 

 
� Trebuie pus în valoare tezaurul etnografic al românilor din zona rurală, prin oferirea unor 

servicii cu valoare adăugată ridicată: 
o Vânzarea obiectelor tradiţionale ce se pot constitui în suveniruri: porturi populare (ii, 

brâie etc.), obiecte de uz casnic (ciubere, farfurii de lut ars etc.), instrumente muzicale 
(tulnice etc.) 

o Servicii de vizionare a dansurilor populare româneşti sau alte tipuri de divertisment, 
de tip „cântec folcloric în jurul focului de tabără” (în special în perioadele sărbătorilor, 
când se pot lansa produse de tip „circuit turistic”, în cadrul cărora turiştii să viziteze 
trei – patru localităţi în care să urmărească obiceiurile populare). Calitatea serviciilor şi 
corectitudinea prezentării produsului turistic sunt însă elemente cheie care trebuiesc 
întotdeauna respectate. 

o Activităţi agroturistice care îi implică şi pe turişti cum ar fi mulsul vacii. Acest gen de 
servicii pot avea un real succes mai ales în cazul străinilor, care apreciează enorm 
păstrarea modului ancestral de a trăi şi posibilitatea de a-l urmări sau chiar de a 
participa la activităţile de zi cu zi ale sătenilor. Trebuie însă avută o grijă sporită în 
aceste cazuri, întrucât implicarea în aceste activităţi a turiştilor fără asistenţă potrivită 
poate cauza accidente. 

o Servirea de mâncăruri şi băuturi tradiţionale, atât pe parcursul şederii turiştilor, cât şi 
la plecarea lor. Trebuie să se ţină cont însă de respectarea legislaţiei în vigoare, dat 
fiind natura perisabilă a alimentelor şi a băuturilor. 

 
� O bună informare asupra posibilităţilor turistice din zonă va fi întotdeauna apreciată, în 

condiţiile în care mulţi turişti au declarat că simt lipsa unor publicaţii gen broşuri sau hărţi, care 
să le permită să îşi aleagă o destinaţie în funcţie de atracţiile turistice aferente. Birourile de 
informare turistica reprezintă una din cele mai bune variante de implementare a soluţiilor de 
servicii de informare a turiştilor. Un alt element la care judeţul Alba este deficitar este forţa de 
muncă specializată în turism, (în special ghizi turistici - foarte importanţi într-un judeţ bogat în 
atracţii turistice, unele greu accesibile). 
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� Construirea de oferte pentru pachete turistice de weekend (Ex: „2 zile de ski în Arieşeni”) 
poate fi extrem de atrăgătoare pentru turiştii din judeţele vecine sau pentru cetăţenii maghiari 
pasionaţi de sporturi de iarnă (mai apropiaţi de graniţa cu România).  

 
� În zona Arieşeni-Gârda-Albac activitatile sportive ar putea fi diversificate, prin introducerea 

posibilităţilor de practicare şi a altor sporturi de iarnă în afară de ski (ski fond, „freestyle ski”). 
Crucial însă pentru pârtia de ski este aducerea ei la standarde ridicate (nocturnă, instalaţii de 
zăpadă artificială şi utilaje de bătătorit zăpada, utilaje de teleski sau telecabină cu sisteme de 
management eficient al călătorilor) 

 
� Se poate încerca dezvoltarea unor produse turistice de tip circuit, în colaborare cu alte zone, 

în funcţie de diverse tipuri de turism (biserici – cu zona Maramureş, situri arheologice – cu 
judeţul Hunedoara, cetăţi – cu judeţul Sibiu) – colaborările sunt de preferat datorită fezabilităţii 
reduse a unui eventual proiect de creare a „circuitului judeţului Alba” iar o colaborare cu alte 
zone ar însemna şi conjugarea eforturilor în ceea ce priveşte resursele financiare / umane 
implicate. 

 
� Nu trebuie neglijat nici faptul că şi cursul Mureşului poate fi un vector al dezvoltării turistice 

(dezvoltarea infrastructurii pe cursul râului poate antrena diverse tipuri de turism) 
 

� Includerea unor componente noi în produsele de turism rural 
o calitatea serviciilor şi corectitudinea prezentării produsului turistic sunt elemente cheie 
o detalii care fac diferenţa: o ciocolată în cameră, un buchet de flori proaspăt culese, 

cărţi de lectură despre zona turistică respectivă, articole de baie în ambalaje „rustice”, 
grija personalului să nu facă zgomot. 

o valoarea localizării în turismul rural creşte prin accesibilitate şi semnalizare a drumului 
către acel loc si către punctele de divertisment din cadrul destinaţiei. 
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ELEMENTE CHEIE PRIVIND CREAREA DE IDENTITĂŢI ALE DESTINAŢIILOR / 
PRODUSELOR TURISTICE REPREZENTATIVE PENTRU JUDEŢUL ALBA 
 
Conturarea unor identităţi puternice şi clare ale destinaţiilor turistice este un alt element important în 
succesul dezvoltării turismului în judeţul Alba, căruia nu i se acordă atenţia cuvenită. 
 
La modul general, identităţile se bazează pe elemente specifice unui produs care, în acelaşi timp, 
constituie şi un avantaj pentru produsul  turistic respectiv.  
 
Identităţi bine-conturate şi atractive pentru destinaţiile reprezentative din judeţul Alba vor duce la o mai 
bună promovare a turismului din judeţ şi la o atractivitate sporită pentru turişti, care vor putea mai uşor 
să asocieze destinaţiile judeţului Alba cu locuri tentante de petrecere a timpului liber. 
 
Am considerat 6 elemente în jurul cărora se pot constitui identităţi pentru destinaţiile alese ca produse 
turistice viabile. Aceste caracteristici sunt reprezentate grafic mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judeţul Alba are o identitate complexă, fiecare din aceste 6 elemente contribuind într-o anumită 
măsură la definirea unei imagini de ansamblu a judeţului, din punct de vedere turistic. 
 
În ceea ce priveşte elementele identităţilor celor 8 destinaţii selectate, nuanţele sunt prezentate în 
figurile ce urmează: (atracţiile scrise cu caractere aldine au fost menţionate de repondenţi ca fiind cele 
mai sugestive) 
 

Identitatea turistica a 
judeţului Alba 

Tradiţie 

Peisaj montan 

Spiritualitate 

Meşteşug 

Istorie 

Natură 
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Cetatea Alba Iulia 
 
 

Istorie 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Marea Unire, simbol naţional al românilor 
� Vinul  

 
Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 

� Cetatea Alba Carolina 
� Biblioteca Bathyaneum 

Arieşeni–Gârda–Albac – “Ţara moţilor” 
 

Peisaj montan / Tradiţii / Natură / Meşteşug 
 
Elemente specifice ale identităţii 

� Ski, munte, tradiţii moţeşti (mâncare 
tradiţională, creşterea animalelor) 

 

Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 
� Peştera Gheţarului de la Scărişoara 
� Cheile Ordâncuşii 
� Peştera Poarta lui Ionele 
� Mormântul lui Horea şi casa memoriala 
� Statuia lui Avram Iancu şi casa memoriala 
� Cascada "Pisoaia" 
� Dealul cu melci 

Zona Râmeţ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Peisaj montan / Spiritualitate 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Linişte 
� Decor montan pitoresc 

 
Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 

� Cheile Râmeţului 
� Mănăstirea Râmeţ 

Rimetea 
 

Tradiţii şi ocupaţii / Sporturi 
 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Gastronomie cu specific secuiesc 
� Sporturi extreme in decor sălbatic 

 
Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 

� Cetatea nobiliară Colţeşti, sec. XIII-XV 
� Cheile Vălişoarei 

Zona Sebeşului 
 

Istorie / Meşteşuguri / Spiritualitate 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Artă şi civilizaţie: lăcaşe de cultură şi cult, 

icoane pe sticlă 
 

Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 
� Biserica Fortificată de la Câlnic 
� Satul Laz (Săsciori) - icoane pe sticlă 
� Cetatea Dacică “Căpâlna” 
� Întindere de salcâmi (Ceru Băcăinţi) 
� Râpa Roşie 
� Locul natal al lui Lucian Blaga 

Podgoria Jidvei 
 

Tradiţii 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Vin, podgorie, cramă, dogari 

 
Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 

� Catedrala Greco-catolică "Sf Treime" 
� Câmpia Libertăţii 
� Podgoria Jidvei 
� Cetatea de Baltă 

Peisaje şi tradiţii la Roşia Montană 

 

Tradiţii / Meşteşuguri 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Aurul, peisaje mirifice, minerit 

 
Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 

� Galeriile romane 
� Piatra Corbului 
� Piatra Despicată 
� Detunatele 
� Poiana Narciselor 
� Situri romane de la Vilcoi 

Şugag-Oaşa - “Aventură în Valea Frumoasei” 
 

Peisaj montan / Natură 
 
 

Elemente specifice ale identităţii 
� Valea Frumoasei, peisaj sălbatic 

 
Atracţiile speciale / unice care conturează identitatea 

� Lacul Oaşa 
� Luncile Prigoanei 
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8. TARIFE PENTRU SERVICII TURISTICE ÎN 
JUDEŢUL ALBA    

 
TARIFE PRACTICATE PENTRU SERVICII TURISTICE ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
În prima etapă a proiectului s-au analizat tarifele aferente serviciilor de cazare afişate on-line (pe site-
uri proprii sau portale de turism) a peste 40 de pensiuni şi 8 hoteluri din judeţul Alba (tarife în a doua 
jumătate a anului 2007).  
 
Această analiză sumară a relevat faptul că tarifele la cazare din turismul rural sunt cu până la 50% 
mai mici decât în turismul clasic. Acesta poate fi un motiv pentur care se pare că din ce în ce mai mulţi 
turişti preferă pensiunile, unde plătesc preţuri rezonabile pentru nivele de confort ridicate (de multe ori 
tarifele la pensiunile de 4-5 flori sunt comparabile sau chiar mai mici decât în hotelurile de 2-3 stele). 
 
Ca aspect particular, tarifele la cazare din zona Albac – Gârda – Arieşeni par a fi, în general, uşor mai 
mici decât cele din alte zone considerate poli ai turismului rural din România (Bran – Moeciu, Valea 
Prahovei, Bucovina, Maramureş). 
 
Din punctul de vedere al sezonalităţii, experţii în turism consideră că, de obicei, pensiunile nu reduc 
foarte mult preţurile la cazare în extra-sezon faţă de sezon, dar, datorită cererii foarte mari în 
perioadele de vârf ale sezonului (sărbătorile de iarnă sunt cel mai bun exemplu) preţurile ajung să fie 
de câteva ori mai mari decât în restul anului. 
 
În a doua etapă a proiectului, s-au analizat tarifele aferente serviciilor de cazare şi masă reieşite din 
cercetarea pe baza chestionarelor cu autocompletare destinate spaţiilor de cazare din judeţul Alba 
(perioada martie – aprilie 2008).  
 
Tabelul de mai jos prezintă detalii despre tarifele la cazare pe noapte într-o cameră cu două paturi 
(„dublă”) în judeţul Alba. Reamintim că eşantionul de spaţii de cazare nu este reprezentativ, astfel 
încât informaţiile trebuie interpretate şi utilizate ca atare; în plus, mediile de mai jos sunt calculate doar 
pe baza cifrelor clare şi corecte indicate în chestionare, uneori multe din categoriile de tarife analizate 
fiind acoperite printr-un număr redus de răspunsuri valabile.  
 

Tarife medii la cazare în camere duble declarate în cadrul cercetării pe bază de 
chestionare cu autocompletare (RON / cameră) 

Sezon Extrasezon Tip unitate 
de cazare Confort În timpul 

săptămânii În weekend În timpul 
săptămânii În weekend 

Neclasificate** 65 69 58 61 
1 45 50 40 45 
2 77 83 71 75 
3 99 103 95 98 
4 160 160 160 160 

Pensiuni* 

5 160 160 160 160 
Neclasificate** 83 83 82 82 

2 90 90 90 90 Hoteluri 
3 135 135 135 135 

*Categoria pensiuni include şi cabane,vile şi camere în case de locuit 
** Sunt incluse spaţiile de cazare care nu au completat nimic la secţiunea „clasificare” 
 
Media generală (medie indiferent de sezon sau perioadă a săptămânii) a tarifelor la camerele duble în 
cazul pensiunilor de 2 flori a fost de 77 RON, valoare care se încadrează între limitele identificate în 
cercetarea secundară realizată pe internet, fiind cu aproximativ 15-20 RON mai mare decât media din 
ofertele on-line. 
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O analiză a tarifelor declarate în funcţie de zonele delimitate in capitolul 5 relevă faptul că media 
generală (indiferent de sezon sau perioada săptămânii) a tarifelor pentru camere duble in cazul 
pensiunilor clasificate la 2 flori in zona Arieşeni – Câmpeni este de 70 RON (numai 12% dintre 
repondenţi au declarat că tariful include şi micul dejun), iar în zona Rimetea tariful este de 97 RON / 
camera dublă (însă în majoritatea cazurilor aceasta include şi câte 2 mese pentru cei 2 turişti cazaţi)1. 
 
Această situaţie ar putea fi explicată fie prin o uşoară creştere a tarifelor în noul sezon turistic fie 
printr-o inadvertenţă posibil intenţionată între preţurile afişate pe internet, care atrag turiştii, şi preţurile 
reale, la recepţie, care pot fi mai mari.  
 
În cazul pensiunilor de 3 flori, media generală a tarifelor este de 99 RON (pentru zona Arieşeni-
Câmpeni media a fost de 89 RON). Ca şi în cazul tarifelor pensiunilor de 2 flori, această valoare medie 
pe judeţ calculată pe baza datelor din chestionare se situează în marja identificată pe internet, însă în 
acest caz este mai mică cu aproximativ 25 RON faţă de media ofertelor on-line. 
 
În ceea ce priveşte pensiunile de 4 şi 5 flori, media generală a tarifelor este puţin peste 160 RON, cu 
20 RON sub media stabilită în urma cercetării secundare (180 RON). 
 
În cazul hotelurilor, eşantionul de spaţii de cazare este şi mai puţin reprezentativ decât în cazul 
pensiunilor, astfel încât informaţiile ar trebui interpretate în consecinţă. Media generală a tarifelor în 
cazul hotelurilor de 2 stele analizate a fost de 90 RON, iar la cele de 3 stele a fost de 135 RON. 
 
Media tarifelor la pensiunile neclasificate este de 63 RON şi se situează între tariful mediu la 
pensiunile de 1 floare şi tariful mediu la cele de 2 flori, ceea ce indică un grad redus de confort în 
cazul pensiunilor neclasificate, care practică, de altfel, tarife mai mici decât unităţilor similare 
clasificate. 
 
Tariful mediu la cazare în cameră dublă în cazul hotelurilor unde nu este menţionată clasificarea este 
de 83 RON, tarif doar uşor mai scazut decât tariful mediu identificat în cazul hotelurilor de 2 stele (90 
RON). 
 
Compararea tarifelor medii din sezon cu cele din extrasezon, respectiv a celor din weekend cu cele 
din timpul săptămânii arată o tendinţă pentru implementarea unor politici de preţ corecte în rândul 
spaţiilor de cazare, respectiv acordarea unor reduceri la cazare turiştilor sosiţi în perioadele cu 
activitate mai scăzută (în timpul săptămânii, respectiv în afara perioadelor de vârf). 

 

*Categoria pensiuni include şi cabane,vile şi camere în case de locuit 
** Sunt incluse spaţiile de cazare care nu au completat nimic la secţiunea „clasificare” 

                                                
1 Zonele Arieşeni – Câmpeni şi Rimetea sunt cele mai bine reprezentate în numarul total de chestionare completate, de aceea 
observaţiile pe zone se vor referi mai ales la acestea (de ex. 50% din chestionare provin de la spaţii de cazare din perimetrul 
Arieşeni – Câmpeni) 

Tarife pentru servirea mesei declarate în cadrul cercetării pe bază de 
chestionare cu autocompletare (RON de persoană) 

Tip 
unitate 
cazare 

Confort Mic dejun Prânz Cină Toate 
mesele 

Neclasificate** 12 21 16 49 

1 11 - 21 - 

2 12 29 19 60 

3 13 30 19 62 

4 13 35 28 76 

Pensiuni* 

5 13 28 28 69 

Neclasificate** 9 25 25 59 

2 12 22 18 52 Hoteluri 

3 15 - - - 
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Tariful micului dejun într-o pensiune variază în jurul valorii de 12 – 13 RON, indiferent de gradul de 
confort al pensiunii. În schimb, preţul unei mese de prânz variază de la o medie de 21 RON în cazul 
pensiunilor neclasificate, la 35 RON în medie în cazul pensiunilor de 4 flori. 
 
Tariful mediu la prânz şi la cină la pensiunile clasificate cu 5 flori care au luat parte la cercetare este 
cel mult egal cu tarifele medii la aceleaşi tipuri de servicii din pensiunile de 2, 3 sau 4 flori. 
 
În cazul zonelor Arieşeni – Câmpeni şi Rimetea tarifele medii generale pentru mic dejun variază între 
10 – 15 RON, respectiv între 11 – 14 RON, în timp ce tarifele medii pentru prânz variază între 21 şi 35 
RON, respectiv între 27 – 32 RON. Pentru aceleaşi 2 zone, tarifele medii pentru diferite clasificări 
variază între 15 şi 28 RON şi respectiv între 21 şi 24 RON pentru cină.  
 
Media generală a tarifelor pentru toate mesele este de 51 şi respectiv 41 RON pentru zonele Arieşeni 
– Câmpeni şi Rimetea. 
 
Situaţia neobişnuită ca cele mai scumpe servicii să fie întâlnite în cazul pensiunilor de 4 flori (atât la 
cazare cât şi pentru servirea mesei) poate fi explicată prin două elemente: răspunsurile pentru 
pensiunile de 4 şi 5 flori sunt puţine (mai ales pentru cea din urmă categorie) şi chiar dacă numărul 
total de astfel de spaţii este redus, lipsa de reprezentativitate persistă şi, de asemenea, faptul că 
pensiunile de 4 flori analizate pot fi situate în zone mai bine cotate turistic (deci cu tarife în general mai 
mari). 
 
Nivelul tarifelor pentru masă în hotelurile care au răspuns la chestionare arată că este vorba de unităţi 
cu clasificări inferioare şi posibil mai vechi (tarifele fiind mai mici decât în cazul pensiunilor). 
 
Peste jumătate din pensiuni oferă reduceri la tarifele de cazare - în general pentru: 

� grupuri de peste 10 persoane (sau ocupării complete, în cazul pensiunilor mai mici) - în medie 
de puţin peste 10% (cu marja între 5 şi 30% şi cea mai frecventă reducere acordată de 10%) 

� durata medie de şedere de peste 5 zile - în jur de 10-15% reducere 
 
În zonele Arieşeni – Câmpeni şi Rimetea numărul minim de turişti pentru care se acordă reduceri este 
în medie de 12 - 13 persoane, iar reducerea medie acordată este de 10 - 11% in ambele cazuri. În 
timp ce media reducerilor acordate clieţilor fideli este de 16% în zona Arieşeni – Câmpeni, în zona 
Rimetea aceste reduceri se situează în medie la 18%. De asemenea, numărul minim de înnoptări 
pentru care turiştii beneficiază de reducere în cazul zonei Arieşeni – Câmpeni este mai mare (6 zile) 
decât în cazul zonei Rimetea (4 zile). 
 
Mai mult de jumătate dintre pensiunile care acordă reduceri oferă clienţilor fideli tarife cu 10% - 15% 
mai mici decât tarifele normale. 
 
În ceea ce priveşte tabăra pentru tineri de la Arieşeni, tariful de cazare pe noapte este de aproximativ 
30 RON / persoană (pe timp de iarnă), iar 3 mese pe zi la această unitate de cazare turistică costă în 
jur de 20 RON / persoană.  
 
 
TARIFE PE CARE UNITĂŢILE DE CAZARE DIN JUDEŢUL ALBA AR TREBUI SĂ 
LE PRACTICE ÎN RELAŢIA CU AGENŢIILE DE TURISM 
 

Turismul din judeţul Alba este predominant un turism rural, în care unitatea de cazare cu o pondere 
majoritară în numărul total de locuri de cazare este pensiunea. Întrucât relaţia hotelurilor cu agenţiile 
de turism nu întâmpină în general dificultăţi, această secţiune se concentrează pe explicarea 
raporturilor dintre pensiuni şi agenţii de turism, din perspectiva tarifelor practicate (bineînţeles că se 
vor face referiri şi la situaţia din turismul clasic – hotelărie). Totodată, trebuie menţionat că relaţia 
dintre spaţii de cazare şi agenţii este o componentă majoră a distribuţiei produselor turistice, deci şi în 
acest proiect mecanismele şi specificul acestui canal de distribuţie vor fi de asemenea luate  în 
discuţie în capitolul dedicat distribuţiei (aici sunt comentate doar implicaţii privind tarifele şi 
comisioanele). 
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În turismul hotelier, agenţiile primesc din partea unităţii de cazare un discount între 5% - 30%, dar în 
general situat la nivelul de 15% - 20%, din care acestea îşi permit să aloce o parte serviciului prestat 
(cheltuieli + câştig) şi o parte pentru a oferi clienţilor finali un tarif cu 5% - 10% sub cel de la recepţie. 
Fiecare parte încearcă să-şi maximizeze profitul (agenţiile solicitând un discount mai mare, hotelurile 
oferind un discount mai mic), astfel că se întâmplă ca una dintre părţi să fie nemulţumită, dar 
mecanismul este consacrat şi functionează. De menţionat că în situaţii în care tour-operatorul din 
România vinde mai departe pachetele către tour-operatori străini, discount-urile acordate de spatiile 
de cazare pot fi uşor mai ridicate. 
 

În cazul pensiunilor, relaţia este anevoioasă datorită interesului scăzut din partea agenţiilor de a 
colabora cu operatorii din turismul rural. Motivele agenţiilor se leagă de profitabilitatea scăzută şi de 
dificultatea comunicării în timp real cu pensiunile (slaba informatizare a majorităţii zonelor rurale). 
 

Sistemul de discounturi acordate de către pensiunile rurale agenţiilor de turism are următoarele 
caracteristici: 
 

� Multe pensiuni nu oferă discount agenţiilor, ci tariful de la recepţie, deci şansele de colaborare 
se reduc drastic 

� Discountul procentual (atunci când există) este uşor mai redus faţă de cel din hotelărie iar 
tarifele mai mici conduc la câştiguri mai puţin atractive pentru agenţii (de ex. între 1,5 – 3,0 
EUR / zi / persoană cazată) 

� Fără discount, agenţiile sunt obligate uneori să ofere clienţilor finali preţuri în general mai mari 
decât la recepţie, ceea ce la o viitoare achiziţie a turistului va cântări decisiv în defavoarea 
agenţiei (se va face rezervare direct la pensiune) 

� Agenţiile care totuşi au în portofoliu produse de turism rural, la preţuri mai mari decât sau 
egale cu cele de la recepţie, pot totuşi câştiga prin accesul la clienţii străini (pe care pensiunile 
doar rareori îl au), ce doresc o rezervare sigură şi preferă agenţia, chiar dacă plătesc mai 
mult, respectiv din servicii suplimentare pe care le ofera turiştilor (agrement, circuite) 

 
În concluzie, pensiunile care doresc să se promoveze prin agenţii de turism şi să beneficieze de şansa 
de a avea clienţi în plus datorită acestui canal de distribuţie, trebuie să ţină cont că o relaţie eficientă 
cu o agenţie de turism va fi cea reciproc avantajoasă; elementul cheie este echilibrul între beneficiile 
de imagine şi grad superior de ocupare ale pensiunii, ce antrenează marje de profit mai mici (dar 
câştiguri pe termen lung din majorarea volumului activităţii) şi profitul agenţiei de turism obţinut de pe 
urma eforturilor de promovare şi vânzare a serviciilor pensiunii. 
 
Pensiunile ar trebui deci să ofere produse turistice pentru care eforturile implicate de promovare si 
vânzare externalizate către agenţiile de turism să permită oferirea un comision de 10-15% (fix sau 
chiar ajustat direct proporţional cu valoarea pachetului turistic comercializat). Cheia este şi de această 
dată crearea de produse complexe, cu valoarea mai mare, astfel comisioanele absolute devenind mai 
atractive. 
 
În ceea ce priveşte formarea tarifelor, metoda la îndemână este reprezentată de compararea cu 
concurenţa locală, astfel pierzându-se din vedere ancorarea în realitatea costurilor nete, dar şi situaţia 
tarifelor concurenţei din alte zone turistice similare cu notorietate sporită. Tratarea simplistă a 
mecanismului stabilirii tarifelor împiedică transformarea acestora într-un instrument de marketing 
puternic, necesar pentru o cerere eterogenă cum este cea pentru turismul din judeţul Alba (când 
există multe segmente, fiecare cu caracteristicile si percepţiile sale, cea mai facilă este stimularea prin 
preţ, cu condiţia ca tarifele prea joase să nu creeze imaginea de calitate scăzută). 
 
În fine, promovarea peste hotare de către tour-operatori români a pachetelor de servicii oferite de 
pensiuni este cu atât mai dificilă cu cât agenţiile străine pot solicita discount-uri consistente, care 
adăugate la cele percepute de agenţia din România conduc la reduceri pe care puţine pensiuni (şi 
chiar relativ puţine hoteluri) sunt dispuse să le ofere. 
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9. DISTRIBUŢIA SERVICIILOR TURISTICE DIN 
JUDEŢUL ALBA 

 
 
PARTICULARITĂŢI PRIVIND DISTRIBUŢIA SERVICIILOR TURISTICE DIN JUDEŢUL ALBA 
 
Distribuţia produselor turistice din judeţul Alba este specifică unei zone în care se practică 
predominant turismul rural şi unde infrastructura de cazare este reprezentată în cea mai mare parte 
de pensiuni (includem aici şi cabane, vile şi spaţii similare), acesta fiind factorul determinant pentru 
distribuţia directă. 
 
În cazul hotelurilor, canalele de prezentare şi vânzare sunt mai diversificate, putându-se discuta 
despre un mix al formelor de distribuţie – vânzări directe şi vanzari prin agenţii de turism, fiecare formă 
având un rol bine determinat. Chiar dacă şi unele pensiuni colaborează cu agenţii, achiziţia serviciilor 
la recepţie reprezintă de departe modalitatea în care se încheie cele mai multe tranzacţii în cazul 
pensiunilor. 
 
Serviciile turistice oferite în judeţul Alba nu sunt comercializate prin intermediul unui sistem de 
distribuţie pus la punct, relaţiile comerciale desfăşurându-se dificil altfel decât direct şi chiar şi în 
această ipostază distribuţia este influenţată uneori de factorul întâmplare. Relaţiile pensiunilor cu 
agenţiile de turism sunt, aşa cum am arătat şi în capitolul precedent, dificile, la aspectele privind 
comisioanele adaugându-se şi alte piedici cum ar fi lipsa contractelor ferme şi conflictele inerente 
(repondenţi din ambele categorii au menţionat că au trecut prin situaţii neplăcute pricinuite de 
neseriozitatea partenerilor – de ex. rezervări neonorate). 
 
Totuşi, nu trebuie neglijat rolul agenţiilor specializate în tipuri de turism caracteristice judeţului Alba (în 
principal turism rural şi turism cultural). Includerea unor destinaţii turistice din judeţ (pe lângă oraşul 
Alba Iulia) în circuite culturale şi / sau programe agroturistice antrenează unele colaborări dintre 
pensiunile mai importante din respectivele zone (ca grad de confort şi capacitate) şi operatorii acestor 
produse turistice (de ex. pensiuni din localităţile Gârda de Sus, Albac, Sălciua, Posaga, Scărişoara). 
 
Pe de altă parte, unele pensiuni care dezvoltă propriile produse turistice nu par a intenţiona să lucreze 
cu agenţii de turism (chiar dacă probabil relaţia ar putea avea succes), datorită pieţei bine conturate 
pe care activează şi care generează grade de ocupare cel puţin mulţumitoare – ca exemple de factori 
succes în asigurarea unei încărcări optime a spaţiului de cazare se pot menţiona renumele de a oferi 
servicii de calitate la preţuri corecte, câştigat de-a lungul timpului, gradul de notorietate in 
rândul unui segment cheie (de ex. turiştii unguri pentru zona Rimetea) şi, nu în ultimul rând, 
posibilitatea de a găzdui evenimente de tip training şi team building. 
 
Posibilitatea de a rezerva spaţii de cazare prin intermediul birourilor turistice (sau centrelor de 
informare turistică, existente deja, care pot juca acest rol pe termen scurt si mediu) conferă avantajul 
încrederii sporite a turiştilor, pe lângă oferirea de informaţii competente, dar din păcate iniţiativele 
notabile pentru dezvoltarea acestui canal de vânzare sunt puţine (de ex. biroul ANTREC Alba joacă 
rolul unui astfel de birou turistic, dar sistemul este încă în faza incipientă de dezvoltare). 
 
În fine, distribuţia on-line (înţelegând plata efectivă de servicii turistice prin intermediul internetului) 
este la un nivel redus în România în general, în judeţul Alba nefiind identificate servicii care să fie 
disitribuite astfel. Prezenţa în mediul electronic a ofertelor turistice este mai degrabă o componentă a 
promovării şi elementul care stabileşte legătura dintre beneficiari şi spaţiile de cazare. 
 
 
Distribuţia directă şi factorii care o influenţează 
După cum am prezentat anterior pe parcursul acestui proiect, relaţiile de colaborare dificile dintre 
pensiuni şi agenţiile de turism se constituie în factorii ce favorizează relaţia directă dintre pensiune şi 
turist, fiind datorate în principal: 
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• reticenţei pensiunilor de a acorda reduceri rezonabile la tarifele de cazare agenţiilor de 

turism dar şi interesului scăzut al agenţiilor de a adăuga valoare şi deci obţine profit prin alte 
servicii (de ex. crearea de produse turistice complexe pe baza ofertelor de bază ale 
pensiunilor, vânzări de pachete) 

• numărului mic de camere din pensiuni şi tarifelor mai mici faţă de segmentul hotelier (pentru 
o agenţie de turism nu este suficient de profitabil să promoveze o unitate turistică cu, de 
exemplu, numai 10 locuri de cazare, în plus câştigul agenţiei pe noapte de cazare nefiind tot 
timpul atractiv) 

• slaba informatizare a zonelor rurale şi comunicarea dificilă în timp real cu pensiunile 
 
 

Un alt factor care favorizează distribuţia directă este uşurinţa turiştilor care vin cu autoturismul propriu 
de a găsi spaţii de cazare disponibile (având în vedere lipsa reţelei feroviare în multe zone cu potenţial 
turistic, dar şi numărul redus de trasee şi curse acoperite de firme de transport rutier de călători, 
autoturismele proprii sunt în general principalul mijloc de transport pentru sosirile în Alba). Mobilitatea 
face ca, în general, puţini turişti să apeleze la o agenţie de turism când se cazează în pensiunile 
rurale. 
 

În plus, turiştii ce călătoresc cu maşina personală (tendinţă din ce în ce mai bine conturată) au astfel 
posibilitatea de a evalua direct oferta de cazare (de ex. pot intra în camere şi vedea dotările sau 
curăţenia), aspect ce poate fi perceput ca avantaj în comparaţie cu serviciile unei agenţii de turism. 
 

După cum menţionam anterior, interesul acordat de pensiuni prezenţei pe internet încurajează la 
rândul lui distribuţia directă. Existenţa datelor de contact (telefon, adresă de e-mail etc.) pe diverse 
pagini web (proprii ale spaţiilor de cazare sau de tip portal de turism) permite turiştilor să contacteze 
pensiunea la care intenţionează să se cazeze, să îşi rezerve locuri şi să solicite şi alte informaţii 
folositoare, pe care localnicii sunt uneori mult mai interesaţi şi mai în măsură să le ofere decât 
reprezentanţii unei agenţii de turism. 
 

Pe de altă parte, la baza distribuţiei directe (şi mai ales a rezervărilor directe la pensiuni) stă 
încrederea reciprocă, aceasta având o influenţă considerabilă asupra funcţionalităţii sistemului. Iar 
atunci când încrederea nu este alimentată de experienţe pozitive, sunt dezvăluite limitările relaţiilor 
directe dintre pensiuni şi turişti (cele mai frecvente par a fi rezervările care nu se respectă, indiferent 
de care parte, neconcordanţele între preţul agreat şi cel real sau între condiţiile de cazare prezentate 
şi cele reale) 
 
Recomandările turiştilor către prieteni sau rude sunt încă un factor extrem de important pentru larga 
răspândire a distribuţiei directe. Turiştii mulţumiţi de servicii le pot recomanda mai departe, beneficiarii 
recomandărilor căpătând încredere în respectiva ofertă mai degrabă decât în cazul în care ar fi 
propusă de un agent de turism. Astfel, această formă de „marketing viral” bazat pe experienţa 
anterioară determină sporirea încrederii, încurajează relaţia directă cu spaţiile de cazare şi, la un nivel 
superior, poate influenţa imaginea turistică a unei zone sau atracţii. Trebuie luată în calcul însă şi 
posibilitatea ca recomandările turiştilor să aibă un rol negativ, în cazul nemulţumirilor legate de un 
serviciu, o unitate de cazare sau o zonă, acesta fiind semnificativ mai dăunator. Aşadar, pentru 
operatorii de spaţii de cazare este recomandat în primul rând să nu se bazeze doar pe modalitatea de 
promovare şi distribuţie de mai sus şi să privească posibilele beneficii ca pe un rezultat al prestării 
unor servicii de calitate şi nu ca pe singura şansă de a atrage un nou client.  
 
 
Colaborarea cu agenţii de turism şi alte canale de distribuţie 
Agenţiile de turism din judeţul Alba au o ofertă limitată de produse locale, iar cererile pentru astfel de 
servicii sunt şi ele relativ rare. După cum vor demonstra informaţiile de mai jos, bazate pe datele 
reieşite din chestionarele aplicate spaţiilor de cazare din judeţ, se pare că rolul agenţiilor de turism în 
distribuţia serviciilor turistice din mediul rural din Alba este momentan limitat (concluzie ce întăreşte 
comentariile de mai sus). 
 

Astfel, din răspunsurile spaţiilor de cazare din judeţul Alba participante la cercetare a reieşit că mai 
puţin de 1 din 5 pensiuni (incluzând aici şi vilele şi cabanele) colaborează cu minim o agenţie de 
turism. Aşadar, 80% dintre reprezentanţii pensiunilor au declarat că cei mai mulţi turişti au închiriat 
camere direct de la recepţie. 
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Aproximativ toate pensiunile care colaborează cu până la 5 agenţii de turism au ales acest mijloc de 
distribuţie printr-o relaţie cu doar una sau două agenţii. 
 

În general, s-a observat că pensiunile mai mici (în medie sub 10 locuri) şi cu grad de confort mic şi 
mediu lucrează cu mai puţine agenţii (în multe cazuri cu doar una), în timp ce în rândul celor mai mari 
(în medie peste 20 locuri) şi cu confort sporit există tendinţa de a se lucra cu mai multe agenţii. 
 
Albac, Rimetea şi Arieşeni par a fi zonele în care pensiunile sunt mai dispuse să comercializeze 
servicii de cazare prin intermediul agenţiilor de turism, decât alte zone ale judeţului. 
 
Pensiunile s-au declarat în general mulţumite de colaborarea cu agenţiile de turism, doar în jur de un 
sfert din pensiunile care colaborează cu cel puţin o agenţie de turism arătându-se nemulţumite. 
 
40% dintre pensiuni care s-au declarat mulţumite şi foarte mulţumite sunt din perimetrul Arieşeni- 
Gârda-Albac. 
 
Aproape jumătate dintre agenţiile de turism cu care pensiunile colaborează sunt din Bucureşti, de 
asemenea un număr important fiind agenţii din Cluj. Alte oraşe din care provin agenţiile cu care 
lucrează spaţiile de cazare din Alba participante la studiu sunt Târgu-Mureş, Galaţi şi Constanţa.  
 
 
PROPUNERI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM DE DISTRIBUŢIE EFICIENT PENTRU 
SERVICIILE TURISTICE DIN JUDEŢUL ALBA 
 
Având în vedere tipologia distribuţiei comentată anterior, perspectivele de schimbare a situaţiei pe 
termen mediu şi lung şi tendinţele din turism, considerăm drept premise ale propunerilor pentru 
eficientizarea distribuţiei serviciilor turistice din judeţul Alba următoarele direcţii: 
 

� Orientarea către multiple canale de distribuţie ca factor al creşterii vizibilităţii judeţului 
 
� Eficientizarea fiecărui canal de distribuţie în parte, în funcţie de specific şi acoperire 
 
� Îmbunătăţirea relaţiilor comerciale directe dintre turişti şi operatorii de spaţii de cazare 
 
� Dezvoltarea unui sistem centralizat funcţional de rezervări în turismul rural 
 
� Fructificarea celor mai oportune situaţii de colaborare cu agenţiile de turism 

 
 
Eficientizarea relaţiei directe turist-pensiune 
Propunerile privind canalul distribuţiei directe se referă în special la serviciile oferite de pensiuni şi sunt 
legate de creşterea încrederii în serviciile oferite, respectiv în seriozitatea turiştilor, de un sistem de 
rezervări ferme şi de popularizarea ofertei turistice. 
 
Sistemul de distribuţie se va consolida şi îşi va spori eficienţa pe seama măsurilor de mai jos: 
 

� Oferirea de către cât mai multe pensiuni a posibilităţii rezervării directe ferme realizate de 
turişti prin achitarea unui avans – acest element ar presupune ca pensiunile să utilizeze 
servicii bancare pentru a se putea plăti avansul, personalul să se ocupe de relaţia cu banca şi 
de confirmarea plăţilor şi să abandoneze practicile caracteristice zonei „gri” a pieţei 

� Conformitatea dintre serviciile reale şi cele promise ca parte a primului contact cu potenţialul 
client va încuraja consolidarea canalului direct în viitor 

� Accesul la informaţie detaliată a turistului potenţial înlesneşte legătura directă cu operatorii de 
spaţii de cazare, astfel încât e vitală buna prezenţă on-line a pensiunilor (promovare prin site 
propriu, prin înscrierea pe portale de turism, etc.) 
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Centrale de rezervări în turismul rural 
Ideea de sistem centralizat de rezervări pare a reprezenta soluţia cea mai eficientă de distribuţie în 
turismul rural, utilizată cu succes şi în alte ţări europene cu turism rural dezvoltat. În ciuda faptului că 
în judeţul Alba şi în România, în general, implementarea cu succes a unui astfel de sistem poate fi 
frânată de factori ca informatizarea slabă, utilizarea limitată a metodelor de comunicaţii şi a serviciilor 
financiare moderne în zonele rurale sau lipsa unor asociaţii de spaţii de cazare cu interese comune, 
propunem în continuare câteva repere privind un astfel de model de distribuţie: 
 

� Sediu central al biroului turistic în Alba Iulia, care să coordoneze întregul sistem 
� Cel puţin la nivel de grup de pensiuni să existe toată tehnologia şi know-how-ul necesare 

pentru a fi parte din sistem 
� Birouri de prezentare şi rezervări în principalele oraşe ale ţării, cu predilecţie în oraşe de unde 

provin principalii consumatori de turism ce se practică sau se poate practica în Alba cu succes 
(activ, agroturism, cultural) 

� Sistem de plăţi în avans la rezervare, contabilizarea rezervărilor în timp real cu ajutorul unor 
sisteme informatice adecvate 

� Profesionalismul şi integritatea echipei care gestionează sistemul, pentru a se bucura de 
încrederea proprietarilor de spaţii de cazare care aderă la sistem (şi implicit, şi acestia din 
urma trebuie să lucreze 100% legal) 

� Aderarea la lucrul cu bănci a cât mai multor pensiuni 
� Programe de popularizare a sistemului şi beneficiilor 
� Prezenţa on-line a sistemului pentru a fi accesibil în timp real de turişti şi cel puţin cererile de 

rezervare şi confirmările să se execute şi on-line 
 
În prezent, un rol în crearea unor centrale sau birouri de rezervări turistice îl pot juca CIT-urile, prin 
intermediul cărora se poate testa mecanismul unui astfel de sistem. În ciuda faptului că centrele 
existente nu pot prelua toate sarcinile aferente unui birou de rezervări, se pot, de pildă, centraliza 
toate informaţiile disponibile despre spaţii de cazare şi gestiona măcar orientativ situaţia cazărilor 
turiştilor veniţi la centre pentru informaţii. 
 
 
Intensificarea rolului agenţiilor de turism 
Chiar dacă agenţiile de turism nu pot juca pe termen scurt un rol hotărâtor în dezvoltarea turismului 
din judeţul Alba (în special a celui rural), mixul de canale de distribuţie nu trebuie să omită prezenţa 
unor produse şi servicii turistice în portofoliile agenţiilor. 
 

� Hotelurile şi pensiunile urbane, chiar şi cele rurale mai importante (ca număr de locuri şi 
confort), ar trebui să fie prezente în portofoliile agenţiilor de turism pentru a intra pe segmentul 
turismului de business (incluzând deplasări de afaceri, team-building-uri, etc.) şi a diminua 
astfel efectele sezonalităţii 

� Agenţiile tour-operatoare specializate în turism rural şi cultural trebuie să fie o ţintă pentru 
pensiunile din zonele cele mai reprezentative pentru tematica produselor dezvoltate de acele 
agenţii 

 
Pe termen mediu şi lung este indicat ca pensiunile să incerce colaborări cu agenţii de turism, pentru 
asta fiind necesar să îşi asume prevederile unui contract încheiat în acest sens. Elementele care 
necesită o atenţie deosebită sunt: 
 

� Existenţa şi plata avansului de către agenţie (termene de plată şi cuantumul acestuia) 
� Modificarea tarifelor (condiţii şi notificări) 
� Sistemul de rezervare (de ex. cu minim câte zile înainte de sosirea turiştilor se fac rezervările)  
� Modalitatea în care oferta pensiunii este prezentată de agenţie (pentru a se evita crearea unor 

aşteptări false clientului) 
� Sistem de discount-uri şi bonusuri în funcţie de realizări 
� Penalizări 
� Condiţiile de reziliere ale contractului 
� Cuatumul despagubirilor în cazul rezilierii 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba – Raport final Pagina 87 
 

10. PROMOVAREA SERVICIILOR TURISTICE DIN 
JUDEŢUL ALBA. DEZVOLTAREA DE EVENIMENTE 
 
 
 
PARTICULARITĂŢI PRIVIND PROMOVAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
Promovarea judeţului Alba este realizată atât de către agenţii economici din turism, cât şi de către 
administraţia publică, atât la nivel naţional (prin participarea la principalele târguri de turism ale 
României) cât şi internaţional (ex.: prin prezenţa Consiliului Judeţean la Târgul de Turism de la Berlin). 
În ultima perioadă s-a înregistrat un progres al activităţilor de promovare turistică a judeţului Alba la 
nivelul administraţiei publice, fapt apreciat drept pozitiv şi de către majoritatea operatorilor de spaţii de 
cazare intervievaţi. 
 
Promovarea spaţiilor de cazare 
Graficul de mai jos relevă numărul de menţiuni ale operatorilor de spaţii de cazare din judeţul Alba 
privind modalităţile de promovare utilizate. Astfel, publicitatea prin intermediul internetului, editarea şi 
distribuţia de broşuri / fluturaşi / cataloage si înscrierea pe portaluri web de turism / pensiuni deţin 
primele poziţii în ordinea numărului total de menţiuni. Pe de altă parte, publicitatea la posturile de 
radio naţionale, în presa naţională precum şi la posturile de televiziune naţionale sunt cel mai puţin 
utilizate1. 

 

Modalităţi de promovare utilizate de către spaţiile de cazare din judeţul Alba
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Sursa: Marketscope (analiza datelor din chestionarele cu autocompletare) 

                                                
1 Numărul totuşi mare al spaţiilor de cazare care, conform propriilor declaraţii, au apelat la publicitate radio/TV la nivel naţional, 
în ciuda costurilor mari, poate fi explicat prin faptul că e posibil ca multe pensiuni să fi apărut în diverse reportaje/advertoriale. 
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Conform graficului de mai jos, ce arată numărul total de menţiuni pentru fiecare nivel de eficienţă 
percepută de către operatorii de spaţii de cazare pentru diverse modalităţi de promovare, este 
susţinută afirmaţia că prezenţa on-line este considerată drept una dintre cele mai eficiente forme de 
promovare1. 

  

Eficienţa modalităţilor de promovare percepută de către operatori de  spaţii 
de cazare din judeţul Alba
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Sursa: Marketscope (analiza datelor din chestionarele cu autocompletare) 

                                                
1 Scala utilizată pentru eficienţă presupune următoarele niveluri: 1–foarte ineficient, 2-ineficient, 3-nici eficient, nici ineficient, 4-
eficient, 5-foarte eficient. 
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Preponderenţa turismului rural în judeţ a condus la utilizarea formelor de promovare on-line dat fiind 
costurile reduse, accesul la o bază largă de potenţiali turişti şi posibilitatea creării unui material de 
promovare mai extins care să asigure o putere de atracţie mai mare. 
 

Astfel, cel mai mare număr de menţiuni având calificativ 4 (eficient) şi 5 (foarte eficient) privind 
percepţia eficienţei diferitelor modălităţi de promovare al operatorilor de pensiuni turistice din judeţ au 
fost acordate utilizării publicităţii pe internet, a înscrierii pe portaluri web de turism / pensiuni drept 
mijloc de promovare dar şi a site-ului web propriu. 
 

Unele pensiuni au menţionat faptul că au beneficiat de publicitate la posturi naţionale de televiziune 
prin oferirea de servicii de cazare şi masă echipelor de filmare în mod gratuit în schimbul realizării de 
reportaje. Aceste forme de cooperare s-au concretizat în special în perioada sărbătorilor de iarnă, fiind 
considerate deosebit de eficiente de către proprietarii de pensiuni. 
 
Pe de altă parte mulţi dintre repondenţii intervievaţi au declarat că în special în turismul rural 
promovarea „de la turist la turist” este cea mai eficientă. 
 
Promovarea realizată de autorităţile locale: 
În ceea ce priveşte modalităţile de promovare a turismului utilizate de autorităţile locale, acestea se 
concentrează în special asupra târgurilor de turism, a site-urilor web proprii şi a publicităţii prin internet 
(alte căi în afara site-urilor web proprii). 
 

Modalităţi de promovare utilizate de către primării din judeţul Alba
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Sursa: Marketscope (analiza datelor din chestionarele cu autocompletare) 
 
Evenimentele deţin o poziţie importantă în ceea ce priveşte percepţia primăriilor asupra eficienţei 
căilor de promovare. 
 

Chiar dacă principala problemă cu care se confruntă evenimentele organizate este faptul că nu sunt 
exploatate îndeajuns din punct de vedere turistic (promovarea evenimentului nu este suficient de 
eficientă, iar participarea diverselor categorii de participanţi, atât naţionali cât şi străini, poate fi relativ 
redusă în raport cu aşteptările, motiv pentru care beneficiile aduse turismului sunt relativ limitate, cel 
puţin pe termen scurt) aportul evenimentelor în promovarea unei destinaţii este considerat 
semnificativ, principalele obiective ale evenimentelor fiind creşterea notorietăţii şi îmbunătăţirea 
percepţiei publicului. 
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Principalele evenimente anuale de interes major identificate dar şi alte idei privind acest mod de 
promovare sunt detaliate într-una din secţiunile următoare. 

Modalităţi de promovare preconizate a fi utilizate de către primării din judeţul Alba
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Sursa: Marketscope 
 

Eforturile viitoare ale primăriilor se vor concentra, conform repondenţilor, asupra organizării de vizite 
oficiale ale jurnaliştilor de specialitate („infotrips”), tipăririi de hărţi turistice precum şi asupra colaborării 
cu agenţiile de turism. Publicitatea în presa locală şi organizarea de evenimente sunt de asemenea 
luate în calcul drept modalităţi de promovare ce vor fi puse în practică. 
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PROPUNERI PRIVIND PROMOVAREA EFICIENTĂ A TURISMULUI DIN JUDEŢUL 
ALBA 
 

Această secţiune prezintă o serie de modalităţi de promovare prin care administraţia publică poate 
contribui eficient la accelerarea creşterii turismului din judeţul Alba. Trebuie precizat că ideile 
comentate în continuare nu au ca scop să se constituie într-o strategie de promovare şi comunicare, ci 
sunt doar propuneri privind o promovare eficientă a turismului în judeţ, organizate într-un succint plan 
de promovare, având la bază informaţiile culese în cadrul acestui studiu de piaţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dupa cum arată figura de mai sus, pornind de la o viziune generală rezultă o serie de obiective pe 
care le propunem a fi atinse prin eforturile de promovare, iar metodele selectate se vor constitui intr-un 
mix de promovare pentru care vom propune trei variante de buget cu activităţile aferente determinate 
de acest mix. Selectarea mixului final de promovare pe baza bugetului disponibil sau considerat optim, 
dar şi implementarea propriu-zisă vor intra în sarcina autorităţii publice, în finalul secţiunii urmând să 
se regăsească şi câteva sugestii privind metodele de evaluare e eficienţei planului. 
 

Viziune 
o În vederea construirii unei imagini turistice a judeţului Alba, este necesară 

promovarea atât în rândul turiştilor obişnuiţi („turism de masă”) cât şi în rândul unor 
cercuri socio-economice specializate 

o Pentru a creşte popularitatea judeţului este necesară apelarea la mai multe tipuri de 
căi de promovare tipice pentru rolul unei administraţii publice dar, pe cât posibil, şi 
utilizarea unor metode inedite / inovatoare / non-conformiste (ex.: internetul este 
indispensabil pentru a creşte notorietatea în rândul populaţiei, cum este nevoie de 
anumite tipuri de activităţi de relaţii publice pentru a atrage investitori; de asemenea 
este nevoie de promovare realizată pentru site-ul www.turismalba.ro) 

 
Obiective generale: 

o Construirea / consolidarea / îmbunătăţirea imaginii judeţului Alba şi atracţiilor turistice 
din judeţ, astfel încât consumatorul sau potenţialul consumator să asocieze judeţul cu 
noţiunea de „turism” – Alba să fie perceput ca un important judeţ / pol turistic al ţării; 
un punct de plecare în această direcţie îl constituie promovarea elementelor de 
unicitate şi pluralismului atracţiilor turistice 

o Creşterea notorietăţii (popularizarea) anumitor zone turistice / atracţii turistice în 
vederea atragerii de noi turişti (care să viziteze pentru prima dată judeţul în scop 
turistic - generare de „trial”) 

 

MIX DE ACTIVITĂŢI ALTERNATIVE BUGET 

BUGET 
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MIX OPTIM DE 

ACTIVITĂŢI  

 

IMPLEMENTARE 

EVALUARE 
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Mix de activităţi 
o Îmbunătăţirea site-ului www.turismalba.ro şi promovarea sa 
 
o Realizarea de materiale de informare / ghidare (broşuri, hărţi) atât în format fizic 

(distribuite în cadrul centrelor de informare turistică, evenimentelor, în aeroporturi, în 
hoteluri) cât şi în format electronic (accesibile atât de pe site-ul www.turismalba.ro, cât 
şi de pe alte site-uri cu activităţi de promovare turistică) 

 
o „PR” - în cadrul activităţilor de relaţii publice putem enumera: 

� Organizarea de activităţi turistice cu jurnalişti (presă, radio, televiziune) 
specializaţi atât în domeniul turismului (în special în cazul jurnaliştilor unor 
reviste specializate sau al realizatorilor de reportaje / documentare) cât şi în 
cel economic (în vederea atragerii de investitori), precum şi cu diverşi alţi 
formatori de opinie 

� Activităţi de lobby pe lângă autorităţile centrale în vederea promovării la nivel 
naţional / internaţional (prin intermediul târgurilor de turism precum şi a 
birourilor de promovare a turismului în străinătate) a unor identităţi / tipuri de 
activităţi / tipuri de turism în care să fie posibilă şi introducerea atracţiilor din 
judeţul Alba. De asemenea, activităţile de lobby pe lângă autorităţi ar putea 
influenţa decizia acestora de suplimentare a programelor investiţionale, sau 
de transformare a staţiunilor turistice existente din „staţiuni turistice de interes 
local” în „staţiuni turistice de interes naţional”. Activităţile de lobby pe lângă 
investitorii străini pot fi concretizate prin realizarea de sesiuni de informare 
asupra facilităţilor acordate investitorilor în turism şi oportunităţilor în domeniu 
prin intermediul diferitelor asociaţii specializate sau a camerelor de comerţ. 

o Realizarea unor evenimente1 în diferite oraşe din ţară (ex.: Timişoara, Cluj, Bucureşti) 
sau în judeţ care să atragă mass-media (precedată de promovarea evenimentului în 
sine) pot aduce importante beneficii de imagine turismului în judeţul Alba. 

 
o Participarea autorităţilor locale la târgurile de turism internaţionale (în funcţie de 

pieţele externe ţintă precum: Ungaria, Franţa, Germania, Belgia, Olanda), dar şi la 
cele naţionale, ar fi mai eficientă dacă s-ar realiza prin asociere cu sectorul privat (de 
ex. la târguri, autorităţile să distribuie şi materiale de prezentare / promovare ale 
spaţiilor de cazare) 

o Alte modalităţi de promovare includ: 
� Înfiinţarea unor muzee specializate (cum ar fi Muzeul Etnografic al Moţilor sau 

Muzeul Marilor Personalităţi) 
� Workshop-uri axate pe turism care să implice investitori în turism şi proprietari 

de pensiuni – tema principală: dezvoltarea armonioasă a zonelor tradiţionale, 
păstrarea peisajelor tradiţionale, modalităţi de cooperare şi dezvoltare 

� Înfiinţarea unor „informatori turistici electronici” (variantă totuşi costisitoare) 
sau includerea unor informaţii despre turismul din Alba în astfel de dispozitive 
care ar putea fi montate în mari centre urbane (Bucureşti, Cluj-Napoca, etc.) 

                                                
1 Analiza acestei forme de promovare este detaliată mai departe în cadrul acestui capitol 
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Buget 
 
Înainte de a contura variante de buget alocat promovării turistice, prezentăm succint tarife pentru 
câteva din principalele modalităţi de promovare (atât spaţiu media cât şi producţie publicitară) 
 

Tarife medii pe o apariţie în PRESĂ (alb-negru) – EUR fără TVA 
     

Tip de publicatie / Format 1/1 pag 1/2 pag 1/4 pag Advertorial 1/1 
     

Cotidian general central 2.500-4.500 1.000-2.500 500-1.300 2.500-4.000 
     

Cotidian central de afaceri 3.000-4.000 1.500-2.000 800-1.200 3.000-4.000 
     

Cotidian general regional 1.000-2.000 500-1.000 250-500 1.000-2.000 
     

Cotidian general local 300-800 150-500 100-300 300-800 
     

Periodic de afaceri 2.500-3.000 1.200-1.700 700-900 2.500-3.000 
     

Periodic de turism 1.000-2.000 600-1.300 400-800 1000-2.000 
     

Periodic de amenajări interioare 2.000-4.000 1.200-2.500 700-1.500 2.000-4.000 
 

Tarife medii pe o apariţie în PRESĂ (color) – EUR fără TVA 
     

Tip de publicatie / Format 1/1 pag 1/2 pag 1/4 pag Advertorial 1/1 
     

Cotidian general central 5.000-7.500 2.500-5.000 1.500-2.500 5.000-7.000 
     

Cotidian central de afaceri 4.500-6.000 2.500-3.200 1.300-1.800 4.500-6.000 
     

Cotidian regional general 2.500-4.000 1.200-2.300 700-1.300 2.500-4.000 
     

Cotidian local general 800-1500 500-800 300-500 800-1,500 
     

Periodic de afaceri 2.500-3.000 1.200-1.700 700-900 2.500-3.000 
     

Periodic de turism 1.000-2.000 600-1.300 400-800 1.000-2.000 
     

Periodic de amenajări interioare 2.000-4.000 1.200-2.500 700-1.500 2.000-4.000 
 

Tarife medii pe o difuzare la RADIO pe diverse intervale de audienţă – EUR fără TVA 
    

Durata 30'’ 20'’ Emisiuni tematice 
       

Interval audienţă Varf Normal Varf Normal Varf Normal 
       

Radio naţional general (Europa 
FM, Radio21, Kiss Fm, Pro FM etc.) 700 400 500 300 500-700 300-400 
       

Radio regional general 200-300 50-150 150 50-70 n/a n/a 
       

Radio local general 30-100 10-60 10-50 5-20 10-100 5-50 
       

Radio de "nişă" (sport, etc.) 50-500 20-300 30-200 5-50 50-500 20-300 
 

Tarife medii pe o difuzare la TV  
pe diverse intervale de audienţă pentru 30 de secunde(EUR fără TVA)1 

   

Post de televiziune Vârf Normal 
   

Pro Tv 2.500 – 4.000 700 – 900 
   

Antena 1 1.500 – 2.000 300 – 600 
   

TVR 500 – 1.000 100 – 300 
 

La nivelul pieţei, punctul de rating în TV are un tarif mediu de 500 EUR / 30 secunde. 
 
De asemenea pot fi utilizate spoturi în cadrul emisiunii („solo spot” semnalizate prin simbolul „p”), însă 
acestea atrag tarife mult mai mari (ex.: ProTv: 5.000 – 6.000 EUR fără TVA, Antena 1: 3.000 – 3.500 
EUR fără TVA, TVR 1.200 – 2.000 EUR fără TVA) 

                                                
1
 Tarifele sunt calculate pornind de la puncte rating (de audienţă – în mediul urban un punct de audienta are 112.000 

persoane), tariful final al difuzarii se calculeaza inmultind tariful pe punct de rating cu numarul de puncte rating al emisiunii 
postului respectiv (de ex. 500 EUR tariful punctului de rating inmultit cu 6 puncte de rating = 3.000 EUR pe spot); tarifele 
prezentate au fost calculate pe baza unor cote de audienţă medii pentru staţiile şi perioadele indicate 
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Tarife aferente diverselor tipuri de PRODUCŢIE PUBLICITARĂ (EUR fără TVA) 
   

Materiale Mod tarifare Tarife medii 
   

Tipărituri color Pagina A4 0,20-1,00 
   

Banner outdoor (material şi imprimare) metru patrat 20-60 
   

Spot TV (filmare şi producţie) spot 30 sec 400-10.0001 
   

Spot radio (înregistrare şi producţie) spot 30 sec 20-700 
 

 

Tarife medii pentru publicitate pe site-uri INTERNET, în formate 
uzuale (200*200 pixeli, 80*320 pixeli etc, EUR fără TVA) 

  

Forma apariţiei Per 1.000 de afişări 
  

Pop-up add pe site din top 20 10-40 
  

Pop-up add pe site "normal" (cu trafic mediu) 5-25 
  

Banner pe site din top 20 10-35 
  

Banner pe site "normal" (cu trafic mediu) 5-20 
  

Pagină intermediară cu reclamă  5-35 
 
Se consideră că banner-ele ce conţin un link către site-ul promovat şi paginile intermediare cu reclamă 
înregistrează cea mai mare eficienţă. Pop-up-urile în schimb pot fi blocate de către browsere, ceea ce 
conduce la un nivel mai scăzut de afişări. 
 
 

Tarife pentru diverse forme de afişaj publicitar stradal 
  

Forma de spaţiu publicitar stradal EUR fără TVA / lună 
  

Banner pe o clădire 500-5.000 
 . 

Afişaj stradal - zone intens circulate 500-2.000 
  

Banner între stâlpi, Bilboard, Backlit-uri,  
Fronlit-uri, Ecrane Digitale, Direcţionale 300-2.000 

 
Aceste tarife pot varia semnificativ în funcţie de mărime şi amplasament (tarifele variază consistent şi 
între diferite oraşe). 
 

                                                
1 În functie de complexitate: 400 -1.000 euro spot cu imagini montate de la client + cateva elemente de grafica şi text, 1500-
4.000 euro imagini plus elemente de grafica speciale, 5.000-10.000 concept + creatie + montaj etc. 
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Tabelele de mai jos cuprind 3 variante de buget şi o schiţare cu caracter orientativ asupra alocării 
resurselor financiare pe activităţi1: 
 

Mix de activităţi ce pot fi folosite într-o campanie de promovare  
în funcţie de diferite valori ale bugetului alocat în decursul unui an 

 

Buget pesimist ≈ 100.000 EUR 
 

Mix de activităţi şi bugetul alocat fiecăreia 
 

� Pagină reclamă în presă (color), în cotidian central general     =  3.500 EUR * 4     =  14.000 EUR 
� Advertorial în periodic de afaceri                    =   3.000 EUR * 2    =  6.000 EUR 
� Advertorial în periodic de turism                       =   1.500 EUR * 6   =  9.000 EUR 
� Emisiuni tematice la posturi de radio naţionale = 350 EUR * 12  =  4.200 EUR 
� Tipărituri color:            =             7.200 EUR + 8.000 EUR        = 15.200 EUR 

o Hărţi / Materiale de prezentare cu hărţi = 0.6 EUR * 4 (format A2 = 4 format A4) * 3.000 = 7.200 EUR 
o Materiale de promovare (ocupând un format A4) = 0.8 EUR* 10.000 = 8.000 EUR 

� Bannere site-uri top 20    =   100.000 afişări* 20 EUR * 5 site-uri     =    10.000 EUR 
� Participarea la 2 târguri de turism (6.500 EUR + 3.500 EUR) = 10.000 EUR 
� Organizarea de evenimente, inclusiv promovarea lor = 15.000 EUR 
� Realizare de prezentări electronice si distribuţia acestora către agenţii de turism, website-uri specializate, 

organizaţii în turism etc = 16.000 EUR 
 
 

Buget echilibrat ≈ 300.000 EUR 
 

Mix de activităţi şi bugetul alocat fiecăreia 
 

� Pagină reclamă în presă (color) în cotidian central general     =  3.500 EUR * 8     =  28.000 EUR 
� Pagină reclamă în presă (color) în cotidian central de afaceri  =  3.500 EUR * 6    =  21.000 EUR 
� Advertorial periodic - publicaţie afaceri                    =   3.000 EUR * 7    =  21.000 EUR 
� Advertorial în periodic - publicaţie turism                       =   1.500 EUR * 8   =  12.000 EUR 
� Emisiuni tematice la posturi de radio naţionale = 350 EUR * 12  =  4.200 EUR 
� Tipărituri color:            =            14.400 EUR + 16.000 EUR        = 30.400 EUR 

o Hărţi / Materiale de prezentare cu hărţi = 0.6 EUR * 4 (format A2) * 6.000 = 14.400 EUR 
o Materiale de promovare (ocupând un format A4) = 0.8 EUR* 20.000 = 16.000 EUR 

� Bannere site-uri top 20      =          500.000 afişări* 20 EUR * 6 site-uri     =    60.000 EUR 
� Realizare de prezentări electronice si distribuţia acestora către agenţii de turism, website-uri specializate, 

organizaţii în turism etc = 18.000 EUR 
� Participarea la 3 târguri de turism: 10.000 EUR, 5.500 EUR, 3.500 EUR = 19.000 EUR 
� Organizarea de evenimente (inclusiv promovarea lor) = 80.000 EUR 

 

Buget optimist ≈ 500.000 EUR 
 

Mix de activităţi şi bugetul alocat fiecăreia 
 

� Pagină reclamă în presă (color) în cotidian central general     =  3.500 EUR * 10     =  35.000 EUR 
� Pagină reclamă în presă (color) în cotidian central de afaceri  =  3.500 EUR * 6    =  21.000 EUR 
� Advertorial în periodic de afaceri                    =   3.000 EUR * 6      =  18.000 EUR 
� Advertorial în periodic de turism                       =   1.500 EUR * 8    =  12.000 EUR 
� Emisiuni tematice la posturi de radio naţionale = 350 EUR * 12  =  4.200 EUR 
� Tipărituri color:            =             21.600 EUR + 20.000 EUR       = 41.600 EUR 

o Hărţi / Materiale de prezentare cu hărţi = 0.6 EUR * 4 (format A2) * 9.000 = 21.600 EUR 
o Materiale de promovare (ocupând un format A4) = 0.8 EUR* 25.000 = 20.000 EUR 

� Bannere site-uri top 20      =          1.000.000 afişări* 20 EUR * 9 site-uri =    90.000 EUR 
� Participarea la 4 târguri de turism: 15.000 EUR, 10.000 EUR, 6.500 EUR, 3.500 EUR = 35.000 EUR 
� Organizarea de evenimente (inclusiv promovarea lor) = 135.000 EUR 
� Realizare de prezentări electronice si distribuţia acestora către agenţii de turism, website-uri specializate, 

organizaţii în turism etc = 18.000 EUR 
� Afişaj stradal (6 m*4m = 24 metri pătraţi*50 = 1.200 EUR + spaţiu = 5.000 EUR * 2 luni) = 11.200 EUR 
� Producţie publicitară spot TV (1 spot TV a 15 secunde = 6.000 EUR) şi spaţiu publicitar TV în perioada de vârf = 

6.000 EUR + 1.500 EUR (cost pe difuzare) *50 difuzări = 6.000 EUR + 75.000 EUR = 81.000 EUR 

                                                
1 Va rugăm a se ţine cont de faptul că nu au fost luate in considerare reducerile oferite pentru derularea unei campanii întregi, ci 
s-au utilizat în general preţuri de listă medii (rate card) 
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Variante de Buget 

Obiective urmărite pentru diferite variante de buget 
Pesimist Echilibrat Optimist 

    

Colaborări cu ONG-uri, cu asociaţii în turism din străinătate 
specializate în turism în general sau în anumite tipuri de turism 

   

Îmbunătăţirea prezenţei on-line, specularea beneficiilor de 
imagine aduse de website-uri specializate în promovarea 
judeţului / site-ului www.turismalba.ro 

   

Creşterea notorietăţii generale a zonelor turistice din judeţul 
Alba 

   

Creşterea fluxului de turişti sosiţi pentru şederi scurte / prima 
oară / aflaţi în tranzit 

   

Îmbunătăţirea mediului concurenţial prin evenimente axate pe 
educare / informarea operatorilor din turism 

   

Creşterea popularităţii celor mai reprezentative obiective 
turistice din judeţul Alba 

   

Popularizarea atracţiilor turistice cu număr redus de vizitatori    
Atragerea unui număr mai mare de turişti    
Atragerea sponsorilor în diferite campanii de responsabilitate 
socială, informarea publicului, conservarea tradiţiilor, protecţia / 
conservarea mediului înconjurător 

   

Atragerea potenţialilor investitori    
Atragerea de noi segmente de consumatori    
Fidelizarea turiştilor    
 
Legenda 
Acoperire a obiectivului la un nivel inferior - mediu Acoperire a obiectivului la un nivel  mediu - superior 
 
 
 
Evaluarea eficienţei 
 
Activităţile de control propuse vizează practic fiecare activitate de promovare în parte iar o imagine 
bine conturată a influenţei acestora se poate realiza în decurs de, sau după un an de la începerea 
activităţilor de promovare (în funcţie de specificul activităţii). Principalele căi de control includ: 
 

o Monitorizarea traficului site-ului www.turismalba.ro  
 

o Realizarea unor cercetări de marketing cantitative (cu turişti - prin care să fie evaluat, 
de exemplu, în ce masură promovarea realizată a avut vreun rol în decizia de a vizita 
judeţul) şi calitative (discuţii cu factori de decizie din mediul turismului, cu membrii 
Grupului de Lucru pentru Turism, pentru a discuta percepţia acestora asupra 
promovării realizate sau efectele acesteia asupra creşterii volumului activităţii în 
turism) 

 
o Monitorizarea presei de specialitate pentru a înţelege în ce măsură s-a produs o 

îmbunătăţire a prezenţei judeţului Alba în mass-media, precum şi evaluarea imaginii / 
direcţiilor de îmbunătăţire a imaginii existente în presă 

 
o Monitorizarea numărului de participanţi la evenimentele organizare de autoritatea 

publică, respectiv de vizitatori la standul judeţului Alba la târgurile de turism 
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SUGESTII PRIVIND FORMA / CONŢINUTUL MATERIALELOR PROMOŢIONALE 
 
Materialele de promovare fizice (tipărituri - pliante / broşuri / hărţi etc.) sunt o importantă 
componentă în acţiunile de promovare a turismului din judeţul Alba. Importanţa acestora a fost 
recunoscută şi de unităţile de cazare şi de primăriile din judeţ, după cum s-a detaliat pe parcursul 
acestui capitol.  
 
Acest mijloc de promovare a ofertei turistice din judeţul Alba are avantajul unei „apropieri” faţă de 
consumator prin rolul său informativ. 
 
Mai jos includem o serie de sugestii despre conţinutul, respectiv forma materialelor promoţionale 
realizate de autorităţile publice, care ar putea spori succesul în rândul turiştilor sau potenţialilor turişti: 
 
Conţinut 

 
• Descrieri clare, succinte şi incitante ale produselor turistice / destinaţiilor turistice 

promovate, în locul unei prezentări exhaustive, cu prea mult text / informaţie, care ar 
plictisi sau confuza cititorul (materialele trebuie să aibă şi rol de „teaser”) 

 
• Este de preferat ca materialele de promovare să fie concepute respectând o anume 

segmentare a tipurilor de turişti cărora vor fi adresate, precum şi a tipurilor de activităţi 
turistice vizate sau a elementelor motivaţionale specifice acestor segmente de turişti.  

o Categoriile generice de obiective trebuie promovate mai ales prin materiale 
separate, care să accentueze exact atracţiile şi beneficiile tipurilor de turism 
respective (fără a exclude inserarea unor trimiteri către alte elemente de potenţial 
turistic din Alba) 

o Oferta să se concentreze asupra unui anumit produs turistic sau a unei serii de 
atracţii turistice similare ce împreună deţin o individualitate puternică (De ex.: 
Cetăţile din zona Sebeşului sau Peşterile din zona Gârda - Arieşeni).  

o În funcţie de această segmentare a turiştilor ţintă şi de particularităţile fiecărui 
segment, trebuie adaptat conţinutul materialelor de promovare – de exemplu, în 
Bucureşti se poate insista pe promovarea de sejururi, în timp ce în ţări precum 
Franţa, Olanda, Belgia, Germania ar putea avea un succes mai mare promovarea 
de circuite iar în Ungaria turismul de weekend.  
 

• Hărţile trebuie să fie astfel realizate încât să îndeplinească cu succes două funcţii: 
o Ghidare: să fie precise şi actualizate astfel încât să poată fi folosite pentru 

deplasări în zone necunoscute turiştilor, pe baza facilitării unei orientări intuitive 
o Informare: să ofere informaţii cât mai complete (să fie însemnate localităţile cu 

pensiuni), precise şi uşor de înţeles asupra categoriei de informaţii căutate 
(pensiune, mănăstire etc.)  
 
 

Forma: 
 

• Sporirea atractivităţii vizuale a materialelor de promovare – imagini mai sugestive, accent 
pe unicităţi 

 

• Se poate încerca folosirea în principal a culorilor verde, galben, albastru (culorile siglei 
www.turismalba.ro) şi alb într-o combinaţie placută şi atractivă. 

 

• Pliantele/broşurile pot conţine mici obiecte care să reprezinte judeţul (de ex: o rămurică de 
brad sau un semn de carte cu un model tradiţional) 

 

• Se poate încerca amplasarea de panouri de mari dimensiuni pe drumurile europene / 
naţionale care străbat judeţul Alba pentru a le stârni interesul celor care doar tranzitează 
judeţul 

 

• Atracţiile turistice importante din judeţ pot fi prezentate prin intermediul panourilor în 
oraşul Alba Iulia şi în celelate oraşe din judeţ, pentru a le stârni interesul turiştilor de 
afaceri sau a specialiştilor care vin în oraşe pentru a participa la evenimente 
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PARTICULARITĂŢI PRIVIND PROMOVAREA ON-LINE 
 
Site-ul www.turismalba.ro poate deveni unul dintre cele mai importante mijloace de promovare a 
turismului din judeţ. 
 

După cum s-a amintit în capitolul „9. Distribuţia serviciilor turistice din judeţul Alba”, site-urile web sunt 
un element cheie în promovarea turismului rural, în cazul căruia se foloseşte majoritar distribuţia 
directă, iar primul contact este de multe ori înlesnit de prezenţa on-line a ofertei de cazare şi a unor 
date de contact.  
 

Pentru a fundamenta câteva propuneri privind îmbunătăţirea prezenţei on-line a turismului în Alba, au 
fost analizate site-uri asemănătoare pentru câteva din judeţele concurente: Mureş, Sibiu, Hunedoara, 
Cluj, Neamţ (dintre acestea, judeţul Sibiu iese în evidenţă printr-un site extrem de atrăgător, situaţie 
normală ţinând cont de proiectul desfăşurat în anul 2007) 
 

Marketscope a analizat şi o serie de portaluri de turism semnificative ca prezenţă şi realizare, care 
promovează ofertele de servicii turistice din zonele rurale din ţări vest europene (Spania, Franţa) şi pe 
care le-am considerat etalon / model. Astfel, propunem în continuare câteva căi de creştere a 
eficienţei promovării prin website-ul www.turismalba.ro:  
 
Formă şi funcţionalitate: 

• Mix-ul de culori ales trebuie să fie mai puţin strident (eventual folosite preponderent culorile 
din logo – galben, albastru, verde), iar fundalurile unor pagini să fie albe - culorile nu trebuie 
să fie prea puternice şi deranjante 

• Prima pagină poate include o secţiune de imagini „interschimbabile”, cu link-uri către paginile 
atracţiilor turistice fotografiate, ce reprezintă exact produsele turistice cheie ale judeţului („ski”, 
„tradiţii în sate moţeşti”, „lăcaşe de cult”, „monumente şi muzee”, „aventură montană”) 

• Aşezarea butoanelor în meniu să fie realizată într-o formă liniară, mai simplă, pentru a facilita 
şi a face mai intuitivă căutarea şi accesarea informaţiilor vizate 

 

• Vizual, numărul mare de elemente încarcă pagina şi îngreunează citirea rapidă a informaţiilor 
- ar trebui implementată o soluţie simplificată de prezentare a informaţiilor 

• Timpul de încărcare al paginilor este relativ mare, îngreunând navigarea (o parte a problemei 
îl constituie animaţiile complicate), şi deci ar trebui redus prin „scripturi” mai simple, dar de 
efect 

• Folosirea multor tipuri de font-uri, împreună cu caractere aldine şi scris cursiv determină 
îngreunarea concentrării asupra citirii textului. Pentru a crea premisele unei parcurgeri facile a 
conţinutului site-ului se recomandă folosirea unui singur tip de font şi scrierea cursivă sau cu 
caractere aldine doar pentru cuvintele cu adevărat de impact. 

 
Conţinut: 

• Categoriile Cultură, Tradiţii şi Obiective să fie grupate într-o singură secţiune – Atracţii 
• Categoriile Ştiri, Download şi „Rent a car” să fie incluse într-o singura secţiune – Informaţii 

utile 
• Categoria Agenţii de turism ar trebui inclusă în secţiunea Cazare 
• Categoria Sport să fie transformată în „Sport şi aventură” şi inclusă în secţiunea Activităţi 
 

Noua structură de prezentare a informaţiilor ar putea include următoarele categorii şi subcategorii: 
Prezentare generală 

o o pagină foarte vizuală  
o prezentat pe scurt şi sugestiv judeţul Alba, sub forma unei „coperţi”, a unei 

introduceri care să îi facă pe turişti să dorească să afle informaţii în amănunt 
despre atracţiile turistice din Alba navigând pe site, dar mai degrabă vizitând 
judeţul 

Identitate 
o Istoria judeţului 
o Personalităţi marcante  
o Simboluri şi unicitate 
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Atracţii 
Toate atracţiile turistice prezentate trebuie să fie descrise succint, sa fie insotite de cel putin o 
imagine şi să fie reprezentate pe o hartă care să poată fi accesată de pe pagina atracţiei 
respective. 

o Naturale: 
� Unicităţi (Ex: Peştera Gheţarul Scărişoara, Detunatele) 
� Chei 
� Peşteri (secţiune care include avenele, tăurile etc.) 
� Floră & Faună 

o Culturale: 
� Mănăstiri şi biserici 
� Cetăţi şi casteluri (include situri arheologice şi alte atracţii similare) 
� Monumente şi muzee 
� Gastronomie (mâncăruri - reţete şi băuturi tradiţionale / renumite; de ex: 

balmoşul sau vinul de Jidvei) 
� Etno: 

• Dansuri, port şi instrumente muzicale populare 
• Case foarte vechi (incluzând construcţiile specifice cum sunt piua sau 

vâltorile) 
• Legende şi mitologie  
• Meşteşuguri 
• Minerit 
• Grai (regionalisme) 

Cazare 
o Un sistem interactiv de căutare a unităţii de cazare dorite după cât mai multe criterii 

dintre următoarele: 
� Destinaţie/zonă 
� Nume 
� Tarif (intervale, de ex. între 70 şi 100 RON etc.) 
� Tip unitate de cazare 
� Servicii suplimentare oferite (de ex. foişor sau plimbări cu sania trasă de cai) 
� Disponibilitatea camerelor într-o anumită perioadă stabilită de turist 

o Pagina care prezintă unităţile de cazare găsite în conformitate cu criteriile selectate ar 
trebui să conţină următoarele informaţii: 

� Imagini reprezentative  
� Date de contact 
� Număr de camere şi număr de locuri aferente 
� Descriere succintă a unităţii de cazare 
� Tarife 
� Alte informaţii atractive / relevante 

 
Calendar de evenimente 

o Informaţii (descriere, zonă şi perioada desfăşurării) actualizate în mod regulat şi din 
timp – despre expoziţii, festivaluri, conferinţe şi alte evenimente planificate în judeţul 
Alba) 

o Un sistem interactiv de căutare a tipului de eveniment dorit, după cât mai multe dintre 
criteriile: 

� Localitate / zonă 
� Nume 
� Tip eveniment 
� Perioada desfăşurării (cu posibilitatea alegerii atât a unei singure zile dând 

click pe un calendar aferent sistemului de căutare, cât şi a unei perioade prin 
alegerea primei şi ultimei zile) 

Informaţii utile 
o Centre de informare (orar, date de contact şi hartă cu centrele de informare din judeţ) 
o Ştiri 
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o Download (secţiune de „download” a hărţilor turistice, a ghidurilor turistice etc.) 
o Contacte utile (Salvamont, Poliţia, Salvarea, spitalele/farmaciile din judeţ şi alte 

informaţii care se pot dovedi de interes pentru turişti.) 
o Vremea 
o Abonare newsletter 
o Lista cu organizaţiile / asociaţiile specializate în anumite domenii (de ex. speologie) 

din judeţ şi datele lor de contact sau link-uri către site-urile lor 
o Rent a car 
o Afaceri (de ex. listă de săli de conferinţă şi organisme ale administraţiei publice care 

sprijină investitorii, cu prezentare şi date de contact) 
o Alte informaţii care ar putea fi considerate relevante (în special care să vină în ajutorul 

străinilor: lista + localizarea pe hartă + datele de contact + orarul unităţilor de schimb 
valutar; lista + datele de contact ale unor firme de taxi, etc.) 

Cum ajungi în Alba 
o hartă a judeţului cu principalele căi de acces către judeţ / zone turistice din judeţ 

(rutier, feroviar, aerian);  
o eventual link-uri către www.infofer.ro, firme de transport rutier de calatori active în 

judeţ şi companii aeriene care oferă zboruri către / dinspre cele mai apropiate 
aeroporturi importante (Cluj, Timiş, Sibiu), împreună cu orarul zborurilor şi mijloace de 
transport de legătură 

o Harta mijloacelor de transport în comun din judeţ şi o descriere a staţiilor şi a orarului 
(pe oraşe/zone, cu posibilitate de download) 

Activităţi 
o Locuri de agrement în judeţ (teatre, cinematografe, baze sportive, parcuri etc.) 
o Sport şi aventură (în special ski, parapantă, canoe, ATV, dar nu numai) 
o Circuite (exemple de circuite/trasee care se pot urma în judeţul Alba) 
o Alimentaţie publică (restaurante, baruri etc.) 

Hartă a site-ului 
 
Pe fiecare pagină vizitatorii www.turismalba.ro trebuie să poată accesa pagina principală şi să aibă 
acces şi la o pagina cu hărţile judeţului, care să fie realizate cât mai în amănunt, cu informaţii la zi şi 
care să permită, interactiv, alegerea detaliului dorit din hartă, ce va conţine următoarele informaţii: 

• Zonă 
• Tipul atracţiei 
• Unitate de cazare în funcţie de tipul ei 
• Orice combinaţie între cele 3 variante 

 
 

Pentru a percepe şi formele de relief e de preferat o hartă geografică (si secundar administrativă), 
zonele în care este împărţit judeţul să fie mai puţine (de ex: cele 10 zone „delimitate” in acest raport) 
iar toate hărţile să conţină infrastructura rutieră / de acces. 

 
Site-ul trebuie să fie tradus în limbile ţărilor din care provin cei mai mulţi dintre turişti (şi nu trebuie 
uitate cele de circulaţie internaţională). 
 
Pe termen mediu şi lung, după implementarea a cât mai multora din soluţiile prezentate mai sus, se 
poate viza în plus: 

• Facilitatea de a rezerva / plăti on-line serviciile de cazare dorite 
• Cu un click pe fiecare unitate de cazare prezentă pe hartă să se deschidă o pagină de 

prezentare a respectivei unităţi de cazare 
• Cu un click pe fiecare atracţie turistică prezentă pe hartă să se deschidă o pagină de 

prezentare a respectivei atracţii şi câteva poze sugestive ale respectivei atracţii, cum se 
ajunge acolo şi ce opţiuni de cazare sunt în preajmă 

• Harta cu unităţile de cazare să le arate numai pe cele rămase în urma căutării după anumite 
criterii (Ex: numai pensiunile de 2 margarete din zona X) 
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Ca metodă de promovare nonconformistă, se pot adăuga link-uri către filmuleţe de prezentare rulate 
pe site-uri de „file sharing” gen www.youtube.com (de ex.: pe pagina „Prezentare generală” un link 
către un scurt filmuleţ de prezentare a judeţului Alba, sau cu secvenţe de la o sesiune de ski). Totuşi, 
trebuie ţinut cont de toate implicaţiile pozitive şi negative aferente utilizării unui astfel de site. 
 

Un aspect care poate fi îmbunătăţit este optimizarea website-ului pentru a fi generat în prima pagina a 
căutării în motoarele de căutare Google şi Yahoo după anumite cuvinte cheie sau combinaţii de 
cuvinte cheie. O căutare după cuvintele cheie „turism” şi „Alba” în motorul Google returnează prima 
pagină în care site-ul www.turismalba.ro apare între primele 5 variante de selecţie. O căutare după 
aceleaşi cuvinte cheie în Yahoo nu returnează www.turismalba.ro pe prima pagină, rezultatul cel mai 
apropiat fiind o pagină de prezentare a turismului din judeţul Alba a Consiliului Judeţean, intre primele 
trei rezultate. 
 

Exemple de combinaţii de cuvinte cheie după care www.turismalba.ro ar trebui să apară pe prima 
pagină a rezultatelor şi, pe cât posibil, cât mai sus pe pagină, sunt: 

� Turism+rural 
� Turism+Apuseni 
� Turism+pensiune 
� Turism+tradiţii 
� Turism+etnografie/etnografic 
� Turism+folclor 
� Turism+Ardeal 
� Turism+Transilvania 
� Turism+cultură/cultural 
� Ghid+turistic 
� Romania+tourism+rural 
� Romania+tourism+etno 
� Romania+tourism+culture 
� Romania+tourism+traditions 
� Romania+ tourism+Transilvania 
� Romania+ tourism+Apuseni 
 

O altă direcţie care ar putea fi abordată pentru promovarea www.turismalba.ro este schimbul de link-
uri cu site-uri care promovează oferte turistice similare ca tipologie şi nu numai, cum ar fi cele de mai 
jos (totusi, trebuie avut grijă de ales acele site-uri care să nu afecteze exercitarea rolului site-ului 
www.turismalba.ro ca principal instrument de informare despre tot ce înseamnă turism în Alba): 

� www.antrec.ro 
� www.turismrural.com 
� www.agroturism.com 
� www.pensiunituristice.com 
� www.pensiuneturistica.ro 
� www.turism.ro 
� www.tourismguide.ro 
� www.ghidulturistic.ro 
� www.hoinari.ro 
� www.dordeduca.ro 
� http://alpinet.org 
� www.apuseniturism.ro 
� www.speologie.ro 

 

Alte tipuri de site-uri pe care poate fi promovat www.turismalba.ro sunt: 
� Site-urile târgurilor de turism 
� Site-urile primăriilor din judeţ 
� Site-uri de sugestii privind petrecerea timpului liber / evenimente, de tip www.b24fun.ro sau 

www.sapteseri.ro 
 

www.turismalba.ro trebuie să apară în toate materialele de promovare a turismului din Alba. 
 

De asemenea, site-ul se poate promova în cadrul evenimentelor, prin intermediul bannerelor, dar şi pe 
alte site-uri comerciale, cu trafic de vizitatori care să se afle în target-ul stabilit. 
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EVENIMENTE LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA CU IMPACT ASUPRA 
DEZVOLTĂRII TURISMULUI 
 
Evenimentele care susţin în mod direct sau în mod indirect dezvoltarea turismului din judeţul Alba 
trebuie concepute şi realizate ţinându-se cont de anumite obiective specifice. Poate cel mai important 
obiectiv al organizării de evenimente este creşterea notorietăţii turismului din judeţul Alba. Astfel, un 
grad ridicat de expunere a ofertei turistice din judeţul Alba în rândul posibililor turişti este de 
importanţă maximă. 
 
Organizarea de evenimente specializate, cu impact în domeniul turismului, trebuie să fie una din 
direcţiile centrale în care să se canalizeze eforturile de promovare a turismului din judeţul Alba datorită 
rolului de a pune în contact agenţii care activează pe piaţa turismului sau o influenţează: 
 

• reprezentanţi ai spaţiilor de cazare 
• agenţii de turism 
• turişti 
• organisme ale administraţiei publice cu rol de susţinere a dezvoltării turismului 
• instituţii / organizaţii specializate în turism 
• mass-media  

 
Printr-o facilitare a comunicării între aceşti agenţi se pot realiza legături de afaceri şi alte tipuri de 
colaborări, care susţin pe termen lung dezvoltarea turismului din judeţul Alba. 
 
Adesea, turiştii nu pot vedea / testa serviciile turistice pe care intenţionează să le cumpere sau nu sunt 
hotărâţi ce serviciu sa aleagă. Din acest motiv, evenimentele joacă un rol crucial în inspirarea de 
încredere turiştilor şi în atragerea lor (elemente care pot declanşa luarea deciziei de a vizita judeţul 
Alba). 
 
În cazul participării la târguri specializate de turism (locale – Braşov, Timişoara etc – şi 
naţionale), punerea în contact a potenţialilor turişti cu oferta turistică a judeţului şi poate cu unii 
localnici (îmbrăcaţi în costume populare, care servesc mâncăruri şi băuturi tradiţionale1) sporeşte 
şansele ca potenţialii turişti să se transforme în viitori turişti. 
 
Un loc aparte îl deţine Târgul Naţional de Turism Rural, ocazie cu care operatorii spaţiilor de cazare 
din mediul rural şi agenţiile de turism, în special cele axate pe oferte în zona centrală a Transilvaniei 
sau cele axate pe comercializarea produselor turistice rurale (agenţii de turism care lucrează in 
special cu turişti străini) pot demara construirea de produse turistice. 
 
În plus, la acest târg, un beneficiu major l-ar putea constitui invitarea organismelor din administraţia 
publică din străinătate, din zone unde se practică în special turism rural, împreună cu care se pot face 
primii paşi spre o potenţială relaţie de cooperare / parteneriat cu scopul susţinerii dezvoltării turismului 
rural. 
 

De asemenea, asociaţii / organizaţii de turism rural internaţionale (Ex: Eurogites) pot avea o influenţă 
pozitivă în rândul reprezentanţilor pensiunilor din Alba, care ar putea beneficia de pe urma împărtăşirii 
experienţei în turism rural pe care o deţin respectivele asociaţii / organizaţii. 
 

Un alt obiectiv ar fi abordarea şi atragerea posibililor investitori, segment ţintă foarte important întrucât 
poate determina investiţii majore în infrastructura turistică din judeţ, care la momentul actual, în 
general, este insuficient dezvoltată, asa cum am văzut de-a lungul raportului. Acest segment de 
evenimente merită o atenţie deosebită cu atât mai mult cu cât se constată momentan că se 
desfăşoară un număr relativ redus de evenimente de afaceri în judeţ, care, în mod indirect, pot 
determina realizarea unor investiţii în turismul din judeţul Alba. 

                                                
1 In cadrul oricăror târguri de turism destinate publicului larg este recomandată organizarea de mici evenimente (eventual în 
colaborare cu mediul privat) în cadrul târgului (de ex. concursuri) pentru a spori impactul asupra potenţialilor turişti  
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În continuare am realizat un tabel al unora dintre cele mai importante evenimente turistice anuale 
din judeţul Alba (o listă cu evenimente având implicaţii strict în plan local se regăseşte anexată 
acestui raport): 
 

Eveniment Tip de eveniment Locul 
desfăşurării Data desfăşurării 

Apulum Agraria afaceri Alba Iulia septembrie 
Târgul Naţional de Turism Rural afaceri Albac septembrie 
Festivalul Cetăţilor Dacice cultural, festiv Cricău iunie 

Festivalul "Toamna cugireană" cultural, festiv, 
folcloric Cugir septembrie 

Bienala intercontinentală de 
grafică mică 

cultural-artistic Aiud iunie 

Colocviile de literatură şi arte cultural-artistic Aiud mai 
Festivalul de obiceiuri şi datini 
populare cultural-artistic Aiud februarie 

Festivalul internaţional al filmelor 
de foarte scurt metraj cultural-artistic Aiud mai 

Festivalul internaţional de 
documentare artistice şi arta foto cultural-artistic Aiud octombrie 

Festivalul internaţional de umor 
(epigramă şi caricatură): Epigrafix 

cultural-artistic Aiud aprilie, mai 

Festivalul de teatru "Poveşti 
pentru Copii si Oameni Mari" cultural-artistic Alba Iulia octombrie 

Tabara de creaţie plastică cultural-artistic Blaj august 
Zilele Cetăţii Câlnic cultural-artistic Câlnic iunie 
Zilele oraşului cultural-artistic Alba Iulia august 

Zilele culturale Liviu Rebreanu cultural-artistic, 
comemorativ Aiud septembrie 

Zilele oraşului cultural-artistic, 
divertisment Alba Iulia iunie 

Ziua Naţională cultural-artistic, 
divertisment 

Alba Iulia noiembrie - 
decembrie 

Tabăra Internaţionala de Artă 
Plastică “Inter-Art" cultural-artistic, social Aiud august 

Tabara internationala de creatie 
pentru tineret cultural-artistic, social Aiud iulie 

Festivalul Internaţional "Lucian 
Blaga" cultural-comemorativ 

Alba Iulia, 
Sebeş, 
Lancrăm 

mai 

Tabăra Frăţia cultural-etnic Lopadea Nouă iulie 
Târgul de Fete de pe Muntele 
Găina cultural-folcloric Avram Iancu iulie 

Serbarea Narciselor cultural-folcloric Bucium mai 
Târgul de la Călineasa cultural-folcloric Gârda de Sus iulie 
Zilele Gheţarului cultural-folcloric Gârda de Sus august 
Ziua Lemnarului cultural-folcloric Horea august 
Festivalul cântecului popular 
românesc "Strugurele de aur" cultural-folcloric Jidvei septembrie 

Expoziţia naţională de icoane, 
concert de colinde cultural-religios Aiud decembrie 

Congresul Spiritualităţii 
Româneşti 

cultural-religios Alba Iulia noiembrie 

Festivalul Memorial „Mărioara 
Puscaş“ cultural-sportiv Alba Iulia, 

Zlatna  septembrie, iulie 
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Eveniment Tip de eveniment 
Locul 

desfăşurării Data desfăşurării 

Serbarile Zăpezii cultural-sportiv Arieşeni februarie 

Festivalul cireşelor cultural-traditional Ciugud, sat 
Hapria iunie 

Sărbătoarea liliacului cultural-traditional Ciuruleasa 14 iunie 
Tradiţii presecane cultural-traditional Meteş aprilie 
Datini şi obiceiuri cultural-traditional Ponor decembrie 
Lăsatul secului - Hora ţăranească cultural-traditional Ponor martie 
"Zi bade cu fluiera" cultural-traditional Şugag mai 
"FÂN FEST" ecologic, muzical Roşia Montana august 
Ziua Minerului festiv Roşia Montana august 
"Statu’ la vase în lunea Paştelui" festiv Şugag aprilie 
Unirea de la 1859 festiv, comemorativ Câlnic, Ponor 24 ianuarie 
Hramul bisericii - Sf. Maria festiv, religios Gâlda de Jos 15 august 
Festivalul rock: serile aiudene muzical Aiud august 
Serile muzicii folk muzical Aiud noiembrie 
“Cupa Electrica” la şah şi bridge sportiv Albac septembrie 
Turneul Alba Golf Challenge sportiv Pianu mai 
Cupa Trascău sportiv Vulcan-Buceş august, septembrie 

Prăgşorul tradiţional Bistra Vinerea Mare - 
Duminica Tomii 

Măsuratul oilor tradiţional Ighiu mai 
Festivalul Secerişului tradiţional Meteş iulie 
Fârşang cu măşti tradiţional Rimetea februarie-martie 
Serbare câmpenească tradiţional Roşia Montana mai 
Torcărie moţească tradiţional Vadu Moţilor ianuarie 

Cununa Grâului tradiţional-folcloric, 
festiv Ighiu august 

 

Principalele categorii de organizatori ai evenimentelor enumerate mai sus sunt administraţiile locale şi 
centrale (la nivel judeţean) sau diferite centre culturale / fundaţii, cluburi sportive, ONG-uri care atrag 
ca participanţi / co-organizatori şi societăţi comerciale private (Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, 
Asociaţia „Tradition Group”, etc.). 
 
Printre evenimentele extraordinare găzduite de catre judeţul Alba putem menţiona Congresul Naţional 
de Speologie, Cupa Ţărilor Latine la orientare şi Reuniunea Consiliului Internaţional al Ansamblului 
Regiunilor Europene Vitivinicole, Concursul Naţional de Tir Vânătoresc. 
 
O analiză sumară a tuturor evenimentelor identificate (nu doar a celor de mai sus) s-a realizat luând în 
considerare diferite criterii (amploarea evenimentului, potenţial, segmentul de participanţi vizat). 
 
Se observă că majoritatea evenimentelor sunt anuale, puţine evenimente extraordinare având loc în 
judeţul Alba (cum ar fi de exemplu Reuniunea Consiliului Internaţional al Ansamblului Regiunilor 
Europene Vitivinicole - AREV). Aceste evenimente extraordinare, specializate şi internaţionale sunt 
importante pentru creşterea notorietăţii judeţului în rândul străinilor şi pentru îmbunătăţirea imaginii 
turismului din Alba. 
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Multe din obiceiurile tradiţionale s-au păstrat şi încă se practică. Acest lucru este un avantaj competitiv 
extrem de important al judeţului Alba. Există relativ puţine zone în Europa unde tradiţiile sunt atât de 
atrăgătoare şi de bine păstrate ca în Alba, iar de acest avantaj trebuie profitat la maxim prin 
evenimente, după cum reiese şi din tabel (o atracţie deosebită / unică va atrage întotdeauna turiştii, 
dar va stimula şi interesul altor categorii de agenţi economici). 
 
Evenimentele tradiţionale au deocamdată ca principal segment de participanţi localnicii, în afara celor 
de importanţă naţională ca Ziua Unirii (acesta din urmă se bucură şi de o oarecare atenţie în mass-
media, totuşi puţină în raport cu potenţialul). 
 
Evenimentele cu specific folcloric pot atrage un mult mai mare număr de turişti şi în special turişti 
străini, care apreciează mult aceste datini, cu condiţia popularizării lor şi transformării în produse 
turistice viabile. 
 
Marketscope a încercat să selecteze cele mai importante evenimente din judeţ care pot constitui baza 
unor produse turistice de succes şi de pe urma cărora imaginea turismului din Alba poate avea de 
câştigat. Această listă scurtă nu înseamnă că alte evenimente din judeţ nu pot fi dezvoltate în produse 
turistice de calitate şi transformate în „motoare” de promovare eficientă. 
 
Cele mai importante manifestări ale judeţului Alba sunt următoarele: 

 
• Evenimente cu caracter festiv / folcloric: Festivalul Cetăţilor Dacice de la Cricău, Târgul De 

Fete de pe Muntele Găina, „Târgul de Dat” de la Călineasa, Serbarea Narciselor, „Zi-i bade cu 
fluiera” (ultimele trei în special pentru potenţialul lor): 

 
• Evenimente cu caracter tradiţional-religios: Fărşang cu măşti (Rimetea), Pragşorul (Bistra) 

o acest gen de evenimente poate fi atrăgător pentru turiştii peste 35-40 ani, fie rezidenţi 
fie străini, care dispun de un buget de cheltuială peste medie  

o aceste tradiţii conţin şi elemente arhaice „pagâne” care le fac foarte atractive şi pentru 
cei care nu sunt pasionaţi neaparat de tenta religioasă, ci şi de etnografie sau de 
spectacole inedite 

 
• Evenimente cu caracter cultural artistic: Festivalul internaţional de umor (epigramă şi 

caricatură): Epigrafix, Festivalul internaţional de documentare artistică şi artă foto 
 

• Evenimente cu caracter ecologic / muzical: Fân Fest de la Roşia Montană 
o tinerii pot fi foarte interesaţi de participarea la acest gen de evenimente 
o Fân Fest este un bun exemplu de dezvoltare şi diversificare a unui eveniment – a 

trecut de la stadiul de festival de concerte la o manifestare complexă. Tema ecologică 
pe care a adoptat-o acest festival s-a datorat situaţiei incerte în care se află 
exploatarea de la Roşia Montană şi mixul de manifestări diferite poate fi chiar un 
element important în promovarea evenimentului. 

 
• Evenimente sportive: Serbările Zăpezii de la Arieşeni, Turneul Naţional de Golf de la Pianu, 

Cupa Trascău (de turism montan) 
 

o evenimentele de acest gen atrag persoanele cu venituri medii şi peste medie (ski-ul şi 
a golful sunt sporturi considerate „scumpe”, elitiste, în comparaţie cu alte sporturi) 

o turiştii care vin pentru practicarea acestor sporturi pot fi cu uşurinţă atraşi de turismul 
activ şi de aventură care se poate practica în judeţ (de la drumeţii la închirierea de 
canoe pentru coborâri pe Arieş). 

 
Evenimentele tradiţionale au un mare impact emoţional asupra turiştilor. În general acestea au loc în 
momente cheie ale anului: la începutul primăverii (farsangii, pragşorul) sau la sfârşitul verii (târgul de 
fete), iar în intervalul cuprins între aceste perioade se desfăşoară manifestări legate de primăvară, 
Paşte sau recoltă, care însă au loc fără a beneficia de o promovare bine definită. 
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Aiudul şi-a dezvoltat imaginea unei adevărate capitale culturale a judeţului, implicarea fundaţiei Inter-
Art şi a Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” contribuind la succesul manifestărilor culturale din acest 
oraş. 
 
Propuneri de evenimente: 
 
Evenimentele trebuie să aducă un suflu nou imaginii turismului din judeţul Alba. În acest sens 
propunem o serie de idei de care se poate ţine cont în viitoarele decizii de organizare a unor noi 
evenimente: 

 
• Evenimentele de tip “târgul olarilor” sau “meşteşugurile româneşti” trebuie să dea posibilitatea 

participanţilor să îşi vândă produsele, în special străinilor, care sunt mai degrabă dispuşi să 
plătească produse artizanale de calitate (la preţuri pe măsură) sau, uneori, participarea la 
activităţile de fabricare a produselor artizanale 

 
• Evenimente sportive (în special de ski) de o mai mare anvergură vor putea fi organizate după 

ce se va dezvolta infrastructura aferentă iar un turneu de golf internaţional sau regional ar 
putea atrage şi oameni de afaceri care pot participa, în paralel cu turneul, la conferinţe pe 
teme de investiţii sau pot vizita atracţiile judeţului şi hotărî pe cont propriu să investească în 
zonă 

 
• Evenimentele trebuie să se desfăşoare şi în sezon, când e de preferat să fie planificate 

evenimentele de mai mare anvergură (teme şi manifestari complexe), dar şi în extrasezon, 
când pot fi atraşi angajaţii care vin pentru relaxare în weekend prin evenimente mai mici, cu 
rol de divertisment 

 
• Festivalul FânFest poate să se îndrepte spre conceptul de ecoturism, poate atrage ONG-uri 

internaţionale şi se poate dezvolta într-un festival al ecoturismului, fara a se neglija activităţile 
de divertisment care atrag marea masă a participanţilor (incluzând concerte şi terase) 

 
• Un eveniment care să dea posibilitatea agenţiilor de turism să ia contact cu ofertele de cazare 

din turismul rural trebuie sa aibă în centru acele agenţii obişnuite cu relaţiile cu pensiunile şi 
care lucrează majoritar cu turişti din străinătate 

 
• Luând în considerare resursele de atracţii etnografice, rurale şi naturale ale judeţului, se pot 

propune evenimente care promovează relaxarea, conceptul de “slow life”, care să pună 
accent pe modalităţi de relaxare, revigorare, ex: “Mai aproape de natură şi tradiţii - Festivalul 
Colţ de Linişte” 

 
• Evenimente de genul “Zilele Albei în Bucureşti” sau “Zilele Albei în Timişoara” ar îmbunătăţii 

expunerea turismului din judeţul Alba în alte zone ale ţării 
 

• Colaborările cu diferite facultăţi / colegii / asociaţii de artă, istorie, film sau muzică pot da 
naştere unor idei noi şi îndrăzneţe, cu priză la public şi cu un impact “viral” – documentare 
despre Alba, articole sau chiar beletristică inspirată de obiective turistice din Alba, prezenţă a 
acestor obiective în clipuri / scurt-metraje, etc. (adaptare a procedeelor de “product 
placement”) 

 

• O parte a evenimentelor pentru turism de masă ar trebui concepute şi organizate să vizeze în 
mod direct un anumit segment de potenţial turişti (evenimentele specializate şi axate pe un 
segment clar de turişti au o mai mare eficienţă).  

 
• Este important ca evenimentele să nu se suprapună (decât în cazuri speciale - evenimente de 

tip “duplex”, de exemplu), tocmai pentru a maximiza succesul fiecărui eveniment. 
 
Notăm mai jos câteva idei de evenimente imaginate, care pot fi adaptate şi puse în practică sau cel 
puţin pot constitui o bază de plecare, o sursă de inspiraţie pentru organizarea de noi evenimente: 
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• Un eveniment de 4 săptămâni - serie de manifestări: în fiecare săptămână să fie promovată o 

altă formă de turism: cultural, natural, etnografic şi sportiv-de aventură, fiecare categorie 
organizată într-un pol turistic specific din judeţ (de ex. zona Aiud, zona Şugag, Alba-Iulia, Ţara 
Moţilor); această “caravană” ar putea avea în centru şi conceptul “tradiţie vs modernism”  

 
• Eveniment sportiv de tip duplex - spre exemplu, se poate amplasa un panou de alpinism în 

centrul unui oraş mare (ex: Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca), lângă care să fie situat un 
ecran pe care să fie prezentate imagini în direct de la un concurs de căţărare în Munţii 
Apuseni (inedit, non-conformist, atractiv); principalul impediment ar fi în acest caz costurile 
foarte mari 

 
• Alte concursuri sportive precum mountain biking (desfăşurat pe mai multe zile cu diferite 

probe şi trasee – “Circuitul Apusenilor”), alpinism, motocross, snowboard etc. 
 

• (Co-)organizarea de evenimente cu asociaţii străine specializate in domeniul turismului (în 
special din ţările în care autorităţile centrale in domeniul turismului din România au identificat 
oportunităţi datorită interesului cetăţenilor străini de a vizita Romania), spre exemplu un 
concurs de fotografie (reunind mai mulţi fotografi din diverse ţări) cu expozitii apoi in mai multe 
tari / tarile de origine ale acestora. 

 
Pe de altă parte, există diverse tipuri de evenimente unde prezenţa unui stand care să prezinte 
imaginea turismului din Alba ar putea fi benefică, cum ar fi târguri de turism specializate din alte ţări 
(de ex.: târguri pentru pasionaţii de drumeţii - www.randonnee-nature.com) sau seminarii / manifestări 
ale unor organizaţii din domenii unde se desfăşoară, sub o forma sau alta, activităţi în natură (cluburi 
de vânatoare, pescuit, asociaţii de protejarea naturii, cercuri de orientare turistica, firme de training 
sau team building, cluburi sportive, etc.). Selectarea celor mai potrivite poate fi fundamentată prin 
analize suplimentare pornind de la rezultatele acestui studiu şi a direcţiilor strategice alese ulterior. 
 
Aşadar, recapitulând tipurile de evenimente la care este recomandată participarea administraţiilor 
publice cu rol în promovara turismului din judeţ, menţionăm:  
 

� Evenimente de profil care atrag participanţi la nivel naţional / internaţional (de ex. Târgul 
Naţional de Turism de la Bucureşti, Targul Internaţional de Turism de la Budapesta / Berlin / 
Viena / Paris); 

 
� Evenimente de profil care atrag participanţi la nivel regional (de ex. Târgul de Turism de la 

Braşov); 
 
� Târguri şi expoziţii cu specific etnografic din România, dar şi în alte ţări cu potenţiali turişti 

atraşi de farmecul satului; 
 
� Evenimente periodice cu loc de desfăşurare mobil, ce şi-ar putea desfăşura o ediţie următoare 

în judeţul Alba, datorită specificului atracţiilor din judeţ sau al evenimentului în sine (de ex. 
expoziţii / degustări de vinuri sau concursuri de ski); 

 
� Întâniri ale oamenilor de afaceri interesaţi de investiţii în turism 
 
� Orice alte evenimente, cu profil turistic sau cu alt profil, care să direcţioneze publicul larg spre 

conştientizarea existenţei unor atracţii unice în judeţului Alba / să contribuie la conturarea 
identităţilor atracţiilor turistice din judeţ. 
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11. DESTINAŢII TURISTICE CONCURENTE  
 
 
În acest capitol vom analiza competiţia directă a turismului din Alba, în context înţelegând prin acest 
concept concurenţa între servicii / produse / destinaţii / atracţii turistice şi nu alte tipuri de concurenţă 
(cum ar fi concurenţa serviciilor diferite pentru acoperirea aceloraşi nevoi ale consumatorilor – de ex. 
călătorii turistice vs. servicii de agrement în oraşele de reşedinţă ale potenţialilor turişti, respectiv 
concurenţă pentru atragerea aceloraşi bugete ale consumatorilor). 
 
 
CONCURENŢA DESTINAŢIILOR TURISTICE DIN JUDEŢUL ALBA 
 
Concurenţa actuală sau potenţială cu care se confruntă turismul din judeţul Alba poate fi analizată din 
diverse unghiuri şi, în plus, ipostazele competiţiei rezultate din analiza după diferite criterii se pot 
grupa într-o structură arborescentă, astfel ajungându-se la rafinarea competitorilor după mai multe 
criterii în acelaşi timp. 
 
În continuare, prezentăm o variantă asupra modului în care poate fi privită competiţia între turismul din 
Alba şi cel din alte zone / regiuni / ţări (pe care le vom numi „concurente”) din diverse perspective. 
Criteriile majore sunt perspectiva teritorială şi unitatea de comparaţie: 
 

� În plan teritorial, concurenţa poate fi analizată la nivel regional, naţional şi respectiv 
internaţional (mai realist, la nivelul Europei Centrale şi de Est). 

� Unitatea de comparaţie – acest criteriu se referă la elementele care se iau în calcul pentru 
identificarea competiţiei, respectiv specificul natural (de ex. concurenţa va fi formată din 
acele destinaţii în care se regăseşte turism montan, sau, nuanţând, peşteri / relief carstic), 
specificul tipurilor de turism / atracţiilor turistice (urbane vs. rurale, culturale vs. naturale), 
o atracţie sau un obiectiv turistic (de ex. o peşteră, un lac, un muzeu, etc.), o localitate de 
interes turistic sau o staţiune sau întregul judeţ cu tot ce reprezintă el din punct de 
vedere turistic; în plus, un element suplimentar poate fi considerat locul ocupat în 
patrimoniul turistic 

 
Tabelul de mai jos explică modalităţile de identificare şi analiză ale concurenţei punctate anterior 
 

După unităţi de comparaţie (indiferent de nivelul teritorial) 

Specificul natural 
Competiţia o constituie zonele montane, cu peisaje pitoreşti sau cu relief 
carstic 

Specificul tipurilor de 
turism 

Trebuie identificate zonele cu obiective culturale (eventual similare, dar nu 
numai), locuri în care s-au păstrat tradiţiile (etnografic), pârtiile de ski, zonele 
cu tradiţie în oenologie 

Atracţie / obiectiv turistic Peşterile din regiune, ţară sau străinătate concurează cu Peştera Gheţarul 
Scărişoara, cetatea Alba Iulia cu Sighişoara. 

Localitate / Staţiune* Staţiunea Albac va concura pe acest palier cu localitatea Bran, de exemplu 

Judeţ (ca şi tot unitar)* Judeţe cu acelaşi specific turistic ca şi Alba (montan + rural + cultural + 
istoric + etnografic): de ex. Sibiu, Braşov sau Suceava. 

Locul ocupat în 
patrimoniul turistic 

Foarte interesantă este această perspectivă – având în vedere unicitatea 
cetăţii Alba Carolina sau gheţarului de la Scărişoara, acestea pot concura cu 
destinaţii unice, similare ca loc în patrimoniul turistic românesc (chiar dacă 
fără acelaşi specific turistic), cum ar fi Delta Dunării 

 

Strict în plan teritorial – la nivel regional 
Din această perspectivă, se poate considera că turismul din Alba concurează cu judeţele / destinaţiile din 
vecinătate fie pe criteriul proximităţii (de ex. un turist din estul judeţului Vâlcea neinteresat decât de a 
face o călătorie în apropiere poate alege Hunedoara, Alba sau Sibiu), fie datorită „împărţirii”unor atracţii 
turistice comune (de ex. Munţii Apuseni cu judeţele Bihor şi Cluj) 
 

* Aceste unităţi de comparaţie sunt strict legate de specificul staţiunii / judeţului din punct de vedere turistic, care este practic 
criteriul de identificare şi analiză a concurenţei; staţiunea / judeţul este unitatea de comparaţie în acest caz pentru că reprezintă 
nivelul la care se analizează concurenţa 
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După cum am menţionat, fiecare tip de unitate de comparaţie poate fi urmarită la nivel regional, 
naţional sau internaţional, cum, de asemenea, la fiecare din niveluri se poate discuta de concurenţă 
după un singur tip de unitate de comparaţie sau mai multe. Astfel, „competiţie” pentru Arieşeni, de 
exemplu, poate fi o simplă staţiune montană, sau o staţiune montană rurală, în care se practică 
sporturi de iarnă. 
 
În analiza noastră ne vom axa pe evaluarea comparativă a concurenţilor cu multiple elemente 
comune, la nivel de zonă – grup de localităţi de interes turistic, pentru a păstra totuşi un nivel de 
detaliere suficient. Astfel, vom considera „competiţia” judeţului Alba din punct de vedere turistic acele 
zone (în special din ţară, dar succint ne vom opri şi asupra concurenţei internaţionale pe un anumit 
segment) dezvoltate turistic, cu specific natural şi atracţii similare. 
 
 
ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE DESTINAŢIILE TURISTICE DIN JUDEŢUL 
ALBA ŞI PRINCIPALELE DESTINAŢII TURISTICE CONCURENTE LA NIVEL 
REGIONAL / NAŢIONAL / INTERNAŢIONAL 
 

Principalele zone concurente identificate 

Zone concurente Niveluri de concurenţă Analiză comparativă 

Munţii Apuseni – 
partea judeţelor 
Bihor, Cluj şi 
Hunedoara 

Turism activ (complexul carstic 
Ponor-Padiş, Beliş – Fântânele şi 
Băişoara) 

� Obiectivele turistice ale Munţilor Apuseni aferente 
celorlalte judeţe se pot constitui într-un concurent sau 
un partener în funcţie de gradul actual / viitor de 
dezvoltare a staţiunilor existente (cum sunt Stâna de 
Vale sau Băişoara) şi de existenţa unor forme de 
cooperare. 

� Stâna de Vale este mult mai prezentă în circuitul turistic, 
iar Băişoara este mult mai puţin cunoscută decât zone 
similare ale judeţului Alba. 

� Existenţa unora dintre cele mai importante obiective 
turistice ale Apusenilor în proximitatea unor staţiuni 
turistice precum Arieşeni se constituie în avantaj pentru 
Alba. 

� Infrastructura turistică relativ mai bună a judeţului Alba 

Zona Braşov şi 
culoarul Rucăr – 
Bran 

Turism activ (Munţii Făgăraş), 
turism cultural (oraşul Braşov, 
cetatea Râşnov, Rupea, Bran, 
spaţiul etnografic şi de turism rural 
Rucar – Bran) 

� Zonă turistică cu infrastructură mult mai bine dezvoltată 
� Atrage piaţa numeroasă şi puternică financiar a 

Capitalei (datorită proximităţii) 
� Prezenţa foarte bună în circuitul comercial 
� Simbol naţional ca zonă agro-turistică 

Bucovina 
(judeţele Suceava 
şi Neamţ) şi zone 
limitrofe 

Turism activ (Vatra Dornei, Parcul 
Călimani, Ceahlău, Cheile Bistriţei, 
Munţii Rarău şi Giumalău, Cheile 
Bicazului, Durău, Lacul Izvorul 
Muntelui, etc.), turism cultural (de 
ex. Cetatea de Scaun, mănăstirile 
Agapia, Neamţului, Cetatea 
Neamţului) 

� Infrastructură turistică bine dezvoltată 
� Numeroase monumente UNESCO şi rezervaţii naturale 

renumite 
� Poziţionare şi accesibilitate mai puţin avantajoasă decât 

în cazul judeţului Alba 
� Simbol naţional, renume internaţional 
� Promovare mai eficientă în cazul concurentului 
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Principalele zone concurente identificate 

Zone concurente Niveluri de concurenţă Analiză comparativă 

Maramureş 

Turism activ (Rezervaţia Pietrosu 
Rodnei), turism cultural (bisericile 
de lemn), turism balneo-climateric 
(Ocna Şugatag) 

� Conservarea deosebită a spaţiului etnografic 
� Simbol naţional, renume internaţional 
� Infrastructură turistică percepută ca fiind relativ bine 

dezvoltată, dar probleme de infrastructură rutieră 

Zona Sibiu, 
Mărginimea 
Sibiului 

Turism activ (Păltiniş, Bâlea), 
turism cultural (spatiul etnografic 
Mărginimea Sibiului, Sibiu), turism 
balneoclimateric (Ocna Sibiului) 

� Infrastructură turistică mai bine dezvoltată 
� Nivelul preţurilor mai ridicat 
� Prezenţă bună în circuitul comercial 
� Beneficii de imagine conferite de programul „Sibiu – 

Capitală Culturală Europeană” 

 
În plus, enumerăm mai jos alte judeţe concurente în funcţie de diferite criterii, cum ar fi cadrul natural, 
cel antropic, specificul sau structura capacităţilor de cazare. 
 

Alte zone concurente identificate 

Judeţe 
concurente Niveluri de concurenţă 

Particularităţi ale zonei turistice 
concurente 

Bistriţa – 
Năsăud 

Turism activ (Parcul Naţional M-ţii 
Călimani, Parcul Naţional M-ţii Rodnei, 
Peştera Izvorul Tăuşoarelor, Cheile 
Bistriţei), turism cultural (etnografie) şi 
turism balneo-climateric (Sângeorz-Băi) 

Parcul Naţional M-ţii Călimani şi Parcul 
Naţional M-ţii Rodnei reprezintă atracţii 
turistice renumite la nivel naţional; poziţionare 
favorabilă prin învecinarea cu judeţele 
Maramureş şi Suceava (aglomerare de atracţii 
turistice) 

Caraş – 
Severin 

Turism activ (relief carstic deosebit, 
Defileul Dunării, Rezervaţia Domogled – 
Valea Cernei), turism balneo-climateric 
(Băile Herculane) 

Zonă vizată de proiecte de dezvoltare de 
staţiuni turistice; beneficiază de numeroase 
atracţii turistice naturale unice 

Gorj 

Turism activ (Defileul Jiului, M-ţii 
Parâng, Peştera Muierilor) şi turism 
cultural (ansamblul sculptural Constantin 
Brâncuşi) 

Turismul rural în zonă este dezvoltat, existând 
un număr ridicat de pensiuni turistice. Zona 
Rânca a cunoscut dezvoltare turistică 
semnificativă în ultimii ani. 

Harghita 
Turism activ (Cheile Bicaz), turism 
cultural (localitatea Corund) şi turism 
balneo-climateric (staţiunea Borsec) 

Similarităţile culturale cu Ungaria fac din zona 
Cheile Bicazului o zonă vizitată / tranzitată în 
mod special de turişti din Ungaria (situaţie 
similară zonei Rimetea).  

Mehedinţi Turism activ (Lacul Porţile de Fier, 
Peştera Topolniţa) 

Infrastructura turistică se concentrează tot în 
mediul rural sub forma pensiunilor însă este 
mai slab dezvoltată decât în judeţul Alba 

Mureş Turism cultural (Sighişoara) 
Centrul istoric al Sighişoarei este monument 
UNESCO şi beneficiază de notorietate la nivel 
european. Există numeroase spaţii de cazare. 

Prahova Turism activ (staţiunile de pe valea 
Prahovei) 

Zona montană din România cea mai 
dezvoltată din punct de vedere al 
infrastructurii turistice; se află în proximitatea 
Capitalei, beneficiază de numeroase pârtii de 
schi 

Vâlcea 

Turism activ (Defileul Oltului, staţiunea 
Voineasa), turism cultural (mănăstirea 
Cozia şi localitatea Horezu) şi turism 
balneo-climateric (zona Călimăneşti-
Căciulata) 

Poziţionare în centrul ţării de-a lungul E81 
(acces facil dinspre Bucureşti); infrastructură 
turistică în dezvoltare. 
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Turişti intervievaţi prezenţi în judeţul Alba considera ca zonele similare din punct de vedere al 
atracţiilor sunt Maramureş, Bucovina şi Bran – Moeciu. 
 
Din punct de vedere al strategiilor de promovare, principalele zone concurente din România utilizează 
preponderent organizarea de evenimente şi participarea la diferite târguri de turism. Alte modalităţi de 
promovare utilizate sunt website-ul propriu şi întâlniri cu reprezentanţii presei. 
 
În ceea ce priveşte concurenţa potenţială, principalele concluzii ale studiului sunt: 
 

� Dispersarea staţiunilor balneo-climaterice nu permite identificarea unei potenţiale zone 
concurente direct cu Ocna Mureş (la nivel regional) însă proximitatea faţă de unele staţiuni 
importante (Băile Felix, Moneasa, Ocna Sibiului, Geoagiu Băi) poate constitui presiune 
concurenţială pentru acestea din urmă (în cazul dezvoltării staţiunii din judeţul Alba).  

 
� Zonele turistice limitrofe se pot constitui mai degrabă în zone partenere decât concurente, în 

cazul în care se vor adopta modele de cooperare pentru impulsionarea traficului turistic între 
aceste zone şi Alba, astfel încât ambele zone să beneficieze. Un bun exemplu în acest sens 
l-ar constitui zona Sebeş – Mărginimea Sibiului. 

 
� Există o serie de destinaţii cu potenţial turistic ridicat care de asemenea este insuficient 

valorificat, zone precum Valea Oltului, Sălaj sau Bistriţa-Năsăud. Acestea pot constitui viitoare 
concurenţă pentru zonele cu profil turistic similar din judeţul Alba. 

 
� În diverse regiuni ale României, este prevăzută dezvoltarea unor noi staţiuni turistice (de ex.: 

Proiectul „Caraş Severin Alpin” sau „Carpathia” etc.) sau de reabilitare / extindere a acestora 
(de ex.: Băile Felix). 

 
� Numeroase staţiuni turistice au în plan dezvoltarea de pârtii de schi (ex.: Beliş-Fântânele) sau 

au realizat deja demersuri importante în acest sens (ex.: Mălini, Şugag-Băi) 
 

� Concurenţa pe piaţa turistică internaţională pentru staţiunea de schi Arieşeni-Vârtop din 
perspectiva turiştilor străini ce doresc să petreacă un sejur de schi în Europa de Est, se 
concretizează pe de o parte în staţiunile din ţările vecine – Bukovel şi Dragobrat din Ucraina, 
Kopaonik din Serbia, Bansko, Borovets, Chepelare, Pamporovo şi Vitosha din Bulgaria, iar pe 
de altă parte cu staţiunile de schi din România, în special cele de pe Valea Prahovei, ce 
beneficiază de notorietate. Capacitatea de cazare a tuturor staţiunilor de schi menţionate este 
mai dezvoltată decât cea a zonei Arieşeni-Vârtop, iar gama de activităţi auxiliare mult mai 
diversă. Promovarea on-line a acestor staţiuni este de asemenea superioară. Principalul 
avantaj al zonei Arieşeni-Vârtop îl reprezintă costurile totale mai mici pentru un sejur. 
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12. IMPLICAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
JUDEŢENE ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 
 
Dezvoltarea sectorului turism din judeţul Alba este sprijinită direct de Consiliul Judeţean prin 
intermediul acţiunilor întreprinse de reprezentanţii Serviciul Turism din cadrul Direcţiei Tehnice. 
 
Alte organisme ale administraţiei publice care pot sprijini dezvoltarea turismului din judeţul Alba sunt: 

� Compartimentul Gestiunea peisajelor culturale din subordinea Arhitectului Şef 
� Compartimentul Instituţii Publice de Cultură şi Patrimoniu Cultural, din cadrul Direcţia de 

Informare şi Relaţii Publice din Consiliul Judeţean 
� Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, 

agrement, turism şi protecţia copilului, care se află în subordinea Primăriei Alba Iulia 
� Direcţia Judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional Alba Iulia, care aparţine 

de Prefectura din Alba Iulia 
 
Consiliul Judeţean a reunit o serie de experţi în domeniul turismului din judeţul Alba - reprezentanţi ai 
administraţiei publice judeţene şi locale şi agenţi care activează în domeniul turismului (de ex. 
reprezentanţi ai spaţiilor de cazare şi ai agenţiilor de turism) - într-o structură consultativă denumită 
Grupul de Lucru pentru Turism. Un obiectiv major urmărit este încurajarea unei cooperări eficiente 
între diverşi jucători implicaţi în piaţa turismului, de la administraţii publice locale, la agenţii de turism, 
spaţii de cazare sau ONG-uri. 
 
Promovare şi informare 
 
Consiliul Judeţean Alba desfăşoară mai multe acţiuni de promovare a turismului din judeţul Alba:  
 
Evenimente: 

� Consiliul Judeţean Alba (co)organizează şi participă la evenimente care susţin în mod direct 
dezvoltarea turismului din judeţ.  

� Menţionăm, de exemplu, participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean la Târgul 
Internaţional de Turism de la Berlin din 2007 şi respectiv organizarea Târgului Naţional de 
Turism Rural de la Albac. 

 
Internet:  

� În acest sens, Consiliul Judeţean Alba administrează site-ul www.turismalba.ro, pe care se 
găsesc informaţii turistice utile despre posibilităţi de cazare, obiective turistice culturale şi 
tradiţii etnografice, posibilitatea practicării sporturilor şi despre agenţii de turism din judeţ. 

 
Centre de Informare Turistică: 

� Prin intermediul Centrelor de Informare Turistică, turiştii sunt informaţi cu privire la posibilităţile 
de a efectua vizite turistice în judeţul Alba. 

� În cadrul discuţiilor Grupului de Lucru pentru Turism au fost menţionate unele iniţiative private 
de a realiza hărţi turistice pentru zonele cu potenţial turistic bun, dar deocamdată neacoperite, 
ceea ce poate însemna că autorităţile trebuie să se implice ele mai mult la acest capitol. 

 
Pentru informarea turiştilor, în cadrul Primăriei Alba Iulia există hărţi cu trasee turistice şi materiale de 
informare turistice tip pliante sau CD-uri, care sunt disponibile turiştilor. Există şi un ghid pentru 
deservirea delegaţiilor oficiale.  
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Acţiuni ale administraţiei publice din judeţul Alba de sprijinire a investiţiilor 
 
Un element esenţial în dezvoltarea turismului este starea infrastructurii de transport. 
Se va încerca orientarea investiţiilor publice spre zonele turistice în care se va dovedi că există interes 
din partea investitorilor. Un exemplu în acest sens este investiţia în infrastructura rutieră de la Pianu, 
care s-a materializat după investiţiile private în respectiva zonă –  terenul de golf (iniţiativă similară - în 
prezent se lucrează la reabilitarea DJ 107 M dintre Aiud şi Buru). 
 
Consiliul Judeţean subliniază că s-a pus accent pe repararea drumurilor judeţene care duc spre 
obiective turistice importante. Spre exemplu, lucrările pentru drumul de legătură între Ponor şi Valea 
Arieşului se află în faza de licitaţie. Consiliul Judeţean are în vedere şi realizarea unui proiect cu 
finanţare din fonduri structurale pentru modernizarea infrastructurii rutiere din zona de sud a judeţului.  
 
Infrastructura utilităţilor publice este una din problemele importante cu care se confruntă agenţii 
economici implicaţi în turismul din judeţ, în special în zonele rurale montane. 
 
Într–una din cele două staţiuni din judeţ, Arieşeni, nu există canalizare încă, iar în prezent se lucrează 
la modernizarea reţelei de furnizare a apei menajere. Primăria Arieşeni a depus eforturi în accesarea 
fondurilor europene pentru finanţarea proiectelor. 
 
Investitorii privaţi în turismul din judeţul Alba au declarat că există şi alţi posibili investitori în acest 
domeniu, însă pentru ca aceste noi intenţii să fie finalizate, este necesar sprijinul administraţiei publice 
locale. Se pare că în prezent există puţine facilităţi care se acordă investitorilor privaţi în turism. 
 
 
Sugestii privind rolul administraţiei publice în vederea susţinerii dezvoltării turismului 
 

• Organizarea de evenimente: 
 

� Organizarea de noi târguri de contractări între pensiuni şi agenţiile de turism, care: 
o ar putea gradual îmbunătăţi relaţia între acest tip de unităţi de cazare şi agenţiile 

turistice 
o ar putea pune în contact unităţile de cazare cu agenţii de turism specializate în 

turismul rural şi mai ales cu agenţii de turism care aduc turişti străini interesaţi de 
turism rural 

� Se pot încerca parteneriate pentru co-organizarea de/participarea la proiecte 
internaţionale, cu autorităţi publice din alte ţări, cum a fost exemplul Sibiului – Capitala 
Culturală Europeană, care a împărţit această titulatură cu Luxemburg-ul. 

� Alte tipuri de evenimente (în colaborare cu diverşi parteneri) indicate în capitolul 10 
 

• Dezvoltarea infrastructurii judeţului Alba: 
 
� Unii experţi în turism consideră că ar trebui sprijinită şi dezvoltarea infrastructurii de 

telecomunicaţii (telefon, televiziune, internet) din zonele rurale, fără de care unităţile de 
cazare mici sunt mai puţin atractive sau nu pot fi contactate prea uşor.  

� Actuala legislaţie despre pensiuni aflată încă în lucru, bazată pe autoclasificare, presupune că 
pensiunile care nu se declară ca atare nu pot fi controlate de organele fiscale autorizate. 
Experţii susţin că dacă ar exista avantaje clare (servicii bancare uşor accesibile, infrastructură 
de comunicaţii - acces la internet ş.a.) unităţile de cazare turistică din “zona gri” ar putea opta 
pentru trecerea la funcţionarea 100% legală. 
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� Continuarea eforturilor de îmbunătăţire şi răspândire a infrastructurii de transport/utilităţilor 

publice 
 

• Sprijinirea investitorilor în judeţului Alba: 
 

� Investitorii sugerează autorităţilor publice să încerce simplificarea procedurilor legale – 
birocraţia este un factor descurajator pentru investitori.  

� În legătură cu lipsa sau pregătirea slabă a personalului specializat în turism - de care se 
plâng investitorii în turism din judeţul Alba, Consiliul Judeţean ar putea colabora cu 
reprezentanţii Ministerului Cercetării, Educaţiei şi Tineretului şi cu diverse firme private 
pentru implementarea unei soluţii (de ex.: cursuri de recalificare în domeniul turismului 
subvenţionate de la bugetul local). 
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13. CONCLUZII FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMUL ÎN JUDEŢUL ALBA 

Infrastructura 
 
� Necesită îmbunătăţiri 

substanţiale la nivel de acces 
rutier, cazare, amenajare 
obiective 

Identitate 
 
� Leagăn al culturii naţionale şi 

spiritualităţii româneşti 
� Tradiţie vs. modernism 
� Linişte într-un decor pitoresc 

Atracţii 
 
� Munte 
� Etnografie & tradiţii 
� Lăcaşe de cult & clădiri istorice 
� Sporturi de iarnă şi extreme 

Avantaje competitive 
 
� Cadrul natural şi poziţia 

geografică 
� Diversitatea atracţiilor 
� Unicităţi 

DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

Produse turistice 
 
� Fructificare extrasezon 
� Dezvoltare de noi  

produse turistice de iarnă  
� Diversificare modalităţi de agrement 

Tarife 
 
� Reduceri atractive în 

extra-sezon 
� Stabilirea corectă şi 

stabilitatea tarifelor 

Distribuţie 
 
� Sporirea încrederii în relaţia 

turist - pensiune 
� Centrale de rezervări 
� Includere în circuite culturale 

Promovare 
 
� Creşterea notorietăţii în rândul masei 

turiştilor, specialiştilor şi formatorilor de opinie 
� Crearea imaginii de reper major al turismului 

montan rural la nivel naţional 



 

 

 

 

 

 

 
 

Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba – Raport final Pagina 116 
 

 
 
 

14. ANEXE 
 
 
SPAŢII DE CAZARE IDENTIFICATE ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
CENTRALIZATOR RĂSPUNSURI CHESTIONAR SPAŢII DE CAZARE MARTIE – APRILIE 2008 
 
BIBLIOGRAFIE ŞI SURSE DE INFORMAŢII SECUNDARE 
 
CENTRALIZATOR RĂSPUNSURI CHESTIONAR PRIMĂRII MARTIE – APRILIE 2008 
 
EVENIMENTE PERIODICE LOCALE ORGANIZATE ÎN JUDEŢUL ALBA 
 
AGENŢII DE TURISM CU IMPLICARE IN TURISM RURAL 


