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SCURT ANALIZ A PRINCIPALILOR INDICATORI TURISTICI
ÎN PERIOADA 2006-2010 DIN JUDE UL VÂLCEA

Maria-Roxana, Doroban u1

Rezumat: Articolul eviden iaz o analiz a capacit ii de cazare turistic realizat în jude ul Vâlcea.
Am analizat principalii indicatori turistici înregistra i în perioada 2006-2010: structurile primire turistic cu
func iuni de cazare turistic i capacitatea de cazare turistic pe tipuri de structuri din jude ul Vâlcea,
înnopt rile în structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic , pe tipuri de structuri, num rul
turi tilor caza i în structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic . De asemenea, am explicat
termenii turistici folosi i în articol. Men ionez c sursa datelor statistice folosite i prelucrate fac parte
cadrul Departamentului jude ean de statistic Vâlcea, buletine statistice lunare din anii 2010 i 2011,
publicate sub editura Institutului Na ional de Statistic . În articol se prezint o analiz a turismului vâlcean,
o zon identificat de un bogat poten ial turistic ce pune amprent asupra iubitorilor de natur , a turi tilor
c ut tori de locuri naturale, de cultur i folclor.

Cuvinte cheie: capacitatea de cazare turistic , unit i de cazare turistic , înnopt ri, indice de cazare net

Clasificare JEL: L00, L83, Q 21

1. Introducere
Turismul este un sector economic cu un efect multiplicator asupra celorlalte sectoare ale

economiei na ionale, un sector sensibil la situa ia economico-financiar prezent nu numai în
economia româneasc dar i în economia celorlalte na iuni. Astfel, am putea spune c ie irea
din criz a turismului românesc ar contribui în mod inevitabil la redresarea economic a
celorlalte sectoare, care sunt independente, precum: industria alimentar , transporturile,
industria echipamentelor turistice, construc iile etc. (Rabontu, C.I., et al., 2012, pp. 136).

Turismul are capacitatea de a valorifica i exploata poten ialul turistic al unei regiuni
i elementele climatice, precum i istoria i cultura local . Dac nu exist nicio activitate

turistic , natura, cultura i istoria unei ri nu vor avea acea capacitate de a genera venituri,
printr-o afacere de genul unei turistice (Romanescu, M.L., 2012, pp. 143).

Totu i turismul românesc se confrunt cu câteva probleme, care in mai mult sau mai
pu in de slaba promovare la nivel interna ional. În continuare prezint într-o manier
succint aceste probleme (Interviu, igu, G., 22.04.2012):

Spre deosebire de bulgari, care au atras în mod activ investitori str ini în turism, în
România au fost inu i la distan , printr-o privatizare confuz a activelor, prin lipsa de
claritate în ceea ce prive te proprietatea acestora;

Nu se poate desf ura turismul de lux cu turismul sindical. O serie de sta iuni cu o
infrastructur hotelier de 4 sau 5 stele, iar sta iunile cu hoteluri de 2 sau de 3 stele
accesibile tuturor trebuie s fie separate;

Miza prea mare pentru turismul de litoral, care ine doar dou – trei luni i îl face
necompetitiv cu Grecia, Turcia etc., a f cut s fie neglijat infrastructura altor tipuri de turism. De
exemplu turismul balneoclimateric, pentru care România are cel de-al doilea poten ial din Europa;

Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii rutiere, în special a celei aflate în
apropierea principalelor zone turistice (Suceava, Sibiu, Baia Mare etc.);

Politica în materie de taxare, cu TVA normal, redus sau la zero;
Nu se poate face turism de calitate cu un personal care este cel mai prost pl tit din

întreaga economie;
Nu se poate face turism cu un personal care nu vorbe te cel pu in dou limbi str ine;
Raportul calitate/pre necompetitiv;
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Slaba diversificare a agrementului în majoritatea destina iilor;
Lipsa de amabilitate a personalului
Agen iile de turism autohtone se concentreaz mai mult pe ducerea de români în

str in tate decât pe aducerea de str ini în România.
igu, G. (2012), a a cum arat în interviu, precizeaz faptul c problemele cu care

se confrunt România turistic nu sunt de nerezolvat, îns necesit eforturi sus inute i
coerente pe termen lung pe trei planuri, a a cum reiese din figura nr.1:

Figura nr. 1. Cele trei planuri de dezvoltare durabil a turismului

În ultimii ani o parte dintre turi tii români i str ini ce viziteaz zona Vâlcea, se
orienteaz spre pensiuni, fie ele pensiuni urbane, rurale sau agroturistice. Explica ia se
reg se te în multitudinea avantajelor oferite de acest concept de recreere i revigorare în
condi ii optime, cu tarife ieftine, departe de poluarea fonic i stresul lumii civilizate.

2. Obiectivele studiului
Articolul prezint o analiz a principalilor indicatori turistici din jude ul Vâlcea, o

regiune caracterizat atât de turismul clasic, în special cel balneoclimateric, cât i de
turismul rural. Turismul tradi ional i cel rural au puncte comune în ceea ce prive te
calitatea timpului petrecut de c tre turi ti, fie c este vorba de o zon urban sau rural . În
scopul de a realiza studiul, urm toarele obiective au fost luate în considerare:

- Scurt analiz a indicatorilor turistici,
- Analiza principalelor zone cu poten ial rural, pe structuri de primire turistic rurale

– pensiuni agroturistice
- Principalele motiva ii ale c l toriei turistice,
- Problemele majore cu care se confrunt turismul românesc la ora actual .

3. Metodologia cercet rii
Cu scopul de a m conforma obiectivelor, datele procesate au fost atât de natur

primar cât i secundar . Datele primare au fost preluate i prelucrate din buletine statistice,
publicate de Institutul Na ional de Statistic , din publica ii ale Departamentului de Statistic
Jude ean. Pe de alt parte, datele secundare au fost colectate din surse variate. Pentru acest
articol am folosit surse electronice, site-uri specializate, interviuri, bro uri turistice.

4. Capacitatea de cazare turistic din jude ul Vâlcea
Element de prim importan în activitatea unit ilor turistice, capacitatea de cazare

se modific în timp ca urmare a schimb rii condi iilor tehnice, organizatorice sau de
marketing care au stat la baza stabilirii ei. Mecanismele concuren iale ale economiei de
pia fac necesar ajustarea permanent a bazei materiale a operatorilor din turism,
dimensionarea tiin ific a poten ialului de cazare fiind astfel,o modalitate concret prin
care firmele de profil î i pot spori rentabilitatea [Burja, C., 2006, pp. 1].
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Factorii specifici considera i de produc ie care î i pun amprenta asupra m rimii
capacit ii de cazare dimensionat pe baz de proiecte investi ionale sunt:

- M rimea suprafe ei destinat înfiin rii unor spa ii de cazare (hotel, motel, pensiuni etc.);
- Locul de amplasare a suprafe ei destinat construc iei, atractivitatea zonei,

reg sindu-se desigur, în num rul de turi ti ce vor solicita cazare;
- Posibilitatea asigur rii serviciilor de alimenta ie public , tratament, agrement i a

altor elemente de infrastructur turistic ;
- Existen a personalului specializat;
- Formele de turism practicate: turism organizat, turism neorganizat, itinerant, de sejur,

balneomedical etc., cu implica ii în utilizarea la un anumit grad a poten ialului de cazare.
Tipurile de structuri de cazare turistic în România sunt: apartamente de închiriat,

bungalo-uri, camere de închiriat, zone de campare, hosteluri, hoteluri, apartament de hotel,
hosteluri pentru tineri, moteluri, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale,
pensiuni agroturistice, sate de vacan , vile turistice, hanuri.

Prin structuri de primire turistic cu func iune de cazare turistic se în elege orice
construc ie sau amenajare turistic , care furnizeaz în mod permanent sau sezonier
serviciul de cazare i alte servicii turistice pentru turi ti. În num rul structurilor de primire
turistic cu func iuni de cazare turistic sunt incluse structurile de primire turistic
existente la 31 iulie din anul respectiv.

Capacitatea de cazare turistic în func iune reprezint num rul de locuri de cazare
puse la dispozi ia turi tilor de c tre structurile de cazare turistic , inând cont de num rul
de zile cât acestea sunt deschise în perioada considerat .

Num rul turi tilor caza i în structurile de primire turistic cu func iuni de cazare
turistic cuprinde toate persoanele (români i str ini) care c l toresc în afara localit ilor în
care î i au domiciliul stabil, pentru o perioad mai mic de 12 luni i stau cel pu in o
noapte într-o structur de primire turistic în zone vizitate din ar .

Înnoptarea reprezint fiecare noapte pentru care o persoan este înregistrat într-o
structur de primire turistic cu func iuni de cazare turistic , indiferent dac fizic este
prezent sau nu în camer .

Indicii de utilizare net a capacit ii de cazare turistic în func iune se calculeaz
prin raportarea num rului de înnopt ri realizate, la capacitatea de cazare turistic în
func iune, din perioada respectiv .

În continuare voi prezenta tipurile de structuri de cazare turistic cu func iuni de
cazare i principalii indicatori turistici înregistra i în jude ul Vâlcea în perioada 2006-2010.

Tabel nr. 1. Structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic i
capacitatea de cazare turistic pe tipuri de structuri din jude ul Vâlcea

Unit i de cazare turistic existente U.M. 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL Nr. 163 168 165 173 179

Hoteluri Nr. 38 39 39 39 40

Moteluri i hanuri Nr. 10 10 10 10 7

Pensiuni turistice urbane Nr. 34 36 34 37 40

Cabane turistice Nr. 3 3 3 3 3

Pensiuni turistice rurale Nr. 22 25 25 29 32
Campinguri Nr. 9 9 9 9 7

Popasuri turistice Nr. 1 1 1 2 2

Sate de vacan Nr. - - - - 1

Bungalouri Nr. - - - - 1

Tabere Nr. 3 3 3 3 3
Sursa: Anuarul statistic al jude ului Vâlcea, edi ia2011



89

Analizând tabelul nr.1 se poate observa faptul c principalele structuri de cazare
turistic cu func iuni turistice sunt hotelurile i pensiunile turistice, sunt 40 asemenea
structuri de cazare care au capacitatea de a caza turi ti.

Figura nr. 2- Ponderea unit ilor rurale de cazare din totalul unit ilor
de cazare în anul 2010

Ponderea unit ilor de cazare specifice mediului rural din totalul unit ilor de cazare
pe anul 2010 a fost de 1.67 procente la cabane turistice, 4 procente la moteluri i hanuri,
nivelul cel mai sc zut aflându-se la satele de vacan , iar cel mai ridicat procent
înregistrându-se la pensiunile turistice rurale.

Tabel nr. 2. Capacitatea de cazare turistic existent la 31 iulie în jude ul Vâlcea
Capacitatea de cazare turistic
existent la 31 iulie

U.M. 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL Locuri 10223 10556 10596 10877 10719

Hoteluri Locuri 6996 7260 7219 7219 7100

Moteluri i hanuri Locuri 394 396 352 352 306

Pensiuni turistice urbane Locuri 547 614 622 684 798
Cabane turistice Locuri 148 148 148 148 146

Pensiuni turistice rurale Locuri 204 247 302 354 470

Campinguri Locuri 900 894 947 947 671
Popasuri turistice Locuri 14 14 14 96 82

Sate de vacan Locuri - - - - 22

Bungalouri Locuri - - - - 22

Tabere Locuri 297 276 295 295 312
Sursa: Buletin statistic lunar – Jude ul Vâlcea, disponibil pe site-ul

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/buletinStatJud.ro.do [accesat în luna septembrie 2012]

În ceea ce prive te capacitatea de cazare existent la 31 iulie 2010, în jude ul Vâlcea
se poate observa o u oar cre tere, în anul 2010 acest indicator înregistrând un num r de
10719 locuri, cu 496 mai mult fa de anul 2006.

În ceea ce prive te capacitate de cazare pe localit i din jude ul Vâlcea a pensiunilor
agroturistice în anul 2010, cea mai mare concentrare se reg se te în sta iunea Voineasa,
urmat de zona agroturistic Malaia.
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Figura nr. 3. Capacitatea de cazare în pensiunile agroturistice pe localit i
din jude ul Vâlcea în anul 2010

Tabel nr. 3. Num rul turi tilor caza i în structurile de primire turistic
cu func iuni de cazare turistic

Num rul turi tilor caza i în unit ile de
cazare turistic

U.M. 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL Nr. 208917 223326 233812 205473 184264

Hoteluri Nr. 151758 161448 166916 147004 137566

Moteluri i hanuri Nr. 20429 23457 24724 20344 16314

Pensiuni turistice urbane Nr. 11519 12440 14028 10792 8966

Cabane turistice Nr. 299 421 564 391 311
Pensiuni turistice rurale Nr. 3119 2702 4143 3977 2590

Campinguri Nr. 4913 7959 7599 6530 5693

Popasuri turistice Nr. 235 211 428 477 180

Sate de vacan Nr. - - - - 12
Bungalouri Nr. - - - - 12

Tabere Nr. 2769 1878 2753 2946 2019

Sursa: Anuarul statistic al jude ului Vâlcea, edi ia2011

Analizând tabelul nr. 3 se poate vedea c turi tii sunt caza i în hoteluri, moteluri i
hanuri urmate de pensiunile turistice. Sunt 137.566 de turi ti caza i în hoteluri în anul
2010, mai pu in cu 9.438 decât în anul 2009.

Figura nr. 4. Num rul turi tilor caza i în pensiuni agroturistice
pe localit i din jude ul Vâlcea din anul 2010

În ceea ce prive te num rul turi tilor caza i pe localit i în pensiunile agroturistice
din jude ul Vâlcea, nivelul cel mai ridicat se reg se te în sta iunea montan Voineasa, cu
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un num r de 1033 de turi ti caza i, urmat de zona agroturistic Sl tioara. Acest fapt se
datoreaz poten ialului turistic rural de mare însemn tate, dar i p str rii tradi iilor i
obiceiurilor, elemente care atrag turi tii iubitori de rural i care doresc evitarea stresului
citadin. De men ionat este faptul c tot în sta iunea Voineasa se afl cea mai mare
concentrare de pensiuni agroturistice, în num r de 15.

Tabel nr. 4. Înnopt rile în structurile de primire turistic
cu func iuni de cazare turistic , pe tipuri de structuri

Num rul înnopt rilor în unit ile de
cazare turistic

U.M. 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL Nr. 1271596 1257688 1280263 1086589 960520

Hoteluri Nr. 1100594 1065557 1077657 915459 809704

Moteluri i hanuri Nr. 43086 48529 51990 30251 28278

Pensiuni turistice urbane Nr. 25942 32977 28903 22399 20625
Cabane turistice Nr. 535 1893 838 778 657

Pensiuni turistice rurale Nr. 8269 6311 9453 10300 5758

Campinguri Nr. 14431 18853 20101 16969 13549

Popasuri turistice Nr. 251 211 428 714 228

Sate de vacan Nr. - - - - 28

Bungalouri Nr. - - - - 28

Tabere Nr. 16471 18947 28264 36921 33921
Sursa: Anuarul statistic al jude ului Vâlcea, 2011

Înnopt rile în structurile de primire turistic în anul 2010 au fost de 960.520, mai
pu in cu 126.069 decât în anul 2009.

Figura nr. 5. Num rul de înnopt ri în pensiuni agroturistice pe localit i
din jude ul Vâlcea din anul 2010

Num rul de înnopt ri în pensiunile agroturistice pe localit i din jude ul Vâlcea din
anul 2010 înregistreaz cel mai ridicat nivel în Voineasa, urmat de zona Malaia.

Voineasa concentreaz cel mai mare num r de înnopt ri în pensiunile agroturistice,
hotelurile i vilele turistice au fost singurele structuri de cazare care au înregistrat înnopt ri
în anul 2010, pensiunile turistice lipsind de la acest indicator. Acest lucru se poate datora
faptului c spa iul rural voine ean p streaz peisaje unicat, de o rar frumuse e, o
ospitalitate cald , o gastronomie specific i o atmosfer aproape patriarhal .
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ranul vâlcean - mocan tr ie te într-o comuniune profund cu natura, dup un ritual
înve nicit prin for a tradi iei, care a creat structuri ceremoniale ce devin „ modele" în via a
folcloric tradi ional i „ceva" inedit pentru vizitatori. Tradi iile, obiceiurile i datinile dau
savoare vie ii rurale din aceste locuri (Studiu de fezabilitate – Dezvoltarea infrastructurii de
agreement în sta iunea turistic Voineasa – jude ul Vâlcea, 2010, pp.6 ).

Indicele de utilizare net a capacit ii de cazare în luna iulie 2012 a fost de 47.4
procente, mai pu in cu 4.5 procente fa de aceea i lun a anului trecut.

Concluzii:
Turismul, care este în strâns leg tur cu alte industrii i sectoare economice din

România, ar trebui s reprezinte un sector prioritar. Dup Urban, V. & Melnic, A.S. (2012)
ar trebui s se tie i s se fac cunoscut locul i rolul turismului în economia na ional ,
luând în considerare schimb rile i tendin ele raportate la nivel mondial, în special în
Europa, în op iunile de c l torie i petrecere a timpului liber atât pentru localnici cât i
pentru turi tii str ini.

Atât timp cât interdependen a dintre dezvoltarea turismului i cre terea economic
este evident , trebuie s se fac eforturi de atragere a turi tilor în jude ul Vâlcea. Turi tii
aleg structurile de cazare inând cont de venituri, stil de via , motiva ii etc. Nu exist
,,formate predefinite” pentru diversele tipuri de consumatori de servicii de cazare.

Principalele probleme ale industriei hoteliere vâlcene sunt – persisten a unor structuri
de cazare sub-standard, mai ales în sta iunile balneare; lipsa unei coagul ri a intereselor de
afaceri; lipsa cronic a unor politici coerente – aici este i vina angajatorilor – privind
strategii de formare, recrutare, promovare, motivare i fidelizare a resurselor umane, de
unde i o calitate sc zut a serviciilor; lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate – osele
moderne i sigure – atât pentru turismul automobilistic personal cât i pentru circuite.

Industria hotelier a fost grav afectat de criza economic , începând cu gradul de
ocupare, tariful mediu, dislocarea personalului, turismul fiind barometrul celorlalte ramuri
economice i chiar a vie ii sociale ori politice. Relansarea de abia a început în rile cu
turism dezvoltat i institu ii serioase.
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